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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá tématem ocelových konstrukcí ve stavebnictví. Cílem této práce 
je navrhnout a staticky posoudit nosnou ocelovou konstrukci nádražní haly ve Vsetíně. Po 
vyřešení zatížení konstrukce střešním a obvodovým pláštěm a klimatickými vlivy 

odpovídající této lokalitě následuje posouzení jednotlivých prvků vlastní konstrukce včetně 
posouzení jejich spojů. Ze statického hlediska je konstrukce tvořena dvojicí šikmých oblouků, 
které jsou ve vrcholu navzájem spojeny a podélnými rámy, jenž společně s oblouky vynáší 
konstrukci střechy. Celá konstrukce je navrhována s důrazem na dispoziční volnost vnitřního 
uspořádání nezávislém na její nosné části.  
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oblouk, sloupy, kloubové uložení, střešní plášť, obvodový plášť, zatížení, 1. mezní stav, 2. 

mezní stav  
  

  

  

Abstract 

The master&apos;s thesis deals with the steel structures in building industry. The aim of this 

paper is to propose and statically evaluate the load-bearing steel structure of railway station in 

Vsetín. After solving the construction load by the roof cladding and external cladding, it 

follows by an assessment of individual elements of construction, including an assessment of 

their joints. From a static perspective, the roof structure consists of two diagonal arches which 

are joined into each other in the top and two longitudinals frames. The entire structure is 

designed with an emphasis on freedom of internal layout independent of the load-bearing 

structure.  
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limiting state  
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1. Obecné údaje 

 

 Předmětem konstrukčního řešení je návrh nosné ocelové konstrukce nádražní haly ve 

Vsetíně. Jedná se o jednopodlažní halu čekárny s pokladnami, bufetem a sociálním zařízením 

pro cestující. 

Objekt je navržen jako jeden dilatační celek s půdorysnými rozměry 20 x 30 m a výškou 

střechy 5,6 až 6,3 m. Nosná konstrukce je navržena ve dvou variantách lišících se v řešení 

vazníků střechy. 

Jako hlavní nosný i architektonický prvek celé konstrukce je navržena dvojice šikmých 

oblouků na rozpětí délky celé budovy, které jsou ve vrcholu navzájem spojeny a tvoří jeden 

prostorový tuhý celek. Oblouky jsou k základům uloženy kloubově, což má velký vliv na 

velikost základů. 

Dokumentace je zpracována v rozsahu projektu pro stavební provedení stavby. Obsahuje 

výkresy dispozic ocelové konstrukce, technickou zprávu, detaily konstrukce a odhad 

hmotnosti konstrukce. Navíc je zpracována dílenská dokumentace prvků jedné ze stěn (dle 

zadání vedoucího diplomové práce). 

2. Normativní dokumenty 

Nosná ocelová konstrukce nádražní haly ve Vsetíně je navržena v souladu s těmito standardy: 

- ČSN EN 1991-1-1 „ Eurokód 1: Zatížení konstrukcí- Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná 

 zatížení pozemních staveb“ 

- ČSN EN 1991-1-3 „ Eurokód 1: Zatížení konstrukcí- Zatížení sněhem“ 

- ČSN EN 1991-1-4 „ Eurokód 1: Zatížení konstrukcí- Zatížení větrem“  

- ČSN EN 1993-1-1 „ Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí- Obecná pravidla a 

 pravidla pro pozemní stavby“ 

- ČSN EN 1993-1-8 „ Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí- Navrhování 

 styčníků“ 

3. Předpoklady návrhu nosné konstrukce 

Statické posouzení nosné ocelové konstrukce nádražní haly ve Vsetíně je provedeno na: 
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- Mezní stav únosnosti s uvažováním vlivu ztráty stability prvků na nejnepříznivější 

kombinaci návrhových hodnot zatížení dle rovnic 6. 10a a 6. 10b z ČSN EN, přičemž 

mezní hodnoty byly pro nosné ocelové konstrukce brány z norem pro ocel třídy S235. 

 

- Mezní stav použitelnosti na nejnepříznivější z kombinací z charakteristických hodnot 

zatížení, přičemž mezní hodnoty byly pro nosné ocelové konstrukce brány z norem pro 

ocel třídy S235. 

 

Nosná ocelová konstrukce nádražní haly ve Vsetíně byla dimenzována na následující zatížení: 

- vlastní tíhou generovanou programem SCIA Engineer se součinitelem zatížení γF= 1,35 

- stálé zatížení střešním pláštěm 0,595 kN/m2
 se součinitelem zatížení γF= 1,35 

- stálé zatížení střešním světlíkem s odhadem hmotnosti 200 kg/m
2
 se součinitelem zatížení 

γF= 1,35 

- skleněným obvodovým pláštěm s prvky uchycení 0,7 kN/m2
 se součinitelem zatížení γF= 

1,35 

-  Proměnné klimatické zatížení sněhem se základní tíhou sněhu sk= 2,0 kN
.
m

-2, odpovídající 

IV. sněhové oblasti (podle ČSN EN 1991-1-3). U zatížení sněhem bylo přihlédnuto 

k možnosti tvoření návějí dle zmíněné normy. Pro tento výpočet bylo počítáno s umístěním 

v „Normální krajině“, tedy se součinitelem Ce= 1,0 se součinitelem zatížení γF= 1,5 

- Proměnné klimatické zatížení větrem se základní rychlostí větru vb,0= 26 m
.
s

-1
, 

odpovídající oblasti Vsetína (podle ČSN EN 1991-1-4), ve výpočtu byl terén kolem 

konstrukce charakterizován kategorie 3 (město) a součinitel ortografie Co(z) byl určen jako 

1,0. Toto zatížení bylo počítáno se součinitelem zatížení γF= 1,5. 

4. Popis konstrukčního řešení nádražní haly 

První varianta konstrukce: 

Hlavním nosným prvkem celé konstrukce je dvojice šikmo osazených trubkových oblouků o 

rozpětí 30m a výšce 9,15 m. Oblouky z průřezu TRø355x16 jsou uloženy na základy 

kloubově ve vzdálenosti 10,34 m od sebe, ve vrcholu jsou pak navzájem spojeny v jeden 

celek tak, že v pohledu na kratší stěnu budovy tvoří se zemí rovnoramenný trojúhelník 

s vrcholovým úhlem 60°. Oblouky jsou také propojeny v místě střechy ve výškové  
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úrovni +6,3 m vodorovnými prvky z profilu TRø89x5. Na konstrukci oblouků jsou osazeny 

ve výšce +6,3 m dva podélné vodorovné nosníky - vazníky na celou délku budovy z profilu 

HEA 300 ve vzdálenosti 3,23 m. Ty staticky působí každý sám jako souměrný nosník o 

jednom poli s převislými konci.  

V osové vzdálenosti 4,83 m od osy uložení hlavních nosných oblouků jsou navrženy další 

prvky konstrukce, a to podélný nosník z profilu HEA 300 ve výšce +5,642 m podporovaný 

trubkovými sloupy. Tento nosník je použit v konstrukci dvakrát - tvoří krajní vazníky střechy. 

Sloupy podporující tyto krajní vazníky jsou v počtu pěti pod každým vazníkem a jsou 

z profilu  TRø194x6,3. Staticky působí jako kyvné stojky.  

Všechny vazníky tvoří podporu pro soustavu vaznic z profilu HEA 220 po osových 

vzdálenostech 1,875 m. Ty působí jako prosté nosníky a přenáší celou hmotnost střešní 

kratiny, podhledu, technického vybavení budovy, sněhu i větru.  

Ve směru příčném (kolmo na podélný směr budovy) je zabezpečena stabilita krajní podélné 

stěny budovy pomocí připojení k jednotlivým vaznicím. Ve směru podélném zabezpečují 

stabilitu každé podélné stěny dvě stěnová ztužidla v obou krajních polích mezi sloupy. 

Ztužidla jsou tvořeny vzpěrou v polovině délky sloupů z průřezu TRø89x3 a táhly křížících se 

diagonál z prutů DETAN. Na tyto stěnová ztužidla navazují ve střeše ztužidla střešní. Ty jsou 

tvořeny vzpěrami z profilu TRø89x3, které jsou přes tři pole vaznic. Průchod vnitřními 

vaznicemi je volen vypálením otvoru ve stojině vaznice. Je to možné z toho důvodu, že 

vzpěry nejsou umístěny do míst s největším ohybovým momentem a mohou tedy být otvorem 

oslabeny. 

Diagonály střešního ztužidla opět tvoří soustava křížících se táhel DETAN. Výškově jsou 

posazeny pod úrovní spodní pásnice vaznic, aby mohly bezproblémově proběhnout. 

V osách krajních sloupů jsou navrženy příčná stěnová ztužidla budovy ve tvaru W. 

Zabezpečují příčnou tuhost konstrukce a stabilitu všech konců vazníků ve vodorovném směru. 

Ztužidlo je vytvořeno z profilu TRø127x3,2 a všechny pruty ztužidla jsou navrženy jak na 

tahové, tak i tlakové vnitřní síly.  

Celou konstrukci doplňují příčné stěnové rámy kratších stěn budovy. Jde o dva rovinné 

dvoupatrové rámy o pěti polích, které tvoří základ příčných stěn. Sloupy jsou navrženy 

z profilu HEB 140, příčle rámu pak z profilu HEA 180. Tyto rámy jsou od hlavní osy budovy 

předsazeny cca o 300 mm a k hlavní konstrukci jsou připojeny ve vrcholech sloupů pomocí  
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styčníkových plechů ke krajní vaznici střechy. Tyto stěnové rámy pak přenáší do konstrukce 

zatížení od podélného větru.  

Nosnou část krytiny střechy tvoří trapézový profil TR 55/250/0,88 uchycený k vaznicím 

pomocí samořezných šroubů TEX v každé vlně. Konstrukce střechy bude ze spodní strany 

zakryta sádrokartonovým podhledem, jenž zakryje i rozvody TZB.  

Ve střední části střechy je navržen obloukový světlík (dodávka zámečnických konstrukcí), 

který bude posazen na střední vazníky HEA300. 

Ostatní ocelové prvky stavby jako konstrukce vstupu, obvodových stěn, slunolamů apod. jsou 

součástí zámečnických konstrukcí. 

Ocelová konstrukce je uložena do základů pomocí kotevních šroubů předem zabetonovaných. 

Pro osazení šroubů do správné polohy je nutné použít kotevní šablonu. Drobné výškové 

vyrovnání nepřesností zhotovení základů se provede pomocí plechových podložek a 

dodatečným podlitím. Vzhledem k velikosti kotevních šroubů je možno použít i kotevní 

šrouby chemické (výrobce FISCHER nebo HILTY) za použití předepsaných chemických malt 

dle návodů výrobce, které mají výhodu přesnějšího osazení kotevních šroubů. 

 

Druhá varianta konstrukce: 

Hlavním nosným prvkem celé konstrukce je jako u první varianty také dvojice šikmo 

osazených trubkových oblouků o rozpětí 30m a výšce 9,15 m. Oblouky z průřezu TRø355x16 

jsou uloženy na základy kloubově ve vzdálenosti 10,34 m od sebe, ve vrcholu jsou pak 

navzájem spojeny v jeden celek tak, že v pohledu na kratší stěnu budovy tvoří se zemí 

rovnoramenný trojúhelník s vrcholovým úhlem 60°. Oblouky jsou také propojeny v místě 

střechy ve výškové úrovni +6,3 m vodorovnými prvky z profilu TRø89x5. Z nadstřešní části 

konstrukce oblouků jsou v místech vaznic (po vzdálenosti 1,875 m) jsou spuštěna táhla, na 

kterých visí ve výšce +6,3 m střední vazníky z profilu HEA 120 ve vzdálenosti 3,23 m od 

sebe. Ty staticky působí každý sám jako spojitý nosník o deseti  polích s převislými konci. 

Protože jsou tyto vazníky relativně štíhlé a nemají dostatečnou tuhost, jsou mezi ně přidány 

další příčné pruty a diagonály, aby se deformace celé konstrukce zmenšily. 
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V osové vzdálenosti 4,83 m od osy uložení hlavních nosných oblouků jsou navrženy další 

prvky konstrukce, a to podélný nosník z profilu HEA 300 ve výšce +5,642 m podporovaný 

trubkovými sloupy. Tento nosník je také použit v konstrukci dvakrát - tvoří krajní vazníky  

střechy. Sloupy podporující krajní vazníky jsou v počtu pěti pod každým vazníkem a jsou 

z profilu  TRø194x6,3. Staticky působí jako kyvné stojky.  

Vazníky tvoří podporu pro soustavu vaznic z profilu HEA220 po osových vzdálenostech 

1,875 m. Ty působí jako prosté nosníky a přenáší celou hmotnost střešní kratiny, podhledu, 

technického vybavení budovy, sněhu i větru.  

Ve směru příčném (kolmo na podélný směr budovy) je zabezpečena stabilita krajní podélné 

stěny budovy pomocí připojení k jednotlivým vaznicím. Ve směru podélném zabezpečují  

stabilitu každé podélné stěny dvě stěnová ztužidla v obou krajních polích mezi sloupy. 

Ztužidla jsou tvořeny vzpěrou v polovině délky sloupů z průřezu  a táhly křížících se diagonál 

z prutů DETAN. Na tyto stěnová ztužidla navazují ve střeše ztužidla střešní. Ty jsou tvořeny 

vzpěrami z profilu TRø89x3, které jsou přes tři pole vaznic. Průchod vnitřními vaznicemi je 

volen vypálením otvoru ve stojině vaznice. Je to možné z toho důvodu, že vzpěry nejsou 

umístěny do míst s největším ohybovým momentem a mohou tedy být otvorem oslabeny. 

Diagonály střešního ztužidla opět tvoří soustava křížících se táhel DETAN. Výškově jsou 

posazeny pod úrovní spodní pásnice vaznic, aby mohly bezproblémově proběhnout. 

V osách krajních sloupů jsou navrženy příčná stěnová ztužidla budovy ve tvaru W. 

Zabezpečují příčnou tuhost konstrukce a stabilitu všech konců vazníků ve vodorovném směru. 

Ztužidlo je vytvořeno z profilu TRø127x3,2 a všechny pruty ztužidla jsou nadimenzovány jak 

na tahové, tak i tlakové vnitřní síly.  

Celou konstrukci doplňují příčné stěnové rámy kratších stěn budovy. Jde o dva rovinné 

dvoupatrové rámy o pěti polích, které tvoří základ příčných stěn. Sloupy jsou navrženy 

z profilu HEB 140, příčle rámu pak z profilu HEA 180. Tyto rámy jsou od hlavní osy budovy 

předsazeny cca o 300 mm a k hlavní konstrukci jsou připojeny ve vrcholech sloupů pomocí 

styčníkových plechů ke krajní vaznici střechy. Tyto stěnové rámy pak přenáší do konstrukce 

zatížení od podélného větru.  
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Nosnou část krytiny střechy tvoří trapézový profil TR 55/250/0,88 uchycený k vaznicím 

pomocí samořezných šroubů TEX v každé vlně. Konstrukce střechy bude ze spodní strany 

zakryta sádrokartonovým podhledem, jenž zakryje i rozvody TZB.  

 

Ve střední části střechy je navržen obloukový světlík (dodávka zámečnických konstrukcí), 

který bude posazen na střední vazníky HEA300. 

 

Ostatní ocelové prvky stavby jako konstrukce vstupu, obvodových stěn, slunolamů apod. jsou 

součástí zámečnických konstrukcí. 

 

Ani na jedné z obou variant nebylo vzhledem k rozměrům nutné řešit dilatační celky. 

5. Popis statického řešení nosné konstrukce 

Statická analýza nosné konstrukce nádražní haly byla provedena metodou konečných prvků 

programovým systémem SCIA Engineer 2008 verze 8.0.19. Výpočtem byl z důvodů 

vyloučení tlaku v táhlech nelineárně analyzován prostorový model nosné konstrukce, a to na 

účinky stálých a proměnných zatížení, specifikovaných v části 3. 

Posouzení mezního stavu únosnosti i použitelnosti nosné konstrukce jako celku i jejích 

jednotlivých dílů bylo provedeno v souladu s normativními dokumenty ČSN EN 1993-1-1 „ 

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí- Obecná pravidla a pravidla pro pozemní 

stavby“ a ČSN EN 1993-1-8 „ Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí- Navrhování 

styčníků“. Byla posouzena únosnost konstrukce proti globální ztrátě stability i únosnost prvků 

konstrukce proti lokální ztrátě stability. 

6. Ochrana proti korozi, nátěrové hmoty 

Veškeré nátěry a ochrana proti korozi musí být provedeny v souladu s normativními 

dokumenty ČSN 03 8260 a ISO 9223. 

 

Stupeň korozní agresivity C3 – střední 

- základní nátěr – první nátěr, nanesený na podklad 
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- podkladový nátěr – nátěr mezi základním a vrchním nátěrem  

- vrchní nátěr – poslední vrstva nátěrového systému, určená k ochraně spodních nátěrů před 

vlivy okolního prostředí a poskytující požadovaný barevný odstín.  

 

Nominální tloušťka vrstvy (NDFT) pro kategorii korozní agresivity C3 je odvislá od 

nátěrového systému, který si stanoví dodavatel dle ČSN EN ISO 12944 – 5 – tab. A.3. 

 

Očekávaná životnost nátěru se požaduje střední (M) 5 až 15 let.  

 

Aby byla zajištěna co možná nejdelší životnost a ochranná účinnost nátěrů, je vhodné pokud 

možno co největší počet vrstev, popř. celý systém zhotovit v dílně.  

Po ukončení montáže na stavbě je nutno opravit všechna poškození. Následně je nutno nanést 

na celé stavební dílo vrchní vrstvu nátěrového systému na pohledových částech konstrukcí. 

7. Požadavky na výrobu a montáž 

Na výrobu jsou kladeny vyšší běžné požadavky dle ČSN 73 26 01 – výrobní skupina A. 

Vzhledem k tomu, že jde o interiérovou konstrukci, je třeba vyšší pozornost na zpracování 

detailů – svary zabrousit, případně přetmelit. Před vlastní výrobou je nutné zpracovat 

dílenskou výrobní dokumentaci, kde budou rozkresleny a popsány všechny díly ocelové 

konstrukce. Výrobní tolerance podléhají normě ČSN EN 1090-2.  

 

Montáž bude provedena pomocí autojeřábu, v případě hlavních obloukových nosníků musí 

být použity dva identické autojeřáby. Na montáž ocelové konstrukce je nutno zpracovat 

technologický postup montáže odbornou firmou s dodržením všech bezpečnostních předpisů. 

 

 Před započetím montáže je nutno převzít staveniště spolu se směrovým a výškovým 

zaměřením míst ukotvení konstrukce. 

 

Hrubý postup montáže varianty A: 

- Smontování a usazení obloukových částí 

- osazení oblouků středními vazníky HEA300 
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- Instalace táhel a vzpěry ve vrcholu střechy 

- Osazení vzpěrek mezi oblouky v rovině střechy 

- Usazení nosných sloupů pomocí šroubů na patky 

- Osazení krajního vazníku na sloupy 

- Instalace příčného ztužidla 

- Usazení vaznic 

- Osazení vaznic vzpěrami zavětrování  

- Osazení sloupů vzpěrami zavětrování  

- Instalace táhel DETAN v rovině střechy a ve stěnách  

- Smontování a usazení příčných předsazených stěn 

- Položení střešního pláště včetně světlíku 

- Instalace obvodového pláště 

Předpokládaná hmotnost varianty A konstrukce je 43 745 kg bez trapézových plechů. 

8. Spoje 

Na montáži se nepředpokládají žádné svařované spoje. Veškeré spojování vyrobených dílů na 

místě montáže bude provedeno pomocí šroubů za pomoci montážních přípravků. Při vlastní 

montáži je nutno provádět práce šetrně, aby nebyl poškozen žádný díl konstrukce ani jejich 

povrchová úprava provedená ve výrobně. 

9. Požární bezpečnost 

Požární bezpečnost nebyla součástí této části projektu a nebyla tedy zpracovávána. 

 

 

 

Vypracoval:  

Bc. Jan Mičola, 

V Brně, leden 2012 


