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Předmětem bakalářské práce je návrh a statické posouzení konstrukce nového 

zastřešení nástupišť autobusového nádraží ve Vyškově. Návrh je rozdělen na dvě 

oddělené konstrukce, přičemž půdorysné rozměry jsou pro konstrukci č. 1 54 x 7,1 m a 

pro konstrukci č. 2 20 x 5,8 m. Celková výška konstrukce č. 1 je 8 m, konstrukce č. 2 7 m. 

Všechny rozměry vycházejí z nominálních rozměrů autobusů a jejich průjezdových výšek. 

Jako konstrukční materiály jsou použity – Ocel S355, ušlechtilá ocel 42crmo4 a jehličnaté 

dřevo C14.  

Autobusové nádraží, ocelová konstrukce, dřevěná konstrukce, táhlo, čepový spoj, 

šroubový spoj. 

The  object of bachelor´s thesis is the design and static assessment of the new 

roofing of the platforms in Vyškov bus station. The design is divided into two separate 

structures. The ground plan proportions of first structure are 54 x 7,1 m with 8 m height 

and the second 20 x 5,8 m with 7 m height. All dimensions are based on the nominal 

dimensions of the buses and their clearance heights. Steel S355, coniferous wood C14 

and stainless steel 42crmo4 are used as construction materials. 

 Bus station, steel structure, timber structure, tension rod, joining pin, bolted 

connection. 
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1. ÚVOD  
 

Předmětem bakalářské práce je návrh a statické posouzení konstrukce nového 

zastřešení nástupišť ve Vyškově. Návrh se skládá ze dvou oddělených konstrukcí, 

přičemž půdorysné rozměry jsou pro konstrukci č. 1 54 x 7,1 m a pro konstrukci č. 2 20 x 

5,8 m. Celková výška konstrukce č. 1 je 8 m, konstrukce č. 2 7 m. Všechny rozměry 

vycházejí z nominálních rozměrů autobusů a jejich průjezdových výšek. Jako konstrukční 

materiály jsou použity – Ocel S355, ušlechtilá ocel 42crmo4 a jehličnaté dřevo C14.  

 

2. SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ: 

2.1. NORMY 
 

ČSN EN 1990   Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí 

 

ČSN EN 1991-1-1  Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-1: 

Obecná zatížení – Objemové tíhy, vlastní tíhy a užitná 

zatížení pozemních staveb 

 

ČSN EN 1991-1-3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-3: 

Obecná zatížení zatížení sněhem 

 

ČSN EN 1991-1-4  Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-4:  

Obecná zatížení – zatížení sněhem 

 

ČSN EN 1993-1-1 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-1: 

Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby  

 

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

Navrhování styčníků 

 

ČSN EN 1995-1-1 Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí – Část 1-1: 

Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 
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3. Geometrie (schéma konstrukce) 

3.1. Půdorysné rozměry konstrukce č. 1 

 

3.2. Pohledy konstrukce č. 1 
 

 
 

3.1. Půdorysné rozměry konstrukce č. 2 

 

3.2. Pohledy konstrukce č. 2 
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4. Zatížení 
 

Vlastní tíha konstrukce byla zahrnuta pomocí programu Dlubal RFEM 5.18.01. 

 

Ve výpočtu ostatního stálého zatížení zahrnuta tíha výplně střešního pláště 

z vrstveného tepelně zpevněného skla – TVG tloušťky 16,8 mm.  

 

Zatížení sněhem vypočítáno pro oblast Vyškova. Charakteristická hodnota 

zatížení sněhem je zde sk = 0,88 kN/m2. Ve výpočtu vnitřních sil a deformací konstrukce č. 

1 byl použit pouze sníh rovnoměrný. Ten byl rozpočítán na jednotlivé prvky konstrukce 

pomocí funkce „vygenerovaná zatížení“. U konstrukce č. 2 byl sníh uvažován nejen 

rovnoměrný, ale i navátý zprava a zleva, který byl následně také rozpočítán funkcí 

„vygenerovaná zatížení“ na jednotlivé prvky konstrukce.  

 

Zatížení větrem vypočítáno pro větrnou oblast II, kategorie terénu II – oblasti 

s nízkou vegetací jako je tráva a s izolovanými překážkami (stromy, budovy), jejichž 

vzdálenost je větší než 20násobek výšky překážek. Základní rychlost větru vb,0 = 25 m/s. 

V modelu jsou použity oba modely zatížení (spojité zatížení a osamělé síly) pro přístřešky 

a tření větru. 

 

Součinitele zatížení: 

 

- Stálá zatížení: nepříznivé γ = 1,35, příznivé γ = 1,00 

- Proměnná zatížení: nepříznivé γ = 1,5, příznivé γ = 0 

5. Výpočtový model 
 

Statická analýza byla provedena za pomocí programu Dlubal RFEM 5.18.01. Byl 

vymodelován charakteristický 3D model a vypočítán pomocí teorie II. řádu. Podrobné 

informace o zatížení, zatěžovacích stavech, kombinacích a výsledcích viz. příloha  

C – programový vstup a výstup. Některé tyto informace jsou rovněž součástí přílohy  

B – statický výpočet. 

6. Svislé nosné konstrukce 

6.1. Sloupy  
 

Sloupy konstrukce č. 1 navrženy: TR 508x30 (válcováno za studena) 

Sloupy konstrukce č. 2 navrženy: TR 508x10 (válcováno za studena) 

Sloupy konstruovány jako konzolový nosník. Připojený se zemí kotvami. Sloupy 

budou chráněny před nárazem vozidla pomocí flexibilního protinárazového ochranného 

oblouku. 
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7. Vodorovné nosné konstrukce  

7.1. Příčle  
 

Příčle konstrukce č. 1 navrženy: TR OBD 300x200x16 (válcováno za studena) 

Příčle konstrukce č. 2 navrženy: TR OBD 300x200x10 (válcováno za studena) 

Konstruovány jako konzolový nosník. Připojeny ke sloupů za pomocí přechodové 

konstrukce, která je přivařena tupým ½ V svarem s plným provařením. A následně 

proveden šroubový spoj se šesti šrouby pro zajištění vetknutí. 

 

 

7.2. Průvlaky 
 

Průvlaky konstrukce č. 1 navrženy: TR OBD 300x200x16 (válcováno za studena) 

Průvlaky konstrukce č. 2 navrženy: TR OBD 300x200x10 (válcováno za studena) 

Konstruovány jako prostý nosník. Připojeny ke sloupů za pomocí přechodové 

konstrukce, která je přivařena tupým ½ V svarem s plným provařením. A následně 

proveden šroubový spoj se dvěma šrouby. 

 

7.3. Zadní převis 
 

Zadní převis konstrukce č. 1 navržen: TR OBD 300x200x16 (válcováno za studena) 

Konstruovány jako prostý nosník. Připojeny ke sloupů za pomocí přechodové 

konstrukce, která je přivařena tupým ½ V svarem s plným provařením. A následně 

proveden šroubový spoj se dvěma šrouby. 

 

7.4. Vaznice 
 

Vaznice konstrukce č. 1 navrženy: TR OBD 300x200x16 (válcováno za studena) 

Vaznice konstrukce č. 2 navrženy: TR OBD 300x200x10 (válcováno za studena) 

Konstruovány jako prostý nosník. Připojeny k příčlím za pomocí přechodové 

konstrukce, která je přivařena tupým ½ V svarem s plným provařením. A následně 

proveden šroubový spoj se dvěma šrouby. 

 

7.5. Vazničky 
 

Vazničky konstrukce č. 1 navrženy: TR OBD 200x100x16 (válcováno za studena) 

Vazničky konstrukce č. 2 navrženy: TR OBD 200x100x6 (válcováno za studena) 

Konstruovány jako prostý nosník. Připojeny k vaznicím za pomocí přechodové 

konstrukce, která je přivařena tupým ½ V svarem s plným provařením. A následně 

proveden šroubový spoj se dvěma šrouby. 

 

 

 



6 

 

7.6. Ztužidlo 
 

Ztužidlo konstrukce č. 1 navrženo: OBD 200x200  

Ztužidlo konstrukce č. 2 navrženo: OBD 200x200  

Konstruováno jako prostý nosník. Připojeny ke sloupů za pomocí dvou svorníků. 

 

7.7. Táhla  
 

Táhla konstrukce č. 1 navrženy: ∅ 36 mm 

Táhla konstrukce č. 2 navrženy: ∅ 20 mm 

Konstruovány jako tahový prut s počátečním předpětím 100 kN pro zajištění 

přenosu pouze tahu. Připojeny ke konstrukci za pomocí čepového spoje. 

 

Pozn.: Kvůli architektonické stálosti konstrukce navrženy obě konstrukce ze stejných 

průřezů pouze jiné tloušťky materiálu. 

 

7.8. Kotvení sloupů 
 

Pro konstrukci č. 1 navrženy chemické kotvy HILTY M30 HAS-(E) 8.8 (18ks). 

Pro konstrukci č. 2 navrženy chemické kotvy HILTY M16 HAS-(E) 8.8 (8ks). 

8. Materiály  
 

Hlavní konstrukce navrženy z oceli S355 válcované za studena, vedlejší 

konstrukce, tj. ztužidlo navrženo z jehličnatého dřeva C14. Použity šrouby M16 8.8, 

svorníky M20 8.8, čepy M32 a M18 z ocely 42crmo4. 

 

9. Povrchová úprava  
 

Na dřevě bude provedena tlaková impregnace jako ochrana proti hnilobě, 

dřevokazným houbám, škůdcům a povětrnostním vlivům. Použit produkt BOCHEMIT 

FORTE PROFI. Na ocelových prvcích bude provedeno žárové pozinkování 20 μm dle ČSN 

EN ISO 1461 jako ochrana proti korozi a pro prodloužení životnosti. 

10. Technologické podmínky  
 

Konstrukce spadá do výrobní kategorie PC2 (svařované dílce vyrobené z oceli 

S355 a vyšší) a kategorie použitelnosti SC1 (konstrukce a dílce navržené na kvazistálé 

zatížení) 

 Konstrukce spadá do třídy následků CC3 a třídy provedení EXC3. 
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11. Montáž  

11.1. Postup montáže konstrukce: 
 

1. Výkopové práce – pro všechny sloupy  

2. Betonáž základových patek – pro všechny sloupy 

3. Vztyčení všech sloupů a jejich zakotvení  

4. Konstrukce bude postupně složena z jednotlivých z polí, tj. 

částí mezi příčlemi, které budou na stavbu dovezeny v celku 

nebo smontovány až na místě. 

5. Jednotlivá pole budou osazena a přichycena na táhla. 

6. Bude vneseno předpětí do táhel. 

7. Jako poslední bude osazeno ztužidlo, které je z velké části 

pouze architektonickým prvkem 

 

Při provádění montáže konstrukce je třeba dodržet veškeré předpisy o 

bezpečnosti práce. 

 

12. Závěr  
 

Bakalářská práce je vypracována na úrovni DSP. Je zde vypracován statický 

výpočet a konstrukční návrh nosné konstrukce zastřešení nástupišť. Součástí 

dokumentace jsou základní výkresy konstrukce včetně rozhodujících detailů 

styčníků. 


