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Použity budou platné normy pro stanovení zatížení a navrhování ocelových konstrukcí, zejména: 

[1] ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí 

[2] ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení – Objemové tíhy, vlastní tíha 

a užitná zatížení pozemních staveb 

[3] ČSN EN 1991-1-3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-3: Obecná zatížení – Zatížení sněhem 

[4] ČSN EN 1991-1-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-4: Obecná zatížení – Zatížení větrem 

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

pozemní stavby 

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

V rámci práce bude navržena a posouzena ocelová nosná konstrukce výstavního pavilonu 

v Ostravě. Minimální půdorysné rozměry objektu budou 45 x 50 m. Světlá výška v objektu 

je stanovena na minimálně 12 m. Další rozměry vyplynou z architektonických a koncepčních 

požadavků na objekt, přičemž konkrétní konstrukce bude vybrána na základě řešení dvou 

geometrických, resp. konstrukčních variant. 

Předepsanými přílohami budou: 

- statický výpočet hlavních nosných částí konstrukce, včetně spojů a některých detailů (dle 

specifikace vedoucího), 

- technická zpráva (se zahrnutím postupu montáže), 

- výkresová dokumentace v rozsahu stanoveném vedoucím práce (včetně výkazu prvků).  

VŠKP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury:  

1. Textová část VŠKP zpracovaná podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, zveřejňování a uchovávání 

vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání, zveřejňování a uchovávání 

vysokoškolských kvalifikačních prací na FAST VUT" (povinná součást VŠKP).  

2. Přílohy textové části VŠKP zpracované podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, zveřejňování a 

uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání, zveřejňování 

a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na FAST VUT" (nepovinná součást VŠKP v případě, 

že přílohy nejsou součástí textové části VŠKP, ale textovou část doplňují).  

 
Ing. Michal Štrba, Ph.D. 
Vedoucí diplomové práce  
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Předmětem práce bylo navrhnout zastřešení výstavního pavilonu o minimálních 

půdorysných rozměrech 45 x 50 m a minimální výšce 12 m. Navržené půdorysné 

rozměry konstrukce jsou 52,14 m x 70,00 m a výška nejvyššího bodu 18,68 m. Zastřešení 

bylo navrženo organického tvaru. Příčná vazba konstrukce je 3D vazník se dvěma 

dolními pásy a jedním horním. Tvar 3D vazníku se skládá ze tří, na sebe navazujících, 

kružnic o poloměrech 69,88 m, 12,43 m a 33,45 m. Mezi vazníky jsou vodorovná 

3D ztužidla. Celá konstrukce je kloubově uložena.  

ocelová hala, 3D příhradové vazníky, výstavní pavilon, 3D ztužení, obloukové zastřešení, 

prostorový nosník, příčná vazba, vaznice, svařovaný spoj, šroubový spoj, čepový spoj, 

kotvení  

The aim of diploma thesis is to design steel roof structure of minimum dimensions 45 m 

x 50 m and minimum height 12 m. The plan of the building design has dimensions 

of 52,14 m x 70, 00 m and height is 18,68 m. The roofing was design as 3D truss girders 

with two lower chords and one upper chord. The shape of 3D truss girder consists 

of three circular arcs of radius 69,88m, 12,43 m and 33,45 m. Between main girders is 

3D bracing. The structure is pin-supported.  

steel structure, 3D truss girders, exhibition pavilion, 3D bracing, arched roof, spatial 

beam crosslinking, main frame, purlin, welded connection, bolted joint, pin joint, 

anchorage  
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1) Úvod 
 

Náplní diplomové práce je návrh a posouzení ocelové konstrukce výstavního pavilonu 

nacházející se v Ostravě. V zadání diplomové práce byly specifikovány minimální 

rozměry zastřešené plochy a minimální světlá výška. Minimální půdorysné rozměry jsou 

45 m x 50 m a minimální světlá výška 12 m. Pro architektonické řešení nebyly stanoveny 

žádné omezující podmínky.  

Jako architektonické řešení byla zvolena střešní rovina organického tvaru. Tvar je 

definován ze tří, na sebe navazujících kručnic o poloměrech R1=69,88 m, R2=12,43 m, 

R3=33,45 m pro horní pás a R1=67,38 m, R2=14,93 m, R3=30,96 m pro dolní pás. Celkové 

navržené půdorysné rozměry objektu jsou 52,14 m x 72,00 m. Nejvyšší bod střechy je ve 

výšce 18,68 m.  

Nosnou konstrukci tvoří v příčném směru 3D příhradové vazníky z ocelových trubek. Ty 

jsou v podélném směru ztuženy 3D ztužidly. Ztužidla jsou připojena montážními spoji a 

jsou svařena z ocelových trubek. Vazníky mají rozpětí 35,60 m a přechází do vyložení 

16,54 m. Zatížení ze střešní roviny je přenášeno do horního pásu vazníku pomocí 

příhradových vaznic, které jsou připojeny pomocí čepů. Přenos zatížení do základových 

konstrukcí zajišťuje seskupení šikmých stojek.  

Hlavním konstrukčním materiálem při optimalizaci konstrukce je ocel S355. 

Pro srovnání byla navržena varianta, kde byly 3D vazníky nahrazeny 2D vazníky. Byla 

vybrána varianta 3D vazníků. Na této variantě pak byly posouzeny všechny hlavní nosné 

části včetně vybraných spojů a vybraného kotvení. Statická analýza byla provedena 

pomocí progranu SCIA Engineer 16.1. 
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2) Použité normativní dokumenty 
 

ČSN EN 1990   Zásady navrhování konstrukcí 

ČSN EN 1991-1-1 Zatížení konstruktí-Část 1-1: Obecná zatížení- Objemové tíhy, 

vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. 

ČSN EN 1991-1-3 Zatížení konstrukcí-Část 1-3: Obecná zatížení: Zatížení 

sněhem 

ČSN EN 1991-1-4 Zatížení konstrukcí část 1-4: Obecná zatížení: Zatížení vetrem 

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

pro navrhování konstrukcí pozemních staveb 

ČSN EN 1993-1-2 Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-2: Obecná pravidla 

– Navrhování konstrukcí na účinky požáru 

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

styčníků 

ČSN EN 10027-1 Systémy označování ocelí -Část 1: Stavba značek ocelí 

ČSN ISO 12 944 Nátěrové hmoty 

ČSN EN 1090-2 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – 

Část 2: Technické požadavky na ocelové hmoty 

 

 

3) Zatížení 
 

Zatížení pro výpočet ocelové konstrukce bylo stanoveno dle ČSN EN 1991-1-1. Podrobná 

specifikace zatížení je obsažena ve statickém výpočtu. Jelikož norma přímo nespecifikuje 

zatížení na střechách proměnných organických tvarů, byla střešní rovina uvažována 

několika způsoby a výsledné zatížení pak bylo kombinováno. Zvlášť bylo stanoveno 

zatížení pro přístřešek a zvlášť pro hlavní halu. 

Stálá zatížení 
 

Vlastní tíha  

Vlastní tíha konstrukce byla generována programem SCIA Engineer 16.1. 

Ostatní stálé 

 
 

   
gk γf gd 

 
 

   
[kN/m2] [-] [kN/m2] 

 Trapézový plech T126/310/1.00  0,12 1,35 0,162 

 Parozábrana  
 - 1,35 - 

 Tepelná izolace tl. 200mm  0,20 1,35 0,27 

 Alu systém Kalzip  
 0,05 1,35 0,0675 

 
 

  ∑= 0,37 ∑= 0,50 

 Opláštění izolační panel  0,128 1,35 0,173 
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Klimatická zatížení 
 

Zatížení sněhem 

 Sněhová oblast: II. - Ostrava 

 sk= 1,0 kN/m2 

 

Zatížení větrem 

 Větrná oblast: II. 

 Karegorie terénu: II. 

 Vb,0= 25 m/s 

 

4) Popis konstrukce 
 

Střešní plášť 

Na trapézovém plechu je umístěna skladba střešního pláště: 

- Parotěsná zábrana 

- 200 mm minerální tepelné izolace 

- hliníkové opláštění systémem Kalzip 

 

Opláštění stěn 

Na opláštění stěn je použit sendvičový panel Kingspan KS1000AWP. Panel je navržen 

jako prostý nosník. 

 

Trapézový plech 

Trapézový plech je uložen kolmo na příhradové vaznice. Roznáší zatížení od klimatického 

zatížení a vlastní tíhy střešního pláště na horní pás příhradové vaznice. Montáž 

trapézového plechu je provedena k trupkovému profilu horního pásu vaznice. Trapézový 

plech byl posuzován jako prostý nosník. Navržená dimenze T126/310/1.00 – pozitivní 

poloha plechu. Maximální délka pole je 3,241 m. 

 

Vaznice 

Vaznice především přenáší zatížení do horního pásu příčné vazby. Vaznice jsou kloubově 

připojeny pomocí čepového spoje. Z důvodu vylehčení konstrukce bylo použito ve více 

namáhaných oblastech odlišné dimenze přihradové vaznice. V celé konstrukci jsou 2 

typy vaznic. Ve výkrese značené Vaznice 1 a vaznice 2. Vaznice jsou uloženy na rozpětí 12 

m. Výška všech vaznic je 1 m. Všechny spoje vaznic jsou svařené. 

 

Příčná vazba 

Vazník je tvořen prostorovou příhradovinou o rozpětí 35,14 m a s přečnívajícím koncem 

vyloženým 16,54 m. Příhradovina je tvořena složením 3, na sebe navazujících, kružnic o 

poloměrech R1=69,88 m, R2=12,43 m, R3=33,45 m pro horní pás a R1=67,38 m, 
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R2=14,93 m, R3=30,96 m pro dolní pás. Z těchto poloměrů plyne výška příhrady 2,5 m. 

Horní pás je tvořen jednou kruhovou trubkou. Dolní pás je tvořen dvěmi kruhovými 

trubkami. Jejich osová vzdálenost je 2 m. Vazník je na jedné straně přivařen na šikmé 

sloupy tvaru „V“ a kloubově uložen pomocí čepového přípoje na seskupení 4 šikmých 

sloupů tvaru „V“ na druhé straně. Příčná vazba je rozdělena na 5 montážních celků. 

Montážní spoj bude proveden šroubovým přípojem. 

 

3D ztužení 

3D příhradová ztužidla zajišťují prostorovou tuhost celé konstrukce. Jsou vyrobeny 

z trubek a na koncích mají navařeny plechy s otvory pro šrouby pro snadnou montáž. 

Ztužidla zachytávájí účinky od větru převážně ve sněru osy Y. Ztužidla jsou celkem 4. 

Jedno z krajních ztužidel, ve vákrese označováno jako A, má spodní pás ze dvou trubek a 

horní pás z jedné. Ostatní ztužidla mají spodní pás z jedné trubky a horní pás ze dvou. 

 

Spodní stavba 

Zatížení z jedné příčné vazby do spodní stavby je uskutečněno ve 2 místech. Základové 

konstrukce jsou provedeny z železobetonu C25/30. 

Kotvením K1, kterým je zajištěno kotvení uskupení 4 sloupů tvaru „V“. Kotvení je 

realizováno pomocí předem zabetonovaných kotevních tyčí 4x M30 8.8 s kotevní délkou 

h=450 mm. Kotvení je provedeno čepovým přípojem. Je provedeno podlití v tloušťce 20 

mm. Patní plech je tloušťky 30 mm. 

Kotvení K2 značí kotvení uskupení 2 sloupů tvaru „V“.  

Kotvení K3 značí kotvení sloupů opláštění HEB450.  

Kotvení K4 značí kotvení sloupů opláštění HEB400.  

Kotvení K5 značí kotvení sloupů opláštění HEB240.  

Kotvení K6 značí kotvení sloupů opláštění HEB200.  

 

5) Materiál 
 

Jako základní materiál pro nosnou ocelovou konstrukci a čepy bude konstrukční ocel 

S355JR. Trapézové plechy jsou z oceli třídy S320GD. Použité trubkové profily jsou 

válcované za tepla. Veškeré šroubové spoje budou ze šroubů jakosti 8.8. Pro kotvení 

budou použity závitové tyče o jakosti 8.8, není-li uvedeno jinak. 

 

6) Povrchová úprava ocelové konstrukce 
 

Ochrana proti korozi 

Ochrana ocelové konstrukce nátěrovými hmotami bude stanovena na základě dohody 

investora a dodavatele. Všechny provedené nátěry a veškerá ochrana proti korozi musí 

být provedeny dle platných norem. Nátěrový systém bude stanoven podle ČSN ISO 

12 944. 
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Ošetření konstrukce: 

1. Základní nátěr nanesený na podklad 

2. Podkladový nátěr 

3. Konečný nátěr chránící spodní s konečnou pigmentací dle požadavků 

investora 

Všechny nátěry naneseny v jedné vrstvě. Nutno dodržet tloušťku nátěrů dle předpisu 

výrobce nátěrových hmot. 

Doporučené charakteristiky ochrany: 

 Stupeň korozní agresivity atmosféry C2 (NÍZKÁ) 

 Životnost nátěrového systému  H (VYSOKÁ, >15LET) 

 Stupeň přípravy povrchu   Sa2.5 

Pro kompletaci konstrukce je nutné zkontrolovat poškození nátěru. Případné požkození 

musí být opraveno. 

 

Povrchy ve styku s betonem 

Povrchy ocelové konstrukce, které jsou ve styku s betonem musí být bez povrchové 

úpravy. Kotevní šrouby bez povrchové ochrany. 

 

Povrchy svarů 

Svařované dílce musí mít povrch do vzdálenosti 150 mm od svaru chráněn materiálem, 

který nezhorší kvalitu svaru. 

 

7) Ochrana proti požáru 
 

Požární odolnost ocelové konstrukce bez nutnosti ochrany před požárem je dle ČSN EN 

199-1-2 R15 D1. Nosná ocelová konstrukce s požadavkem požární odolnosti vyšším než 

R15 bude opatřena protipožární zpěnitelnou nátěrovou hmotou nebo protipožárním 

obkladem. Nátěr nanesen a obnovován dle pokynů výrobce. Přesná specifikace 

protipožárního nátěru či obkladu musí být upřesněna projektem stavební části dle 

požadavků požární zprávy. 

 

8) Výroba a montáž 
 

Výroba 

Ocelové konstrukce budou provedeny podle ČSN EN 1090-2. Třída provádění EXC2. 

Některé dílenské spoje jsou svařované a budou provedeny ve výrobě. Spoje vaznic a 

ztužidel na koncích montážních celků budou ptovedeny přímo na stavbě jako montážní 

svary. Ostatní spoje jsou navrženy jako čepové nebo šroubové. 

Prvky musí být z výroby dodány tvarově neporušené a bez poškození základního nátěru. 

Rozhodující dílce z hlediska přípravy jsou dílce příčné vazby o délce nepřekračující 13,5 

m. 
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Montáž 

 

Po dopravení konstrukce na stavbu se spontujou všechny dílce příčné vazby pomocí 

montážních spojů. 

Poté se provedou montážní svary na diagonálách a ztužidlech dolních pásů příčné vazby, 

které jsou v místech montážních spojů. 

V dalším kroku se vezvednou dvě příčné vazby a dočasně se podepřou. 

 
 

Mezi takto připravené příčné vazby se připojí montážními přípoji 3D ztužidla. 
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V této fázi je možné odstranit dočasné podepření. Po té se vyzvedne sousedící příčná 

vazba a opět se dočasně podepře. 

 
V dalším kroku se montážními spoji připojí 3D ztužidla. 
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Následující postup se opakuje až do postavení všech příčných vazeb. 

 
Po odstranění dočasného podepření poslední příčné vazby se mohou začít připojovat 

vaznice na čepy. Postupuje se z jedne sprany na druhou ve směru osy Y. 
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Po osazení všech vaznic se připojí pomocí čepových přípojů sloupky opláštění. Nejprve 

na stěny rovnoběžné s příčnou vazbou. 

 
V poslední fázi se připojí sloupky opláštění na zbylých stěnách kolmých na příčnou 

vazbu. Sloupky se doplní paždíky. 
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9) Tíha konstrukce 
 

Celková tíha konstrukce včetně sloupů opláštění bude 304 926 kg. 

Zastavěná plocha je 3754,08 m2. Spotřeba materiálu je 81,22 kg/m2. 

Obestavěná plocha je 70126,21 m3. Spotřeba materiálu je 4,35 kg/m3. 

 

10) Srovnání variant 3D vazník vs 2D vazník 
 

Pro srovnání variant byl zvolen vazník stejného podélného řezu, však pouze s jedním 

dolním pásem.   

 

2D příčná vazba: 

 

 
3D příčná vazba: 
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Pro srovnání byla vybrána 3 kritéria. Počet styčníků, tíha příčné vazby a estetické 

hledisko. Jelikož mají 2D vazníky menší únosnost, bylo potřeba do půdorysu umístit o 3 

vazníky více. Osová vzdálenost 2D příčných vazeb je 8 m oproti 3D vazbám, které mají 12 

m. 

 

Zastavěna plocha: 3754,08 m2 

počet 3D příčných vazeb: 7 ks á 12 m 

počet 2D příčných vazeb: 10 ks á 8 m 

 

Počet styčníků 

Počet styčníků na 7 ks 3D vazby: 378 

Počet styčníků na 10 ks 2D 
vazby: 360 

rozdíl: 5,00% 

 

Z hlediska počtu styčníků se obě varianty liší pouze o 5%. Lze je tedy považovat za 

srovnatelné. 

 

Tíha konstrukce 

 

Tíha 3D 
vazby:        

prvek 
počet prvků na 

jednom 
vazníku 

průřez 
plocha 

průřezu 
délka 
prvku 

γoceli Tíha 1 prvku 
Tíha včech 

prvků 

  [ks]   [m3] [m] [kg/m3] [kg] [kg] 

HP 1 273.0/14.2 1,15E-02 50,98 7850 4,60E+03 4,60E+03 

DP 2 273.0/10.2 8,26E-03 50,98 7850 3,31E+03 6,61E+03 

Diagonála 70 114.3/5.0 1,72E-03 3,00 7850 4,05E+01 2,84E+03 

Rozpěra 18 114.3/5.0 1,72E-03 2,00 7850 2,70E+01 4,86E+02 

Ztužení DP 17 114.3/5.0 1,72E-03 3,60 7850 4,86E+01 8,26E+02 

      ∑= 15361 

 

Tíha 2D 
vazby:        

prvek 
počet prvků na 

jednom 
vazníku 

průřez 
plocha 

průřezu 
délka 
prvku 

γoceli Tíha 1 prvku 
Tíha včech 

prvků 

  [ks]   [m3] [m] [kg/m3] [kg] [kg] 

HP 1 273.0/14.2 1,15E-02 50,98 7850 4,60E+03 4,60E+03 

DP 1 273.0/14.2 1,15E-02 50,98 7850 4,60E+03 4,60E+03 

Diagonála 35 139.7/8.0 3,31E-03 3,00 7850 7,80E+01 2,73E+03 

Rozpěra 0 - - - - - - 

Ztužení DP 0 - - - - - - 

      ∑= 11933 
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Celková tíha na 7 ks 3D vazby: 107529 kg 

Celková tíha na 10 ks 2D vazby: 119327 kg 

rozdíl:  10,97%  
 

Po porovnání celkové tíhy příčné vazby zjistíme, že rozdíl je cca 10% ve prospěch 3D 

příčné vazby. 

 

Estetické hledisko 

 

Dle autorova názoru je 3D konstrukce příčné vazby elegantnejší a při osové vzdálenosti 

12 m působí celá konstrukce odlehčenějším dojmem.  

Po zhodnocení všech tří kritérií byla zvolena 3D příčná vazba.  

 

11) Závěr 
 

V rozsahu diplomové práce byla zpracována statická analýza konstrukce zastřešení 

výstavního pavilonu. Pro výpočet byl použit program SCIA Engineer 16.1. Podrobné 

výsledky jsou prezentovány v příloze B1) STATICKÝ VÝPOČET a v příloze B2) 

PROGRAMOVÝ VÝSTUP. K doplnění statické analýzi konstrukce je zpracována projektová 

dokumentace jako příloha B4) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE. V několika výpočtech bylo 

třeba využít statické tabulky výrobců. Ty jsou přiloženy v příloze B3) TABULKY VÝROBCŮ. 
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12) Seznam použité literatury 
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13) Seznam použitých zkratek a symbolů 
 

Velká písmena 
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Malá písmena 
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Řecká písmena 
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14) Seznam příloh 
 

B1) STATICKÝ VÝPOČET 

B2) PROGRAMOVÝ VÝSTUP 

B3) TABULKY VÝROBCŮ 

B4) VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE 

B4.1) výkres č.1 – DISPOZICE HALY 

B4.2) výkres č.2 – VÝKRES PŘÍČNÉ VAZBY 

B4.3) výkres č.3 – KOTEVNÍ PLÁN 

 


