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Abstrakt 

Předmětem diplomové práce je návrh a posouzení nosné ocelové konstrukce obchodního 

centra v Chrudimi v Pardubickém kraji. Obchodní centrum bylo navrženo jako trojlodní se 

společným prostorem. Každá z lodí má půdorysné rozměry 48,0m x 63,0m, sdružený prostor 

je půdorysného tvaru rovnostranného trojúhelníka o straně 48,0m. 

Konstrukce lodí je v příčném směru tvořena třemi příhradovými vazníky. Dva vazníky jsou na 

rozpětí 20,0m a jeden na rozpětí 8,0m. Světlá výška se pohybuje od 8,0 do 10,0m. Hlavní 

nosná konstrukce je provedena ze čtyřhranných uzavřených profilů, trubkových kruhových 

profilů a bude přiznaná. Osová vzdálenost vazníků je 7,0 m. 

  

Klíčová slova 

nosná ocelová konstrukce, jednopodlažní halová budova, obchodní centrum, navrhování, 

posouzení, zatížení, vnitřní síly  

  

  

  

Abstract 

The subject of this thesis is the design and assessment of steel construction of the shopping 

center in Chrudim in Pardubice region. Business center was designed as a three-aisled with a 

common space in the middle. Each hall has a platform 48.0 meters x 63.0 meters, shared 

space is a ground plan the shape of an equilateral triangle with sides of 48.0 meters. 

The construction of halls in the transverse direction comprises three trusses. The two beams 

are to span 20.0 meters and a span of one to 8.0 meters. Clearance height ranges from 8.0 to 

10.0 m. The main structure is made of rectangular hollow sections, tubes of circular profiles 

and will be awarded. The axial distance trusses is 7.0 meters. 

  

Keywords 

steel construction, one storey building, business centre, design, assessment, load, internal 

forces  

… 
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ZHODNOCENÍ VARIANT 

1. Zadání 

 Hlavním úkolem diplomové práce byl návrh a posouzení nosné ocelové konstrukce 

obchodního centra v Chrudimi v Pardubickém kraji. 

 Obchodní centrum bylo navrženo jako trojlodní se společným prostorem uprostřed. 

Každá z lodí má půdorysné rozměry  48,0m x 63,0m, společná prostor je půdorysného tvaru 

rovnostranného trojúhelníku o straně 48,0m. 

 Konstrukce lodí je v příčném směru tvořena třemi příhradovými vazníky. Dva vazníky 

jsou na rozpětí 20,0m a jeden na rozpětí 8,0m. 

  

 

 

Obrázek 1.1. – Schéma základních půdorysných rozměrů 
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2. Varianty řešení 

Byly vypracovány čtyři varianty řešení. Ve všech případech je půdorysné schéma stejné. 

Obchodní centrum bylo navrženo jako trojlodní se společným prostorem uprostřed. 

Varianty A, B jsou od sebe odlišné statickým řešením, ve var. A jsou všechny sloupy 

oboustranně vetknuty a vazníky jsou na ně kloubově uloženy. Varianta B je odlišná v kotvení 

sloupů, zde jsou sloupy v příčném směru uvažovány jako kloubově uloženy a spolu s nosníkem 

tvoří hlavní nosnou rámovou konstrukci a podklad pro konstrukci střechy, v podélném směru 

jsou sloupy vetknuty. 

Varianty C a D jsou modifikacemi variant A a B. Jediný rozdíl mezi těmito variantami je 

znázorněn na obr. 2.1. Jedná se o sloup ve společném středním traktu, na kterém jsou uloženy 

v případě varianty C  příhradové vazníky a ve variantě D plnostěnné nosníky. 

 

Obrázek 2..1. – Schéma základních půdorysných rozměrů pro varianty C a D se zvýrazněným 

sloupem. 
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3. Parametry porovnání variant 

 

TAB.1. -  Sledované parametry pro porovnání variant 

sledované parametry pro 
porovnání variant 

varianta 
A 

varianta 
B 

varianta 
C 

varianta 
D 

materiál S 235 S 235 S 235 S 235 

celková hmotnost (t) 463,8 492,2 479,3 488,3 

nátěrová plocha (m2) 9755,6 9752,4 9936,2 9782,3 

pracnost 
(počet použitých profilů (ks)) 

26 25 28 23 

orientační cena (Kč) 
(60 Kč/kg oceli) 

27 828 000,00 Kč 29 532 000,00 Kč 28 758 000,00 Kč 29 298 000,00 Kč 

 

TAB.2. -  Přehled sledovaných parametrů + váhy jednotlivých kritérií 

sledované parametry pro 
porovnání variant 

varianta 
A 

varianta 
B 

varianta 
C 

varianta 
D 

váha 

celková hmotnost (t) 1,000 1,061 1,033 1,053 0,50 

nátěrová plocha (m2) 1,002 1,000 1,019 1,003 0,30 

pracnost 
(počet použitých profilů (ks)) 

1,000 1,000 1,273 1,045 0,20 

∑ 1,008 1,048 1,046 1,027  

Pořadí 1 4 3 2  

 

4.Vyhodnocení variant 

 Z výše uvedeného přehledu všech čtyř variant vyplývá, že varianta A má nejmenší 

hmotnost a to zhruba o 8%. Nicméně je nutné zohlednit i další faktory, jakožto počet použitých 

profilů, nebo počet realizovaných styčníků. S přihlédnutím k realizaci konstrukce na staveništi 

a montážních stavů, je varianta A nejvhodnější. Proto byla varianta A vybrána k dalšímu 

detailnějšímu zpracování a je předmětem této diplomové práce. 
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TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1. Obecné údaje 

 Předmětem diplomové práce je návrh a posouzení nosné ocelové konstrukce 

obchodního centra v Chrudimi v Pardubickém kraji. 

 Obchodní centrum bylo navrženo jako trojlodní se společným prostorem uprostřed. 

Každá z lodí má půdorysné rozměry  48,0m x 63,0m, společný prostor je půdorysného tvaru 

rovnostranného trojúhelníku o straně 48,0m. 

 Konstrukce lodí je v příčném směru tvořena třemi příhradovými vazníky. Dva vazníky 

jsou na rozpětí 20,0m a jeden na rozpětí 8,0m. 

 Světlá výška se pohybuje od 8,0 do 10,0m. Hlavní nosná konstrukce je provedena ze 

čtyřhranných uzavřených profilů, trubkových kruhových profilů a bude přiznaná. 

 Osová vzdálenost vazníků je 7,0 m. 

 

 

 

Obrázek 1.1. - Vizualizace konstrukce obchodního centra 
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2. Literatura 

2.1. Normativní dokumenty 

[1] ČSN EN 1991-1-1, Eurokód 1 - Zatížení konstrukcí - Část 1-1 Obecná zatížení - Objemové 

tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb, březen 2004 ( Z2, březen 2010 ) 

[2] ČSN EN 1991-1-3, Eurokód 1 - Zatížení konstrukcí - Část 1-3 Obecná zatížení - Zatížení 

sněhem, červen 2013 

[3] ČSN EN 1991-1-4, Eurokód 1 - Zatížení konstrukcí - Část 1-4 Obecná zatížení - Zatížení 

větrem, duben 2013 

[4] ČSN EN 1993-1-1, Eurokód 3 - Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1 Obecná pravidla 

a pravidla pro pozemní stavby, prosinec 2006 ( A1, únor 2015; Z3, červenec 2011 ) 

[5] ČSN EN 1993-1-3, Eurokód 3 - Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-3 Obecná pravidla 

- Doplňující pravidla pro tenkostěnné za studena tvarované prvky a plošné profily, únor 2008 

[6] ČSN EN 1993-1-8, Eurokód 3 - Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-8 Navrhování 

styčníků, prosinec 2006 ( Z3, listopad 2011 ) 

2.2. Odborná literatura 

LEDERER, F. Priestorové ocelové konštrukcie 

WANKE, J.; SPAL, L.  Ocelové trubkové konstrukce 

FERJENČÍK, P.; LEDERER, F.; SCHUN, J.; MELCHER, J.; VOŘÍŠEK, V.; CHLADNÝ, E. Navrhovanie 

ocelových konštrukcií 

MAREK, P. a kol.: Kovové konstrukce pozemních staveb 

FALTUS, F.: Ocelové konstrukce pozemního stavitelství 
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3.Předpoklady návrhu nosné konstrukce 

 

Statický návrh nosné ocelové konstrukce haly byl proveden na: 

 Mezní stav únosnosti s uvážením vlivu ztráty stability prvků na nejnepříznivější  

z kombinací návrhových hodnot zatížení, mezní hodnoty nosné konstrukce uvažovány 

pro ocel třídy S235. 

 Mezní stav použitelnosti na nejnepříznivější hodnoty deformací z kombinací 

charakteristických hodnot zatížení, mezní hodnoty nosné konstrukce uvažovány pro 

ocel třídy S235. 

Nosná ocelová konstrukce haly byla dimenzována na následující nahodilá zatížení: 

 Klimatické zatížení sněhem se základní tíhou sněhu sk= 0,7 kN/m2, odpovídající I. 

sněhové oblasti (ČSN EN 1991-1-3). 

 Klimatické zatížení větrem se základní rychlostí větru vb,0= 27,5 m/s, odpovídající III. 

větrné oblasti (ČSN EN 1991-1-4). 

4. Zatížení 

4.1. Vlastní tíha ocelové konstrukce 

 – generována programem Scia Engineer 

4.2. Vlastní tíha střešního pláště (viz. tabulka) 

 
 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

4.3. Tíha světel a rozvodů  

-celková hodnota zatížení = 0,30 kN/m2 
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4.4. Tíha obvodového pláště 

 

 
 

  
řešeno konstrukcí hliníkového roštu (kombinace desek 

EQUITONE a skla) 

rošt se za pomoci spoj. materiálu upevní na konstrukci 

paždíků (kotvení roštu je po 700mm) 

+ položení na podezdívku 

rošt s deskami tvoří konstrukci opláštění 

   

   

   

   

 
 

     

 spojení konstrukce opláštění s paždíky nosné 

konstrukce:  

     

     

     

     

 
 
 

      

       

       

 

4.5. Klimatické zatížení sněhem 

𝑠 = 𝜇1 ∙ 𝐶𝑒 ∙ 𝐶𝑡 ∙ 𝑆𝑘= 0,8∙1,0∙1,0∙0,7=0,56 𝑘𝑁 𝑚2 𝑚𝑖𝑛.  𝑣š𝑎𝑘 0,7𝑘𝑁/𝑚2⁄  

(pokud charakteristická hodnota zatížení sněhem na zemi sk stanovena z mapy je nižší než 

0,7 kN/m2, musí se do výpočtu zavést hodnota sk =0,7kN/m2  

(viz. ČSN EN 1991-1-3 změna : Z4))  
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4.5. Klimatické zatížení větrem 

 

Charakteristická rychlost větru  

𝑉𝑚(𝑧) = 𝐶𝑟(𝑧) ∙ 𝐶𝑜(𝑧) ∙ 𝑉𝑏 = 1,009 ∙ 1,0 ∙ 27,5 = 27,75 𝑚 𝑠⁄  

 

 

4. Popis objektu 

  

Jedná se o ocelovou nosnou konstrukci, obchodní centrum bylo navrženo jako trojlodní 

se společným prostorem uprostřed. Každá z lodí má půdorysné rozměry  48,0m x 63,0m, 

společná prostor je půdorysného tvaru rovnostranného trojúhelníku o straně 48,0m. 

Půdorysná plocha je tedy 10 504,5 m2. Světlá výška lodí se pohybuje od 8,0 do 10,0m. 

 Celá nosná konstrukce bude vizuálně přiznaná, což vede k využití svařovaných spojů, 

zejména u prvků vazníků. Z estetického hlediska jsou svařované spoje vhodnější, než 

šroubované. 

 Materiály využité pro nosnou konstrukci jsou ocel S235, beton C16/20 a šrouby  

jakosti 5.6. 
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5. Popis statického řešení nosné konstrukce a její konstrukční řešení 

  

Analýza nosné ocelové konstrukce obchodního centra byla provedena na modelu 3D 

konstrukce v programu Scia Engineer 15.1, kde proběhl i následný výpočet vnitřních sil a 

dimenzování jednotlivých prvků konstrukce podle evropské normy. Posudek v programu pro 

nejnepříznivější kombinaci byl pro každý profil ověřen ručním výpočtem provedeným 

s pomocí programu MS Excel. V modelu jsou sloupy uvažovány vetknuté v obou směrech a 

uložení vazníků je kloubové. 

 Zatížení je rozděleno do zatěžovacích stavů dle působícího zatížení a je spočítáno dle 

platné normy Eurokódu 1. 

 

Obrázek 5.1. - Model konstrukce v programu Scia Engineer 15.1 

  

Nosná konstrukce obchodního centra se skládá celkem z 60 vazníků a 30 světlíků, které 

jsou kloubově uloženy na sloupy. Sloupy jsou oboustranně vetknuté a kruhového průřezu. 

Na vaznících se nacházejí vaznice.  

 Globální prostorová tuhost je zajištěna střešními ztužidly. 

5.1. Vaznice 

 Vaznice jsou navrženy z profilů IPE 180, prostě uložené šroubovým přípojem v místě 

horního pásu vazníku. Rozpětí vaznic je 7,0m. Klopení horní pásnice je bráněno tuhým 

střešním pláštěm a táhly v rovině střechy. 
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5.2. Příhradový vazník 

 Jako hlavní nosná konstrukce střechy je navržen příhradový vazník o rozpětí 20,0 m, 

který je kloubově uložen na nosné sloupy. Pruty vazníku jsou navrženy z ocelových uzavřených 

čtyřhranných profilů. Horní pás vazníku je navržen z profilu TR4HR 150x150x6. Je namáhán 

převážně tlakem, vzpěrná délka je v rovině určena svislicemi vazníku a z roviny určují vzpěrnou 

délku vaznice. Dolní pás vazníku je tvořen profilem TR4HR 150x150x8. 

Vazník je převážně namáhán tahem, pouze při sání větru je namáhán tlakem. 

Diagonály jsou tvořeny profily TR4HR 150x150x5 a svislice jsou tvořeny profily  

TR4HR 150x100x5. Svislice a diagonály jsou k pásům vazníku přivařeny koutovými svary. 

Vazník je vyroben ze dvou montážních částí, které budou spojeny v celek na stavbě. Spodní a 

horní pás vazníku bude spojen pomocí šroubového spoje, diagonály v místě spoje budou 

spojeny montážními svary. 

5.3. Sloupy 

 Sloupy hlavní lodi jsou navrženy z profilu CHS 355,6mm tloušťky plechu 10mm (kruhový 

průřez). Jsou přivařeny k patnímu plechu, který je vyztužen příčnými výztuhami a zakotven do 

základových patek pomocí předem zabetonovaných kotevních šroubů M30. Uložení sloupů je 

uvažováno jako oboustranně vetknuté. 

 Výškové ustavení sloupů bude provedeno podkladovými podložkami pod patními 

plechy sloupů. Poté bude provedeno podlití sloupů.  

5.4. Předsazená štítová stěna 

 Sloupy v průčelí jsou svařované z profilů 2x T60 a HEB 160 z důvodu dobré montáže 

obvodového pláště a příčných stěnových ztužidel. Spoj horní části sloupu s vazníkem je řešen 

tak, aby sloup nijak nebránil průhybu a deformacím příhradového vazníku. 

5.5. Průvlak 

 Průvlak slouží jako hlavní nosný prvek vazníků ve vystřídaných polích, ve kterých se 

nenachází sloupy k uložení vazníků. Vazníky jsou k průvlaku připojeny šroubovým přípojem, 

který se chová, jako kloub. Další funkcí průvlaku je zlepšování celkové tuhosti objektu a 

zmenšení vzpěrných délek sloupů, na kterých je průvlak uložen. Průvlak je příhradovou 

konstrukcí, jehož prvky jsou tvořeny čtyřhrannými trubkami. 
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5.6. Ztužidla 

 Ztužidla jsou konstruována pouze pro přenos tahových sil, jsou vyrobena z tyčí 

kruhového průřezu, která je uprostřed své délky závitová a opatřena napínací maticí. V případě 

tlakového namáhání jsou uvažována jako vybočená, a tudíž se s nimi nepočítá. V tomto 

případě je uvažováno, že jedno ze ztužidel musí odolávat dvojnásobným tahovým účinkům. 

5.7. Paždíky 

 Paždíky jsou navrženy z profilu UPE 120. Přenáší zatížení od obvodového pláště a větru. 

Působí jako prostý nosník a slouží k připevnění obvodového pláště. 

5.8. Opláštění; 

 Střešní plášť má složení viz. tabulka.

 

 

Systém pláště je upevněn k vaznicím ve směru sklonu střechy upevňovacími prvky. 

Konstrukce obvodového pláště je kotvena po určených vzdálenostech na konstrukci 

paždíků, které jsou upevněny pomocí šroubových spojů ke sloupům. 

 

5.9. Kotvení 

 Sloupy nosné konstrukce obchodního centra jsou vetknuté v obou směrech – příčném 

i podélném. Kotvení je provedeno přes patní desku a předem zabetonované kotevní šrouby. 
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6. Výroba konstrukce, povrchová úprava 

Ve výrobním závodě proběhne výroba konstrukce v souladu s ČSN EN 1090-2 

(Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí. Část 2: Technické požadavky na 

ocelové konstrukce.) Materiál musí být zbaven hrubých nečistot a vyrovnán v rámci mezních 

odchylek stanovených v ČSN EN 1090-1+A1. Jednotlivé kusy jsou opatřeny antikorozní 

úpravou povrchu. 

 Povrchová úprava jednotlivých dílců bude provedena základním antikorozním nátěrem 

a poté ochranným protipožárním nátěrem. 

7. Hmotnost konstrukce 

 Hmotnost řešené ocelové konstrukce včetně opláštění (včetně odhadu hmotnosti 

nezapočtených prvků jako je spojovací materiál apod.) činí přibližně 463,84 tun. 

 Hmotnost nejtěžšího montážního dílce, a to montážního dílu vazníku, činí 1128,5 kg.  

 

8. Doprava a montáž konstrukce 

Doprava: 
Přemístění vyrobených dílů konstrukce z výrobního závodu na staveniště bude 

provedeno automobilovou dopravou. Rozměry dílů konstrukce jsou navrženy tak,  

aby splňovaly požadavky maximálních rozměrů při přepravě. 

Montáž konstrukce: 

 Montáž musí být provedena na základě montážního postupu. Montáž bude započata 

ztužidlovým polem, dále bude pokračovat dle montážního postupu. Tento postup bude 

navržen odborným pracovníkem montážního závodu. 

 Montáž ztužidlového pole započne osazením sloupů na betonové patky. Na vztyčené 

sloupy se uloží vazník, který je na stavbu dopraven ve více dílcích. Před osazením na sloupy 

bude vazník spojen dvěma montážními spoji a diagonála v místě spojů bude opatřena 

montážními svary. Sestavení dílců se provádí na základě instrukcí výrobního závodu dle 

montážních výkresů, ve kterých je přesně uvedeno, v jakém pořadí jsou jednotlivé ocelové 

dílce. Vaznice se osadí na horní pás vazníků a připojí se ztužidla. Montáž mohou provádět jen 

pracovníci seznámeni s technologickým postupem montáže. 

9. Poznámky 

 Montážní postup konstrukce musí být odsouhlasen statikem 

 U všech kotvení je třeba celoplošné podlití betonovou maltou 

 Montáž opláštění musí být provedena v souladu s doporučením výrobce 


