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Abstrakt práce  Úkolem této práce je vytvořit návrh zastřešení tribuny 

nosnou ocelovou konstrukcí o půdorysných rozměrech 

15x116 m ve městě Frýdek-Místek. Zastřešení musí splňovat 

všechny požadované rozměry tribuny, tak aby nebyl 

narušen komfort sedících diváků. Příčná vazba je tvořená 

příhradovými vazníky, které jsou kloubově uloženy na 

sloupech. Vzdálenost těchto vazeb je 12 m a v krajních 

polích 10 m. Sloupy jsou vetknuté do patek. Prostorovou 

tuhost zajišťují ztužidla a příhradové vaznice. Pruty ocelové 

konstrukce jsou tvořeny válcovanými profily, navrhnuté dle 

platných norem ČSN EN. Materiál konstrukce tvoří ocel 

S355, některé prvky jsou z oceli S235, případně S460 (běžná 

ocel). 

Abstrakt práce 

v anglickém 

jazyce  

The aim of this thesis is to create a design of a grandstand 

steel roof structure with ground plan dimensions of 15 x 116 

m in Frýdek-Místek. The roof size must meet all the required 

dimensions, so that the comfort of sitting spectators is not 

disturbed. The transverse connection is FORMED by trusses, 

which are hinged on columns. The spacing between inner 

connections is 12 m and 10 m between outer connections. 

The columns are interlocked in the base. The rigidity is 

secured by a system of brace rods and truss purlins. The steel 

columns are composed of rolled profiles designed according 

to ČSN EN standards. The structure consists of steel S355, 

some parts are then made from S235 or S460 (ordinary steel). 

 

Klíčová slova  

 

Ocelová konstrukce, příhradový vazník, tribuna, čepový spoj, 

prostorová soustava, vetknutá patka 

 

Klíčová slova 

v anglickém 

jazyce  

Steel structual, main truss structure, grandstand, pin joint, 

3D system, fixed steel column base 
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Smyslem a zadáním této práce bylo vytvořit zastřešení ocelovou konstrukcí 

tribunu městského stadionu ve Frýdku-Místku. Stadion se nachází na okraji města. 

Tribuna má půdorysné rozměry 116 m x 15 m. Konstrukční uspořádaní vychází ze 

zadání pro novou střešní konstrukci stávajícího fotbalového stadionu.  

Jsou navrženy a posouzeny dvě varianty. Na základě několika hledisek je 

vybrána ta lepší, a ta je dále podrobněji rozpracována. Varianta A je navržena jako 

rámový plnostěnný vazník, skládající se ze svařovaných průřezů s náběhy. Varianta 

B, a námi vybraná, je navržena jako příhradový vazník s příhradovými vaznicemi. 

Návrh bude realizován na stávající tribunu, Původní zastřešení bude 

demontováno. 

 

Tribuna má kapacitu 2400 sedících diváků. Výška ochozu je 6 m. Se 

zastřešením se tato výška zvedne o další 4,9 metry a tudíš celková výška od 

prvního schodu po nejvyšší bod střechy je 10,9 m.  

 

 

 situační výkres 

 zaměření stávající konstrukce 

 

 ČSN EN 1990 – Zásady navrhování konstrukcí  

 ČSN EN 1991-1-1 – Zatížení konstrukcí: obecná zatížení – objemové tíhy, 

vlastní tíha, užitná zatížení 

 ČSN EN 1991–1-3 – Část: 1-3: Obecná zatížení – Zatížení sněhem 

 ČSN EN 1991–1-4 – Část: 1-4: Obecná zatížení – Zatížení větrem 

 ČSN EN 1993 – Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla 

pro pozemní stavby 

 ČSN EN ISO 12944-1 Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových 

konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy – Část 1: Obecné zásady 

 ČSN EN ISO 5845-1 

Konkrétní specifikace všech použitých norem se nachází v seznamu použitých 

zdrojů.  
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Řešení vychází ze stávajícího objektu hlavní tribuny (Obr. 1). Podmínkou 

bylo respektovat stávající konstrukci a navrhnout střešní konstrukci bez 

rušivých elementů. (Sloupů a dalších prvků bránicích výhledu). 

 

 

Půdorysné rozměry:    116x15,6 m 

Výška hlavní tribuny:    10,9 m 

Výška ocelové konstkurkce:   4,9 m 
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Objekt tvoří 12 segmentů tvořené příhradovými vazníky vzdálené od sebe 10 a 

12 m. Vazník je vyplněn trubkovými profily, které tvoří svislice a diagonály vazníku. 

Na vazníky jsou připevněny příhradové vaznice, vyplněny rovněž trubkovými 

svislicemi a diagonály, působící na vazník jako bodové síly. Hlavní nosné sloupy 

jsou navrhnuty z TRKR profilu. Sloupy jsou vetknuté v příčné i podélné vazbě, 

zabraňující posun ve všech směrech. Krajní podpory jsou pak ukotveny na stávající 

objekt (Není předmětem této práce) kloubově. Tuhost při bočním zatížení větrem 

je zajištěna ztužidly, umístěné jednak v rovině střechy a jednak v podobě 

příhradových vaznic. 

 

Výpočet zatížení byl proveden podle normy ČSN EN 1991 – Zatížení konstrukcí. 

Objekt se nachází na okraji města s výškou okolních budov do 15 m. Zatížení 

sněhem i větrem spadá pro danou lokalitu do kategorie III.  

 

Pro výpočet vnitřních sil bylo stanoveno 20 zatěžovacích stavů: 

 

Stálé zatížení: 

 ZS1 – Vlastní tíha 

 ZS2 – Ostatní stále od střešního pláště 

 ZS3 – Ostatní stále od technologií 

Proměnná zatížení: 

 ZS4 – údržba střechy 

 ZS5 – Sníh plný 

 ZS6 – Sníh navátý Levý 

 ZS7 – Sníh navátý Pravý  

ZS8 … ZS20 Vítr 

 

 

 

 

Střešní plášť je řešený pomocí trapézového plechu, který je kotvený do horních 

pásů příhradových vaznic. 
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 Obr.3: Střešní plášť 

 

Hlavní nosnou konstrukci tvoří 11 příhradových vazníků vzdálených od sebe 12 m, 

na krajích pak 10 m. 

Geometrie jednoho vazníku je zobrazena na následujícím obrázku. 

 

 Obr. 4: Geometrie části vazníku 

Horní pás vazníku je přímý a má půdorysnou délku 15,6 m. Dolní pás je tvořený 

z polygonu a je zalomený po 4 m. Z důvodu odlehčení konzoly je dolní pás 

proměnné tloušťky profilu a mění se v místě montážního spoje. Uložení vazníku je 

uvažováno jako kloubové neposuvné.  

Profily vazníku: 

 Horní pás čtvercová trubka TR4HR 250x150x10 

 Dolní pás čtvercová trubka  250x150x10; 250x150x16 

Svislice             kruhová trubka: TR139,7/6,3; TR139,7/10; TR88,9/5; 

TR76,1/3,2; TR42,4/4   

 Diagonály kruhová trubka TR139,7/10; TR139,7/8; TR114,3/6,3; 

   TR88,9/4 
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Diagonály a svislice směřují do teoretických osových styčníků, a k pásům vazníku 

jsou připojeny koutovými svary po celém obvodu profilu. V montážním spoji, 

horního a dolního pásu, je vložen pásek o velikosti 40 mm z důvodu lepšího 

připevnění montáže a spoj bude ovařen tupým V svarem s plným provařením. 

Diagonála v oblasti montážního spoje bude připojena půl svarem s plným 

provařením. Dolní pás je k hornímu pásu přivařen tupým ½ V svarem. 

 

 

 

 Obr. 5: Geometrie příhradové vaznice 

 Příhradovou vaznici tvoří horní pás z profilu TR4HR 100/100/8 a dolní pás 

tvořené z profilu trubky TR139,7/6,3. Vaznice je vyplněna svislicemi TR60,3/3,2 a 

diagonály, které jsou na krajích z profilu TR88,9/6,3 a uprostřed TR88,9/5. Vaznice 

je montážně připevněna pomocí šroubového spoje na příhradový vazník.  

 

8.4.1. Příčná ztužidla 

Příčné ztužidla jsou navržena jako táhlový systém od výrobce Macalloy. 

Táhla jsou z oceli S460. Zvolený profil odpovídá táhlu M20 s průměrem táhla 19 

mm. Pruty jsou připevněny pomocí čepu a styčníkového plechu k hornímu pásu 

vazníku. 

8.4.2. Podélná ztužidla 

Podélné ztužidla zastupují v podélném směru příhradové vaznice. 

Sloupy nosné konstrukce jsou z profilu TR KR273/16 navrhnuté jako vetknuté. 

Výška sloupu je 4,2 m. Na sloupy je pomocí čepu uložen vazník. Sloup je vetknutý 

do patky, která je tvořená patkovým plechem tloušťky 30 mm. Dále byly v patce 
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navrženy 6x výztuhy z plechu tl. 15mm v hvězdicovém tvaru. Ke kotvení byly 

použity kotevní šrouby M30 x 3. 

 

 

Všechny profily vazníku jsou navrženy s oceli S355 JR. Profily příhradové vaznice 

jsou rovněž z oceli S355 JR. Ostatní ztužující prvky z oceli S235. Pevnost táhel byla 

převzata od výrobce a to S460. Čepy jsou navrženy z vysokopevnostní oceli S690. 

Kotvící šrouby M30 x 3 jsou z jakostní třídy 8.8 

 

- Na hotové základové konstrukce se namontují sloupy 

- Vazníky jsou sestaveny ze dvou částí, z důvodu přepravy. 

- Celá konstrukce se skládá z 10 celků tzv. segmentů, které se budou 

osazovat na sloupy jednotlivě blokovou metodou.  

- Vytvoření jednoho bloku (2 příhradové vazníky a mezi nimi příhradové 

vaznice). 

- Takto vytvořené bloky se osadí na sloupy pomocí jeřábu s protizávažím. 

- Poté se do bloku namontují ostatní prvky, jako jsou další stabilizační prvky a 

ztužidla 

 

 

 Ochrana prvků konstrukce bude provedená pomocí antikoroznímu nátěru. 

Základní vrstvu bude tvořit živičný nátěr s antikorózním pigmentem. Na mezivrstvu 

bude použit živičný nátěr. 

 

Ocelová konstrukce není dimenzována na požární odolnost. 

 

Nosná ocelová konstrukce je navržena z válcovaných profilů se šroubovanými a 

svařovanými montážními přípoji. Uzavřené profily je nutno těsně zavíčkovat. 

Všechny uzavřené profily pozinkovaných konstrukcí musí být opatřeny odtokovými 

kanálky. Pro výrobu, montáž a údržbu platí ustanovení norem ČSN EN 1090-1, ČSN 

EN 1090-2. 
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Nosné prvky ocelové konstrukce jsou navrženy z oceli pevnostní třídy S235, S355 a 

S460 se zaručenou svařitelností. Rozměry průřezů nosných konstrukcí jsou patrné 

z výkresové dokumentace. 

Hlavní nosné příhradové sloupy by měly být ošetřeny žíháním z důvodu eliminace 

vnitřního pnutí po svařování. 

Všechny přípoje pro vnitřní konstrukce, z oceli s pozinkovanou úpravou, budou 

provedeny pomocí šroubů pevnostní třídy 8.8. 

Montáž systému táhel Macalloy musí provádět specializovaná firma s příslušným 

osvědčením. 

Přípoje ocelových konstrukcí musí být provedeny tak, aby nebyly v kolizi s vnějším 

pláštěm celé konstrukce. 

U řad 4, 5 a 7,8 jsou navrženy objektové dilatační spáry.  

Přibližně ve výškové úrovni střešního pláště je navržená dilatační mezera. Tato 

mezera je navržena po celém obvodu konstrukce. Ocelové konstrukce sloupů 

respektují svislé dilatace od průhybu ve svých přípojích na střešní konstrukce. 

 

 

Pro práce na stavbách platí nařízení vlády (NV) č.591/2006 Sb., o bližším 

minimálních požadavcích na BOZP na staveništích. Práce ve výškách a nad volnou 

hloubkou řeší NV č.362/2005 Sb. Obě uvedené NV navazují na zákon č. 309/2006 

Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP. 

Při montáži nutno dbát bezpečnostním pokynů provozu. 

 

Výkaz materiálu je získaný pomocí programu SCIA Engineer. Týká se nosných částí 

konstrukce a slouží k orientační představě o hmotnosti a ploše konstrukce. 

 

Tab. Výkaz materiálů: 
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Hmotnost nové ocelové konstrukce je patrná z výkazů materiálů. Nejhmotnější 

montážní dílec (příhradový vazník) váží cca 3 tuny. 
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- Srovnání navrhnutých variant

- Statický výpočet  

- Výkresová dokumentace

- Půdorys střechy

- Výkres kotvení

- Výrobní výkres vazníku
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