
VYSOKÉ U�ENÍ TECHNICKÉ V BRN�
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA STAVEBNÍ

ÚSTAV KOVOVÝCH A D�EV�NÝCH KONSTRUKCÍ 

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING

INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES

  
  

ZAST�E�ENÍ AUTOBUSOVÉ STANICE

   

DIPLOMOVÁ PRÁCE        

MASTER'S THESIS

AUTOR PRÁCE                  Bc. MARTIN ROU�AR
AUTHOR

BRNO 2012                  



VYSOKÉ U�ENÍ TECHNICKÉ V BRN�

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA STAVEBNÍ 
ÚSTAV KOVOVÝCH A D�EV�NÝCH KONSTRUKCÍ

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING

INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES

  

ZAST�E�ENÍ AUTOBUSOVÉ STANICE

Roof Structure of Bus Station 

DIPLOMOVÁ PRÁCE

MASTER'S THESIS

AUTOR PRÁCE                   Bc. MARTIN ROU�AR 
AUTHOR

VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. JAN BARNAT, Ph.D.
SUPERVISOR

BRNO 2012                  







ABSTRAKT: 
Náplní diplomové práce je navrhnout nosnou konstrukci zast�e�ení 

autobusové stanice v lokalit� m�sta Vysoké Mýto. Konstrukce je navr�ena z oceli 
S355. Jedná se o zast�e�ení dvou nástupi�tních ostr�vk�. V diplomové práci byly 
zpracovávány dv� varianty �e�ení, v ka�dé variant� byly posouzeny hlavní nosné 
prvky a následn� bylo provedeno porovnání obou variant. Z nich byla vybrána jedna 
varianta na podrobn�j�í zpracování. 

První varianta má p�dorysný tvar trojúhelníku s max. rozm�ry 58,00 m x 26,75 
m. Hlavní nosnou konstrukci tvo�í ocelové sloupy a pr�vlaky z válcovaných HEB 
profil� nebo z prolamovaných nosník�. Na pr�vlacích je nosná konstrukce zast�e�ení 
z válcovaných I profil�. Krytina zast�e�ení je navr�ena ze sklen�ných tabulí 
s podp�rnou nosnou konstrukcí z hliníkových profil�. Tuhost konstrukce je zaji�t�na 
ztu�idly ve dvou sm�rech z ocelových ty�í. 

Druhá varianta (která byla vybrána na podrobn�j�í zpracování) má p�dorysný 
tvar L o max. rozm�rech 55,25 m x 33,40 m. Hlavní nosnou konstrukci tvo�í ocelové 
rámy z válcovaných HEB profil� a táhly z ocelových ty�í. Nosná konstrukce 
zast�e�ení je navr�ena z ocelových válcovaných I profil�. Zast�e�ení je op�t �e�eno 
pomocí sklen�ných tabulí na nosné konstrukci z hliníkových profil�. Tuhost 
konstrukce je zaji�t�na ztu�idly ve dvou sm�rech z ocelových ty�í. 

KLÍ�OVÁ SLOVA: 
Autobusová stanice, nosná konstrukce, ocel, sloup, pr�vlak, vaznice, ztu�idlo, 
sty�ník 

  

ABSTRACT: 
The scope of the thesis is to design a roof substructure bus station in the area 

of Vysoké Mýto. The structure is designed of steel S355. This is the platform on the 
roof of two islands. The thesis has been processed by solving two variants, each 
variant were considered the main structural elements and then comparison was 
made between the two variants. Of these, one variant was selected for further 
processing. 

The first variant has a plan shape of a triangle with maximum dimensions of 
58.00 m x 26,75 m. The main load-bearing structure consists of steel columns and 
girders of rolled sections, or HEB of castellated beams. The girders is the roof 
structure from rolled I profiles. Covering the roof is designed from the glass with 
supporting substructure of aluminum profiles. Rigidity is ensured in two ways braces 
of steel bars. 

The second option (which was selected for further processing) is L - shaped 
ground plan with maximum dimensions of 55,25 m x 33.40 m. The main supporting 
structure is made of rolled steel frames, HEB profiles and rods of steel bars. 
Supporting roof structure is designed of steel rolled I profiles. Roofing is again solved 
using the glass structure of aluminum profiles. Rigidity is ensured in two ways braces 
of steel bars. 

KEYWORDS: 
Bus stations, structure, steel, columns, girders, purlins, brace, node 
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1 ÚVOD 
  

Náplní diplomové práce bylo provést návrh zast�e�ení autobusové stanice. 
Lokalita byla zvolena ve m�st� Vysoké Mýto. V rámci diplomové práce byly navr�eny 
dv� varianty �e�ení. Tyto varianty byly vymodelovány v programu SCIA ENGINEER 
2011 jako prostorové 3D konstrukce. Bylo provedeno namodelování podpor, 
kloubových a rámových spoj� a pod� Dále byly ob� varianty shodn� zatí�eny 
stejnými zatí�eními, tj. vlastní tíha, ostatní stálé zatí�ení, prom�nné zatí�ení: sníh, 
vítr, a pod� Poté byly spo�ítány vnit�ní síly na konstrukci a byl proveden p�edb��ný 
posudek jednotlivých nosných prvk� konstrukce v programu SCIA ENGINEER 2011. 
Jednotlivé prvky byly potom nadimenzovány tak, aby vyhov�ly na daná zatí�ení a 
spl�ovaly normové po�adavky (spl�ovaly podmínky na 1. mezní stav � únosnost a 2. 
mezní stav - pou�itelnost). Z vý�e popsaného vyplývá, �e bylo provedeno pouze 
p�edb��né navr�ení a posouzení jednotlivých prvk� nosné konstrukce, nejedná se o 
detailní posouzení konstrukce, ani nebyly �e�eny spoje a detaily na konstrukci. Poté 
byl proveden orienta�ní výpo�et ceny na vybudování jednotlivých konstrukcí a bylo 
provedeno zhodnocení obou variant (finan�ní, technické, náro�nost a slo�itost 
konstrukce, architektonické). 

2 VARIANTA �.1 
  
 Konstrukce má tvar trojúhelníku s rozm�ry 49,10 x 26,75 m. Konstrukce je 
tvo�ena jednotlivými rámy, které se stýkají v jednom bod�. Celková vý�ka konstrukce 
je 7,00 m, vý�ka zast�e�ení je 4,00 m. 
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3D model: 
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 Hlavní nosná konstrukce je tvo�ena ocelovými sloupy z profil� HEB 700, 
sloupy jsou kloubov� ukotveny do základových patek. Na sloupy jsou p�ipojeny 
hlavní vodorovné nosné pr�vlaky, pr�vlaky jsou navr�eny z profil� HEB 700. Spojení 
pr�vlak� se sloupy je provedeno jako tuhý rámový roh. V míst� spojení jednotlivých 
rám� do jednoho bodu je navr�en ocelový sloup z trub pr�m. 600 mm, tl. st�ny 20 
mm. Materiál sloup� a pr�vlaku je ocel S355. 

P�dorys hlavní nosné konstrukce (sloupy a pr�vlaky): 
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Konstrukce zast�e�ení (vaznice) je navr�ena z válcovaných ocelových profil�
I340, ocel S355. Spoj  vaznic s pr�vlaky je proveden jako kloubový.  

P�dorys zast�e�ení (vaznic): 
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Ztu�ení konstrukce je provedeno ocelovými táhly. Svislé ztu�ení (svislé 
pr�hyby od zatí�ení sn�hem) je tvo�eno táhly z ocelových trub pr�m. 133 mm, tl. 
st�ny 4 mm, ocel S355. Vodorovné ztu�ení (vodorovné pr�hyby od v�tru) je 
provedeno táhly ukotvenými do terénu (p�es betonové základové patky), profil táhla 
je ty�ovina pr�m. 20 mm, ocel S460.  

Pohled bo�ní (podélný):    Pohled bo�ní (p�í�ný): 
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Posouzení díl�ích �ástí z programu SCIA ENGINEER 2011: 

Hlavní nosná konstrukce: 

Zast�e�ení: 

Ztu�idla: 

Výkaz materiálu (z programu SCIA ENGINEER 2011): 
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3 VARIANTA �.2 
  
 Konstrukce má tvar L o max. rozm�rech 55,52 x 33,47 m. Konstrukce je 
tvo�ena jednotlivými p�í�nými rámy tvaru H, které jsou spojeny obvodovými ztu�idly a 
konstrukcí zast�e�ení (vaznicemi). Celková vý�ka konstrukce je 8,00 m, vý�ka 
zast�e�ení je 4,00 a� 5,37 m. 

3D model: 
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Hlavní nosná konstrukce je tvo�ena ocelovými rámy (sloupy a pr�vlaky) 
z profil� HEB 500, ukotvení rám� do základových konstrukcí je provedeno kloubov�. 
Spojení sloup� s pr�vlaky je navr�eno jako tuhý rámový roh. Vnit�ní rohový sloup (v 
míst� kde se stýkají t�i rámy) je sloup navr�en z válcovaného profilu HEB 600. Po 
obvodu konstrukce je navr�eno ztu�ení z profil� HEB 300. Materiál sloup�, pr�vlak�
a ztu�idel je ocel S355. 

P�dorys hlavní nosné konstrukce (rámy a obvodové ztu�idlo): 
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Konstrukce zast�e�ení (vaznice) je navr�ena z válcovaných ocelových I profil�
dle zatí�ení a rozp�tí jednotlivých profil� (I340, I300, I260, I200), materiál: ocel S355. 
Spoj  vaznic s pr�vlaky je proveden jako kloubový.  

P�dorys zast�e�ení (vaznic): 



DIPLOMOVÁ PRÁCE:       Vypracoval: Bc. MARTIN ROU�AR, C2KON2 
Zast�e�ení autobusové stanice               �kolní rok: 2011/2012 

B. VARIANTY �E�ENI

- 12 - 

Ztu�ení konstrukce je provedeno ocelovými táhly. Svislé ztu�ení (svislé 
pr�hyby od zatí�ení sn�hem) je tvo�eno táhly z ocelových ty�í pr�m. 20 mm, pou�itá 
ocel S460. Vodorovné ztu�ení (vodorovné pr�hyby od v�tru) je provedeno táhly 
(respektive vzp�rami) ukotvenými do základových patek a do obvodového ztu�idla, 
profil táhla JÄKL 120/120/4 mm, ocel S355.  

Pohled bo�ní (podélný):    Pohled bo�ní (p�í�ný): 
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Posouzení díl�ích �ástí z programu SCIA ENGINEER 2011: 

Hlavní nosná konstrukce: 

Zast�e�ení: 

Ztu�idla: 
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Výkaz materiálu (z programu SCIA ENGINEER 2011): 

4 POROVNÁNÍ VARIANT 

P�i porovnávání obou variant bylo uva�ováno s n�kolika kritérii: celková 
hmotnost ocelové konstrukce, funk�nost, náro�nost provád�ní a slo�itost konstrukce, 
architektonické �e�ení, apod� 

Varianta �.1  
+ ni��í hmotnost ocelové konstrukce 
- men�í zastav�ná plocha = men�í plocha zast�e�ení zastávky 
- slo�it�j�í konstrukce = tém�� ka�dý prvek má rozdílnou délku, náro�nost na výrobu 
a na provád�ní 
- vodorovná konstrukce zast�e�ení = p�i návrhu st�e�ního plá�t� nutno vy�e�it sklon 
zast�e�ení  

Varianta �.2  
+ v�t�í zastav�ná plocha = v�t�í plocha zast�e�ení zastávky 
+ jednoduchá konstrukce = podobné opakující se rámy, stejné délky vaznic, 
jednodu��í výroba a montá� 
+ konstrukce rámu (respektive zast�e�ení) provedeno ve sklonu = st�e�ní plá��
mo�no polo�it p�ímo na nosnou konstrukci zast�e�ení, nemusí se �e�it sklon 
st�e�ního plá�t�
+ architektonicky zajímav�j�í 
- vy��í hmotnost ocelové konstrukce  
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5 ZÁV�R � ZHODNOCENÍ 

 Po zhodnocení a porovnání obou variant (výhod a nevýhod jednotlivých 
variant, porovnání hmotnosti ocelových konstrukcí, slo�itosti konstrukce a 
architektonického �e�ení) byla vybrána VARIANTA �.2 pro podrobn�j�í zpracování a 
�e�ení konstruk�ních detail� v rámci diplomové práce, a to p�edev�ím z d�vodu 
jednodu��í konstrukce, v�t�í zastav�né plochy a architektonického vzhledu. 

Ve Vysokém Mýt�, leden 2011              Bc. Martin Rou�ar 
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1 ÚVOD 

Náplní diplomové práce bylo provést návrh zast�e�ení autobusové stanice. 
Lokalita byla zvolena ve m�st� Vysoké Mýto. V rámci diplomové práce byly navr�eny 
dv� varianty �e�ení. Tyto varianty byly vymodelovány v programu SCIA ENGINEER 
2011 jako prostorové 3D konstrukce. Bylo provedeno namodelování podpor, 
kloubových a rámových spoj� apod.  Dále byly ob� varianty shodn� zatí�eny 
stejnými zatí�eními, tj. vlastní tíha, ostatní stálé zatí�ení, prom�nné zatí�ení: sníh, 
vítr, apod. Poté byly spo	ítány vnit�ní síly na konstrukci a byl proveden p�edb��ný 
posudek jednotlivých nosných prvk� konstrukce v programu SCIA ENGINEER 2011. 
Jednotlivé prvky byly potom nadimenzovány tak, aby vyhov�ly na daná zatí�ení a 
spl
ovaly normové po�adavky (spl
ovaly podmínky na 1. mezní stav � únosnost a 2. 
mezní stav - pou�itelnost). Z vý�e popsaného vyplývá, �e bylo provedeno pouze 
p�edb��né navr�ení a posouzení jednotlivých prvk� nosné konstrukce, nejedná se o 
detailní posouzení konstrukce, ani nebyly �e�eny spoje a detaily na konstrukci. Poté 
bylo provedeno posouzení a zhodnocení výhod a nevýhod obou variant. Výsledkem 
tohoto hodnocení bylo vybrání varianty 	. 2 pro podrobn�j�í zpracování a posouzení. 

2 ZÁKLADNÍ IDENTIFIKA�NÍ ÚDAJE 

2.1 Stavba 

� Název stavby: Zast�e�ení autobusové stanice 
� Místo stavby: M�sto Vysoké Mýto, k.ú. Vysoké Mýto, 	. poz. 1263/1 
� Okres: Ústí nad Orlicí 
� Kraj: Pardubický 
� Investor: M�sto Vysoké Mýto 

Nám. P�emysla Otakara II. 24 
566 01 Vysoké Mýto 

� Vypracoval: Bc. Martin Rou�ar 
Husova 535 � Litomy�lské p�edm�stí 
566 01 Vysoké Mýto 

� Povolovací ú�ad: Stavební ú�ad m�sta Vysoké Mýto 

2.2 Popis objektu 

 Nov� vybudované zast�e�ení autobusové stanice bude slou�it ke zvý�ení 
kvality cestovního ruchu ve m�st� Vysoké Mýto. Zast�e�ení bude provedeno nad 
nástupi�ti 	íslo 4 a� 8 a bude jím zast�e�ena jak plocha nástupních ostr�vk�, tak i 
	ást komunikace ur	ená pro autobusy, která se nachází v t�sné blízkosti 
zast�e�ovaných nástupi��. 

Konstrukce zast�e�ení má tvar L o max. rozm�rech 55,52 x 33,47 m. 
Konstrukce je tvo�ena jednotlivými p�í	nými rámy tvaru H, které jsou navr�eny 
z válcovaných ocelových profil� HEB 500 a HEB 600, jednotlivé rámy jsou spojeny 
vaznicemi z ocelových válcovaných I profil� (nap�. I340, I320, I260, apod�). Materiál 
hlavní nosné konstrukce je ocel S355 a ocel S460. Celá konstrukce je pomocí sloup�
ukotvena do základových �elezobetonových patek. 
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Zast�e�ení je provedeno sklen�nými tabulemi z bezpe	nostního skla. Sklo je 
p�ipevn�no pomocí vlastní hliníkové nosné konstrukce na vaznice. 

Celá konstrukce musí být opat�ena ochrannými nát�ry: tj. 2 x základní, 
protipo�ární a 2 x vrchní. 

2.3 Základní údaje o stavb�

� Zastav�ná plocha objektu: 1044,94 m2

� Maximální délka konstrukce: 56,65 m 
� Maximální �í�ka konstrukce: 33,88 m 
� Vý�ka haly: 8,190 m 
� Po	et podla�í: 1 

3 ZD�VODN�NÍ STAVBY 

Sou	asný stav autobusového nádra�í je nevyhovující. Objekt autobusové 
stanice (hala) je ve �patném technickém stavu. Sou	ástí této haly je zast�e�ení dvou 
nástupi��, a to nástupi�� 	. 2 a 3. Ostatní nástupi�t� jsou bez zast�e�ení a v p�ípad�
nep�íznivého po	así musí cestující být v hale, nebo pod zast�e�ením nástupi�� 	. 2 a 
3. Proto se m�sto Vysoké mýto rozhodlo provést zast�e�ení i zbývajících nástupi��. 
V tomto projektu je tedy �e�eno zast�e�ení nástupi�� 	. 4 a 8. Nástupi�t� 	. 1 z�stává 
bez zast�e�ení. Tato konstrukce zast�e�ení je pouze první etapou projektu 
rekonstrukce autobusového nádra�í ve Vysokém Mýt�. V dal�ích etapách bude 
provedeno zrekonstruování nádra�ní budovy v	etn� zast�e�ení stanic 	. 2 a 3 p�ed 
touto budovou a bude provedeno nové zast�e�ení nástupi�t� 	. 1. V poslední etap�
bude provedeno spojení díl	ích 	ástí zast�e�ení a budou provedeny úpravy chodník�
a p�echod� pro chodce, aby bylo mo�né projít v�echny nástupi�t� tzv. �suchou 
nohou� a byl vytvo�en komplex nového autobusového nádra�í. 

4. GEOLOGICKÉ PODMÍNKY

Lokalita stavby byla zvolena pro m�sto Vysoké Mýto. Stavební pozemek 	. 
1263/1 se nachází nedaleko centra m�sta. Pozemek je rovinatý. Proto�e nebyl 
proveden geologický pr�zkum dané lokality, bylo p�i výpo	tu uva�ováno 
s následujícími p�edpoklady: max. únosnost základové p�dy Rdt = 250 kPa, hladina 
spodní vody se v základové spá�e nevyskytuje a nebude nep�ízniv� ovliv
ovat 
zalo�ení objektu. 

P�ed zahájením výkopových prací je nutno ov��it pomocí kopané sondy 
skute	né geologické a geotechnické podmínky lokality vlastní stavby a porovnat je 
s p�edpoklady projektu. NA ZÁKLAD� ZJI�T�NÝCH SKUTE�NOSTÍ BUDE 
P�ÍPADN� UPRAVEN NÁVRH ZALO�ENÍ NA PLO�NÝCH ZÁKLADECH - 
ZV�T�ENÍ �I ZMEN�ENÍ HLOUBKY ZÁKLADOVÉ SPÁRY, ZÁKLADOVÁ SPÁRA 
MUSÍ BÝT V�DY V ROSTLÉM TERÉNU. 
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5 TECHNICKÉ �E�ENÍ 

5.1 Zemní práce 

Z úrovn� HTÚ budou provedeny výkopy pro nové základové patky objektu. Samotné 
výkopové práce se doporu	uje provád�t strojn� a t�sn� p�ed betoná�í základ� je 
pot�ebné ru	ní za	i�t�ní a� na základovou spáru. Pro ú	ely projektu je uva�ováno se 
zeminou t�ídy t��itelnosti 3. KONE�NÉ ZAT�ÍD�NÍ ZEMIN A HORNIN JE NUTNO 
PROVÉST DLE SKUTE�NÉHO STAVU VE VÝKOPU V LOKALIT�.

P�ed zahájením výkopových prací je nutno ov��it pomocí kopané sondy skute	né 
geologické a geotechnické podmínky lokality vlastní stavby a porovnat je 
s p�edpoklady projektu. NA ZÁKLAD� ZJI�T�NÝCH SKUTE�NOSTÍ BUDE 
P�ÍPADN� UPRAVEN NÁVRH ZALO�ENÍ NA PLO�NÝCH ZÁKLADECH - 
ZV�T�ENÍ �I ZMEN�ENÍ HLOUBKY ZÁKLADOVÉ SPÁRY, ZV�T��NÍ �Í�KY 
ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ, APOD. ZÁKLADOVÁ SPÁRA MUSÍ BÝT V�DY V 
ROSTLÉM TERÉNU. 

V projektu je vzhledem k tomu, �e objekt bude nepodsklepený, uva�ováno zalo�ení 
plo�né na základových patkách v nezámrzné hloubce nad hladinou podzemní vody.  

Projekt p�edpokládá, �e podzemní voda nebude nep�ízniv� ovliv
ovat pr�b�h stavby, 
nebo� se p�edpokládá, �e ustálená hladina spodní vody se nachází v dostate	né 
hloubce pod základovou spárou. V p�ípad� výskytu spodní vody ve výkopech pro 
základové patky je nutno vyzvat projektanta k prohlídce objektu a k posouzení vlivu 
spodní vody na dal�í pr�b�h prací a k posouzení jejího vlivu na zakládání objektu. 

P�ebývající zemina pocházející ze zemních prací bude vyu�ita k novým násyp�m a 
zásyp�m a p�i úpravách terénu okolo objektu po dokon	ení stavebních prací. Lze 
p�edpokládat, �e t��ené zeminy neposkytují materiál vhodný do náro	n�j�ích násyp�
nebo zásyp�. Vyt��enou zeminu je nutné odvézt na p�edem ur	enou skládku nebo 
deponii, na staveni�ti se ponechá jen zemina ur	ená na zp�tné zásypy. 

P�i zvoleném zp�sobu zakládání je nutno dbát, aby zeminy nacházející se v 
základové spá�e nebyly dlouhodob� vystaveny pov�trnostním a mechanickým 
vliv�m, zvlá�t� zamok�ení srá�kami, na	echrání zemními stroji apod. Základové 
patky se v p�edpokládaných základových pom�rech doporu	uje betonovat p�ímo do 
nepa�ených výkop�, udr�livých krátkodob� ve svislých st�nách. Zamezí se tak 
nep�íznivým ú	ink�m pov�trnostních vliv� a kumulaci srá�kových vod ve zp�tných 
zásypech a druhotnému zhor�ování p�etvárných vlastností zemin v podzákladí. 

5.1 Základy 

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE (PROJEKTANT) SI 
VYHRAZUJE PRÁVO P�EBÍRKY ZÁKLADOVÉ SPÁRY A OZNÁMENÍ 
SKUTE�NOSTÍ ODLI�NÝCH OD UVA�OVANÝCH P�EDPOKLAD�.  P�i odhalení 
základové spáry je nutno p�izvat projektanta (geologa nebo statika) a posoudit 
základové pom�ry podlo�í. V p�ípad�, �e se proká�í nevhodné základové pom�ry, je 
pot�ebné p�ehodnotit zp�sob zakládání stavby (p�edev�ím �í�ku základových pas�).  
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DODAVATEL STAVBY JE POVINEN PROV��IT A DOLO�IT, �E 
CHARAKTERISTIKY ZEMINY V ÚROVNI ZÁKLADOVÉ SPÁRY ODPOVÍDAJÍ 
PO�ADAVK�M UVA�OVANÝM V PROJEKTU. ZÁKLADOVOU SPÁRU MUSÍ 
P�EVZÍT GEOLOG NEBO PROJEKTANT STAVBY A DODAVATEL STAVBY 
MUSÍ DOLO�IT PROJEKTANTOVI OV��ENÍ ZÁKLADOVÝCH POM�R�
UVA�OVANÝCH VE STATICKÉM VÝPO�TU. P�EDPOKLÁDANÁ ÚNOSNOST 
Rdt=250 KPA. ZÁKLADOVÉ PATKY JSOU NAVR�ENY NA UVA�OVANOU Rdt.  

Ustálená hladina podzemní vody se dle p�edpoklad� nachází v hloubkách pod 
základovou spárou. Podzemní voda p�i plo�ném zakládání základové pom�ry 
neovlivní. 

HLOUBKA ZALO�ENÍ (MINIMÁLNÍ HLOUBKA ZALO�ENÍ) JE VOLENA MIN. 1,15 
M OD ÚROVN� UPRAVENÉHO TERÉNU. Pokud by bylo p�i p�ebírání základové 
spáry zji�t�no, �e základová p�da je tvo�ena jemnozrnnými zeminami t�ídy F 7 a F8 
a základová p�da m��e vysychat, je nutno p�ehodnotit zalo�ení objektu.  

Pozornost je nutné v�novat také zp�tným zásyp�m a povrchovému odvodn�ní kolem 
objekt�, kdy je t�eba zabránit zasakování srá�kových vod do podzákladí. 

Vý�ky jednotlivých základových patek lze upravit dle skute	nosti na stavb� � dle 
pr�b�hu rostlého terénu. Hloubka zalo�ení je navr�ena tak, aby ve v�ech p�ípadech 
bylo dosa�eno po�adované minimální nezámrzné hloubky a sou	asn� bylo 
zakládáno na p�edpokládaném únosném podlo�í.  

V projektu je uva�ováno zalo�ení plo�né na základových patkách z betonu C20/25
v nezámrzné hloubce nad hladinou podzemní vody.  Základové patky budou 
provedeny pod nosnými ocelovými sloupy. Základové patky jsou navr�eny jako 
dvoustup
ové � spodní stupe
 bude betonován p�ímo do výkopu, horní stupe
 bude 
betonován do p�edem p�ipraveného bedn�ní. VÝ�KA SPODNÍHO STUPN�
ZÁKLADOVÉ PATKY JE VOLENA 1000 mm, VÝ�KA HORNÍHO STUPN� JE 
VOLENA 250 mm. V horním stupni základové patky bude vynechán otvor pro 
ocelovou zará�ku. 

Základy budou provedeny z �elezobetonu, materiál betonu C20/25, ocel BSt 500 S:  
- p�dorysné rozm�ry základové patky budou 2,0 x 2,0 m. 
Základové patky budou p�i spodním okraji vyztu�eny v obou sm�rech ocelovými 
ty	emi pr�m. 20 mm po vzdálenosti 200 mm. Proto�e ve statickém výpo	tu nebylo 
provedeno dimenzování základových patek, je vý�e popsaná výztu� pouze 
p�edb��ný návrh!!! Podrobné posouzení by bylo nutné provést v dal�ím stupni 
projektové dokumentace, nebo p�ed vlastní realizací stavby  

MATERIÁL: 
- Beton C20/25     Základové patky   
    Zálivka ocelové zará�ky  

- Výztu�   BSt 500 S (10 505 R) výztu� základových patek 
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5.3 Prvky hlavní nosné konstrukce 

5.3.1 Hlavní nosné rámy 
Hlavní nosné rámy konstrukce zast�e�ení mají tvar písmene H a jsou tvo�eny 

v�dy dvojící sloup� s pr�vlakem. Pr�vlaky jsou navr�eny z ocelových válcovaných 
profil� HEB 500, sloupy jsou navr�eny z profil� HEB 500 nebo HEB 600. Délka 
sloup� je 8,225 m a jsou ve sklonu 76° od vodorovné rovin y. Pr�vlaky jsou ve sklonu 
5°, vý�ka ulo�ení na sloupy je 4,10 m a 5,52 m. Dél ka pr�vlak� je prom�nná od 
15,54 m do 22,90 m. Osová vzdálenost jednotlivých rám� je od 14,035 m po 16,19 
m. Spojení pr�vlaku se sloupy je provedeno jako tuhý rámový roh, rámy jsou na 
základové patky ukotvenu kloubov�. Materiál ocelových rám� je ocel S355.  

5.3.2 Obvodová ztu�idla 
Celá konstrukce je po obvodu ztu�ena obvodovými pr�vlaky - ztu�idly. 

Ztu�idla jsou navr�ena z válcovaných ocelových profil� HEB 300, ocel S355. Délka 
profil� je dle vzdálenosti jednotlivých rám�, tj. od 14,035 m po 16,19 m. Ukotvení 
ztu�idel k rám�m je provedeno kloubov�. 

  
5.3.3 Vaznice 

Vaznice jsou navr�eny z válcovaných ocelových profil� I 340, I320, I260 a I 
200. Vaznice jsou ukotveny na pr�vlaky, osová vzdálenost mezi vaznicemi je 1,00 m. 
Délka vaznic je op�t dle osové vzdálenosti jednotlivých rám�, tj. od 14,035 m po 
16,19 m. Materiál vaznic je ocel S355. Vaznice jsou k pr�vlak�m p�ipojeny kloubov�. 
Z d�vodu zkrácení délky vaznic v klopení je provedeno v polovin� rozp�tí vaznic 
ztu�ení p�í	nými prvky z profil� I 200, které jsou sou	ástí obvodového vodorovného 
st�e�ního ztu�ení konstrukce (více viz. 5.3.6 st�e�ní ztu�idlo).  

5.3.4 St�e�ní táhlo 
Na konstrukci jsou z d�vodu sní�ení svislých deformací pr�vlak� navr�ena 

ocelová táhla MACALLOY. Táhla jsou ukotvena k vrchol�m sloup� a v�dy do st�edu 
rozp�tí pr�vlak�. Táhla jsou pr�m. 20 mm z oceli S460. P�ipojení ke sloup�m a 
k pr�vlak�m je rovn�� provedeno kloubov�. Délky jednotlivých táhel jsou od 8,59 m 
do 12,13 m.  

5.3.5 Svislé ztu�idlo 
Konstrukce zast�e�ení autobusové stanice je ve vodorovném sm�ru ztu�ena 

svislými vzp�rami (svislým ztu�idlem). Vzp�ry jsou navr�eny z profilu JÄKL 
120/120/4, ocel S355. Vzp�ra je v pat� ukotvena pomocí 	epu k pat� sloupu 
(respektive na patní plech), v hlav� je potom ukotvena do obvodového ztu�idla. 
Oboje p�ipojení je navr�eno jako kloubové. 
  
5.3.6 St�e�ní ztu�idlo 

Pro ztu�ení st�e�ní konstrukce (vaznic a obvodového ztu�idla) je po celém 
obvod� konstrukce provedeno vodorovné st�e�ní ztu�idlo. Ztu�idlo je navr�eno 
z profil� U100, nebo I200. Délky jednotlivých prvk� ztu�idla závisí na poloze umíst�ní 
v konstrukci, maximáln� v�ak 1,6 m. Spoje s vaznicemi jsou navr�eny kloubové. 
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5.4 Spoje 

5.4.1 Rámový spoj 
Spoje ocelových sloup� s pr�vlaky jsou navr�eny jako tuhý rámový roh. Spoj 

bude zesílen náb�hem z plechu s pásnicí, tl. obou plech� bude 20 mm. Délka 
náb�hu bude 700 mm, vý�ka 400 mm. V míst� konce náb�hu bude pr�vlak zesílen 
výztuhami ve svislém sm�ru, tl. plechu výztuh 20 mm. Stojina sloupu bude zesílena 
dvojící plech� tl. 20 mm (z obou stran stojiny). V míst� napojení pr�vlaku a náb�hu 
na sloup budou provedeny vodorovné výztuhy z plech� tl. 20 mm. V�echny svary ve 
spoji jsou navr�eny ú	inné vý�ky á=8 mm. V�echny rámové rohy na konstrukci (ve 
v�ech osách) budou provedeny stejným zp�sobem. Materiál ocelových plech� je 
navr�en z oceli S355.  

5.4.2 Spoje vaznic s pr�vlaky 
Spojení vaznic s pr�vlaky je navr�eno kloubové. Na vaznicích jsou 	elní 

plechy tl. 10 mm (p�iva�eny koutovým svarem ú	inné vý�ky á=4 mm ke stojin�
vaznice) p�i�roubované 	ty�mi �rouby R16, 5.6. Materiál 	elního plechu je ocel S355. 
  
5.4.3 Spoj st�e�ních táhel se sloupy  

Spojení st�e�ních táhel se sloupy (respektive s pr�vlaky) je navr�eno kloubové 
pomocí plechu tl. 15 mm z oceli S355 a speciálního konce ocelového táhla 
MACALLOY, které dodává výrobce táhel. Spoj plechu se sloupem (pr�vlakem) je 
proveden koutovým svarem ú	inné vý�ky á=6mm). Spoj je proveden 	epem, pr�m. 
	epu 20 mm. Materiál st�e�ního táhla: ocel S460, materiál 	epu: ocel S355. 
  
5.4.4 Spoj svislých ztu�idel na obvodová ztu�idla a na sloupy  

Oba tyto spoje (na sloupy a na pr�vlaky) jsou navr�eny kloubové. V hlav�
ztu�idla (vzp�ry) je provedeno spojení pomocí 	elního plechu tl. 10 mm z oceli S355 
a 	ty�mi �rouby R16, 5.6. Spoj plechu a vzp�ry (JÄKLU 120/120/4) je proveden 
svarem ú	inné vý�ky á=4 mm. V pat� vzp�ry (sloupu) je proveden kloubový spoj, 
spoj je navr�en pomocí dvojice plech� tl. 10 mm z oceli S355, p�iva�ených k patnímu 
plechu sloupu a ke stojin� sloupu, a 	epem pr�m. 30 mm. Svary jsou navr�eny 
ú	inné vý�ky á=4 mm. 
  
5.4.5 Spoje st�e�ních ztu�idel s vaznicemi a s pr�vlaky   

Spoj bude proveden jako kloubový montá�ním svarem ú	inné vý�ky á=3 mm. 
Svar bude v�dy proveden po celém obvodu ocelového profilu. 
  
5.4.6 Montá�ní spoj pr�vlak�  

Pro jednodu��í provedení a montá� na stavb� a z d�vodu p�evozu 
jednotlivých prvk� konstrukce jsou na pr�vlaku navr�eny montá�ní spoje. Spoj je 
navr�en v�dy ve vzdálenosti 1,5 m od osy sloup�. Spoj je navr�en na plnou 
únosnost, tj. aby p�enesl maximální ohybový moment a posouvající sílu, která m��e 
na nosníku vzniknout. Je navr�eny �roubovaný s p�ílo�kami s dvojicí ocelových 
plech� tl. 20 mm (pásnice) a dvojící plech� tl. 10 mm (stojiny). Materiál plech� ocel 
S355. Na stojin� a na pásnici je shodn� navr�eno v�dy 10 �roub� na ka�dé stran�
spoje, pr�m. �roubu 24 mm, materiál 8.8.  
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5.4.7 Ukotvení sloup�
Ukotvení sloup� je navr�eno kloubové. Na sloupy je p�iva�en koutovým 

svarem ú	inné vý�ky á=8 mm patní plech tl. 20 mm z oceli S355. Plech je p�ikotven 
do základové patky dvojící kotev HILTY HIT-V M24 x 144 + HIT-HY 150 MAX. Pro 
zachycení vodorovných sil je navr�ena zará�ka, ta bude provedena z profilu JÄKL 
120/120/4 délky 150 mm. Zará�ka bude p�iva�ena koutovým svarem ú	inné vý�ky 
á=4 mm k patnímu plechu.  

KVALITA NAVR�ENÝCH MATERIÁL�, UVEDENÝCH VE VÝKRESECH, V 
TECHNICKÉ ZPRÁV� A VE STATICKÉM VÝPO�TU MUSÍ BÝT DODR�ENA.  
OCELOVÉ PROFILY MUSÍ BÝT OPAT�ENY NÁT�REM: 2 X ZÁKLADNÍ 
SYNTETICKÝ + PROTIPO�ÁRNÍ + 2 X VRCHNÍ NÁT�R!!! V��KERÉ ROZM�RY 
OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ POU�ITÝCH NA STAVB� JE NUTNÉ ZM��IT 
P�ÍMO NA STAVB� P�I PROVÁD�NÍ!!!  

5.5 Ostatní konstrukce 

5.5.1 Zast�e�ení 
Zast�e�ení autobusové stanice je navr�eno z bezpe	nostního skla. Tl. skla si 

vypo	te dodavatel zast�e�ení sám. Sklo bude p�ipevn�no pomocí speciální hliníkové 
konstrukce (tu dodá dodavatel zast�e�ení) na vaznice.  

TATO �ÁST NENÍ �E�ENA V TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI. POT�EBNÉ 
VÝPO�TY, VÝKRESY �I VÝPISY SI ZPRACUJE SÁM DODAVATEL ZAST�E�ENÍ 
OBJEKTU!!! 

5.6 Pou�itý materiál nosných konstrukcí 

betonové a �elezobetonové konstrukce:  BETON C20/25 

ocelové konstrukce:     OCEL S355, S460 
ELEKTRODY E-B 121 

6 HODNOTY U�ITNÝCH, KLIMATICKÝCH A DAL�ÍCH ZATÍ�ENÍ 
UVA�OVANÝCH P�I NÁVRHU NOSNÉ KONSTRUKCE 

�SN EN 1991-1 Zatí�ení konstrukcí:  Objemové tíhy 
U�itné zatí�ení 

�SN EN 1991-1-3:2005/Z1:2006 :    - sn�hová oblast II.   sk = 1,0 KPa (KN/m2) 

�SN EN 1991-1-4:04.2007:     výchozí základní rychlost v�tru - vbo = 25,0 m/s 
     Kategorie terénu � III., V�trná oblast II.       
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7 NÁVRH ZVLÁ�TNÍCH, NEOBVYKLÝCH KONSTRUKCÍ, 
KONSTRUK�NÍCH DETAIL� A TECHNOLOGICKÝCH 
POSTUP�

V nosných konstrukcích stavby se nevyskytují zvlá�tní konstrukce, pop�. 
detaily, které by vy�adovali speciální technologické postupy p�i provád�ní. Je nutné 
p�i výstavb� postupovat podle pokyn� výrobce dodávaných materiál� a konstrukcí. 

8 TECHNOLOGICKÉ PODMÍNKY POSTUPU PRACÍ, KTERÉ BY 
MOHLY OVLIVNIT STABILITU VLASTNÍ KONSTRUKCE, 
P�ÍPADN� SOUSEDNÍ STAVBY 

Ve�keré stavební práce je nutno provád�t na základ� vypracované projektové 
dokumentace. P�i provád�ní stavebních prací je nutno dodr�ovat nejen platné normy 
a p�edpisy, ale je nutno dodr�et i podmínky výstavby a technologické postupy 
p�edepsané výrobci.  

9 ZÁSADY PRO PROVÁD�NÍ BOURACÍCH A 
PODCHYCOVACÍCH PRACÍ A ZPEV�OVACÍCH KONSTRUKCÍ 
�I PROSTUP�

V P�ÍPAD�, �E SE NA STAVB� VYSKYTNOU BOURACÍ A 
PODCHYCOVACÍ PRÁCE, SE MUSÍ PROVÁD�CÍ FIRMA OBRÁTIT NA 
PROJEKTANTA (STATIKA), KTERÝ ROZHODNE O DAL�ÍCH PRACOVNÍCH 
POSTUPECH NA ZÁKLAD� KONKRÉTNÍCH PODMÍNEK NA STAVB�. P�I 
BOURACÍCH PRACÍCH MUSÍ BÝT BEZPODMÍNE�N� DODR�ENY VE�KERÉ 
PLATNÉ P�EDPISY A NORMY. 

P�I JAKÉKOLI NEJASNOSTI �I PROBLÉMECH JE NUTNÉ SPOJIT SE 
S PROJEKTANTEM (STATIKEM). 

10 PO�ADAVKY NA KONTROLU ZAKRÝVANÝCH 
KONSTRUKCÍ 

Ve�keré zakrývané stavební konstrukce musí být provád�ny na základ�
platných norem a p�edpis� vydaných výrobci pou�itých stavebních materiál�. Musí 
být dodr�eny ve�keré stavební technologie a postupy p�edepsané v normách a 
výrobci. Za dodr�ování t�chto p�edpis� odpovídá dodavatel stavby. Výkopy pro 
základové patky budou ru	n� do	i�t�ny t�sn� p�ed provád�ním základ�, proto�e 
základová spára nesmí být rozb�edlá vodou. Výztu� ukládaná do bedn�ní musí být 
bez ne	istot a nesmí být zkorodovaná. Nesmí být mastná, pop�. jinak zne	i�t�ná. 
Bedn�ní pro monolitické konstrukce musí být také 	isté. 
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V�ECHNY NOSNÉ KONSTRUKCE, KTERÉ BUDOU ZAKRÝVÁNY, BUDOU 
�ÁDN� ZKONTROLOVÁNY, ABY NEBYLY PORU�ENY NEBO JINAK 
MECHANICKY PO�KOZENY. 

11 SEZNAM POU�ITÝCH PODKLAD�, �SN, TECHNICKÝCH 
P�EDPIS�, ODBORNÉ LITERATURY, SOFTWARU 

Pou�itý software: 
- IDA NEXIS 3.60.11 
- SCIA Engineer 2011 

Pou�ité normy a literatura: 
[1] �SN EN 1990: Zásady navrhování konstrukcí, �eský normaliza	ní institut 

2004 
[2] �SN EN 1991-1-1: Zatí�ení konstrukcí - �ást 1-1: Obecná zatí�ení - 

Objemové tíhy, vlastní tíha a u�itná zatí�ení pozemních staveb, �eský 
normaliza	ní institut 2004 

[3] �SN EN 1991-1-3: Zatí�ení konstrukcí - �ást 1-3: Obecná zatí�ení - Zatí�ení 
sn�hem, �eský normaliza	ní institut 2004 

[4] �SN EN 1991-1-4: Zatí�ení konstrukcí - �ást 1-4: Obecná zatí�ení - Zatí�ení 
v�trem, �eský normaliza	ní institut 2004 

[5] �SN EN 1993-1-1: Navrhování ocelových konstrukcí - �ást 1-1: Obecná 
pravidla a pravidla pro pozemní stavby, �eský normaliza	ní institut 2004 

[6] �SN EN 1993-1-8: Navrhování ocelových konstrukcí - �ást 1-8: Navrhování 
sty	ník�, �eský normaliza	ní institut 2004 

[7] VRATNÝ Tomá�, WALD Franti�ek, Ocelové konstrukce � Tabulky, Praha: 
Nakladatelství �VUT, b�ezen 2008 

[8] Studni	ka,J., �afka,J.: Vzp�r a boulení ocelových konstrukcí, SNTL 1980 
[9] WALD Franti�ek a kolektiv, Prvky ocelových konstrukcí � p�íklady podle 

Eurokódu, Praha: Nakladatelství �VUT, dubem 8 
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12 ZÁV�R 

 Stavbu je nutno provést dle schválené projektové dokumentace. B�hem 
provád�ní stavby je nutno dodr�ovat ve�keré p�edpisy �SN a BOZP. Zm�ny a 
dopl
ky oproti projektové dokumentaci je nutno p�edem projednat s projektantem. 

P�i provád�ní výstavby musí být zabrán�no nadm�rné pra�nosti, hluku a 
zne	i��ování komunikací, nebo� se jedná o provád�ní v míst� proluky mezi ji� 
obývanými obytnými objekty. 

V�ECHNY STAVEBNÍ PRÁCE MUSÍ BÝT PROVEDENY V SOULADU SE 
STAVEBNÍM ZÁKONEM A SOUVISEJÍCÍMI P�EDPISY, V KVALIT�
P�EDEPSANÉ V PO�ADAVCÍCH P�ÍSLU�NÝCH NOREM PRO NAVRHOVÁNÍ A 
PROVÁD�NÍ STAVEB UVEDENÝCH V SEZNAMU �ESKÝCH NOREM A VE 
V�STNÍKU Ú�ADU PRO TECHNICKOU NORMALIZACI, NEBO V KVALIT�
VY��Í. 

P�I PROVÁD�NÍ SE MUSÍ DODR�OVAT BEZPE�NOST PRÁCE - �SN 73 2400, 
�SN 73 1209, �SN 73 1216 A OSTATNÍ SOUVISEJÍCÍ NORMY A P�EDPISY. 

V�ECHNY POU�ITÉ MATERIÁLY A VÝROBKY MUSÍ MÍT PLATNÝ CERTIFIKÁT 
VE SMYSLU §156 ZÁKONA �.183/2006 SB. A NA�ÍZENI VLÁDY �.163/2002 SB. 
A NA�ÍZENÍ VLÁDY �.312/2005 A ZÁKON� A NA�ÍZENÍ SOUVISEJÍCÍCH. 

P�I JAKÉKOLI NEJASNOSTI JE NUTNÉ SPOJIT SE S PROJEKTANTEM A 
PROBLÉM VY�E�IT. 

PROJEKT BYL VYPRACOVÁN NA ÚROVNI PROJEKTU PRO Ú�ELY 
DIPLOMOVÉ PRÁCE. V PROJEKTU BYLY POSOUZENY POUZE HLAVNÍ NOSNÉ 
PRVKY V�ETN� SPOJ� A DETAIL�.  
PROJEKTANT SI VYHRAZUJE PRÁVO DOPL�OVAT, P�ÍPADN� POZM��OVAT 
PROJEKT NA ZÁKLAD� NOVÝCH POZNATK�, ZJI�T�NÝCH B�HEM 
PROVÁD�NÍ VÝSTAVBY. 

Ve Vysokém Mýt�, leden 2011              Bc. Martin Rou�ar 




































































































































































































































































































































































