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ABSTRAKT  

Předmětem diplomové práce je návrh a posouzení ocelové konstrukce pro vytvoření 

zázemí rallyového týmu v Napajedlích, které bude obsahovat prostory pro umístění 

administrativy a prostory pro umístění servisní dílny. Celkové půdorysné rozměry 

konstrukce jsou 30 x 26 metrů. Konstrukce pro umístění administrativy 

je čtyřpodlažní budova. Její půdorysné rozměry jsou 30 x 12 metrů a výška činí 14,5 

metrů. Půdorysný rastr nosné konstrukce je 6 x 6 metrů. Výška jednoho podlaží 

je 3,5 metrů. Stropní a střešní konstrukce jsou navrženy jako spřažené 

ocelobetonové konstrukce. Veškeré přípoje v konstrukci administrativní budovy jsou 

navrženy jako šroubové. Prostorová tuhost konstrukce je zajištěna pomocí svislých 

stěnových příhradových ztužidel a tuhostí spřažených ocelobetonových konstrukcí 

stropů. Ke konstrukci administrativní budovy je připojena konstrukce servisní dílny. 

Její půdorysné rozměry jsou 30 x 14 metrů a výška činí 10,5 metrů. Její příčná vazba 

je navržena jako rámová s tuhým rámovým rohem. Osová vzdálenost příčných 

vazeb je 6 metrů. Veškeré spoje včetně spoje v tuhém rámovém rohu konstrukce 

servisní dílny jsou navrženy jako šroubové. Prostorová tuhost konstrukce 

je zajištěna pomocí svislých stěnových příhradových ztužidel a vodorovných 

střešních příhradových ztužidel. Celá konstrukce je navržena z oceli pevnostní třídy 

S355.  

KLÍČOVÁ SLOVA  

Ocel, ocelová konstrukce, spřažená ocelobetonová konstrukce, šroubový spoj, 

trapézový plech  

ABSTRACT  

The object of the diploma thesis is the design and the assessment of the steel 

structure for rally team base in Napajedla, which contains the space for the 

administration and the space for the service hall. The overall ground plan 

proportions of the structure are 30 x 26 metres. The structure for administration 

is the four-storey building. The ground plan proportions of this structure are 30 x 

12 metres and the height is 14.5 metres. The ground floor grid of the main load-

bearing structure is 6 x 6 metres. The height of the one floor of the structure is 3.5 

metres. The structure of ceilings and roof is designed like composite steel and 

concrete structure. All joints of the steel structure for administration are designed 

like bolted joints. The spatial rigidity of the structure is ensured by vertical wall truss 

bracings and by the rigidity of composite steel and concrete structure of ceillings 

and roof. To the structure for the administration is connected structure for the 

service hall. The ground plan proportions of this structure are 30 x 14 metres and 

the height is 10.5 metres. The main structure of the structure for service hall 

is frame with the rigid joint in the corner of the frame. The axial distance of the main 

structures is 6 metres. All joints including the rigid joint in the corner of the frame 

of the steel structure for service hall are designed like bolted joints. The spatial 

rigidity of the structure is ensured by vertical wall truss bracings and horizontal roof 

truss bracings. The whole structure is designed of steel S355.  



 

KEYWORDS  

Steel, steel structure, composite steel and concrete structure, bolted joint, 

trapezoidal sheet  
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1. PRŮVODNÍ INFORMACE 

 Předmětem diplomové práce je návrh ocelové konstrukce pro vytvoření zázemí 

rallyového týmu v Napajedlích, které bude obsahovat prostory pro umístění administrativy a 

prostory pro umístění servisní dílny. Navržena je ocelová  konstrukce o celkových půdorysných 

rozměrech  30 m x 26 m. Prostory pro umístění administrativy jsou navrženy jako patrová 

budova o 4 podlažích. Její půdorysné rozměry jsou 30 m x 12 m a výška činí 14,5 m. Modul 

nosné konstrukce patrové budovy je vytvořen na pravidelném půdorysném rastru 6 m x 6 m. 

Konstrukční výška jednoho podlaží je 3,5 m. Celá konstrukce administrativní budovy je navržena 

z válcovaných ocelových profilů z oceli pevnostní třídy S355. Stropní a střešní konstrukce jsou 

navrženy jako spřažené ocelobetonové konstrukce. Veškeré přípoje v konstrukci administrativní 

budovy jsou navrženy jako šroubové a ze statického hlediska jsou uvažovány jako kloubové 

včetně uložení sloupů. Bezprostředně ke konstrukci administrativní budovy je připojena 

konstrukce servisní dílny o půdorysných rozměrech 30 x 14 m a výšce 10,5 m. Její příčná vazba 

je navržena jako rámová s tuhým rámovým rohem. Osová vzdálenost příčných vazeb je 6 m. 

Celá konstrukce servisní dílny je navržena z oceli pevnostní třídy S355. Veškeré spoje i spoj v 

tuhém rámovém rohu konstrukce servisní dílny jsou navrženy jako šroubové. Ze statického 

hlediska je spoj v rámovém rohu uvažován jako tuhý. Ostatní spoje konstrukce servisní dílny 

včetně uložení sloupů jsou ze statického hlediska uvažovány jako kloubové. 

 

2. POUŽITÉ NORMATIVNÍ DOKUMENTY 

OZNAČENÍ: NÁZEV NORMY: PLATNOST OD: 

ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí 1.6.2015 

ČSN EN 1991-1-1 Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové 
tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 

1.4.2004 

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

1.7.2013 

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

1.5.2013 

ČSN EN 1991-1-6 Zatížení konstrukcí - Část 1-6: Obecná zatížení - Zatížení 
během provádění 

1.11.2006 

ČSN EN 1993-1-1 Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná 
pravidla a pravidla pro pozemní stavby 

1.8.2011 

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

1.12.2013 

ČSN EN 1994-1-1 Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí - Část 
1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 

1.3.2011 

ČSN EN 1090-2 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - 
Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce 

1.3.2019 
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3. VÝPOČTOVÝ MODEL A GEOMETRIE KONSTRUKCE 

 Statická analýza pro určení vnitřních sil, deformací prvků konstrukce a deformací 

konstrukce jako celku byla provedena v programu SCIA Engineer 18.0. Vytvořen byl prostorový 

model konstrukce, respektující její navrženou geometrii. Přehled aplikovaných zatěžovacích 

stavů, provedených kombinací zatěžovacích stavů a výsledků vnitřních sil a deformací je 

obsahem přílohy F - VÝSTUP Z PROGRAMU. 

 Tuhost železobetonových stropních desek, které jsou součástí konstrukčního řešení 

spřažených ocelobetonových stropních konstrukcí, je do výpočtu zahrnuta pomocí 

ekvivalentních příhradových ztužidel o čtvercovém průřezu viz. příloha C - STATICKÝ VÝPOČET - 

kapitola 2.7. Ekvivalentní příhradové ztužidlo. 

 

3.1. 3D MODEL 
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3.2. ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA 

 

3.3. SERVISNÍ DÍLNA 
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3.4. PŮDORYS 

 

3.5. POHLED 
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4. MATERIÁL 

 Veškeré konstrukční prvky jsou navrženy z ocelových válcovaných profilů typu IPE, HEB a 

kruhové tyče. Jako základní materiál je navržena ocel S355. Pro šroubové spoje konstrukce jsou 

navrženy šrouby pevnostní třídy 8.8. 

 Pro konstrukci spřažených ocelobetonových stropních desek je navrženo použití 

trapézových plechů VSŽ 11081/0,8x6 (1142F) z oceli pevnostní třídy S250+Z275. Dále jsou 

navrženy spřahovací trny Ø19 mm, výšky 90 mm a pevnostní třídy 4.8. Navržený beton je 

kategorie C25/30. 

 Kotvení je navrženo pomocí dodatečně osazovaných kotevních šroubů dle technického 

řešení firmy HILTI. Navrženo je použití kotevních šroubů typu HILTI HIT-V a chemické lepící 

hmoty HILTI HIT-HY 200. Kotvení bude provedeno do základových patek provedených z betonu 

kategorie C20/25. 

 

5. ZATÍŽENÍ 

 Zatížení pro výpočet bylo stanoveno v souladu s ČSN EN 1991-1. Jeho podrobnější 

specifikace je součástí přílohy C - STATICKÝ VÝPOČET. 

5.1. ZATÍŽENÍ STÁLÉ 

Vlastní tíha konstrukce: 

 Generováno výpočtovým programem SCIA Engineer 18.0 

Ostatní stálé zatížení: 

 Podrobnější specifikace viz. příloha C - STATICKÝ VÝPOČET 

 

5.2. UŽITNÉ ZATÍŽENÍ 

 Charakteristické hodnoty užitného zatížení jsou stanoveny dle ČSN EN 1991-1-1 -Zatížení 

konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních 

staveb. 

Administrativní budova: 

Kategorie B - Kancelářské plochy:      qk,1 = 2,500 kN/m2  

          Qk,1 = 4,000 kN  
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Kategorie H - Střechy nepřístupné s výjimkou běžné údržby a oprav: qk,2 = 0,750 kN/m2 

          Qk,2 = 1,000 kN 

Servisní dílna: 

Kategorie H - Střechy nepřístupné s výjimkou běžné údržby a oprav: qk,3 = 0,750 kN/m2 

          Qk,3 = 1,000 kN 

5.3. MONTÁŽNÍ ZATÍŽENÍ 

 Hodnoty montážního zatížení jsou stanoveny dle normy ČSN EN 1991-1-6 - Zatížení 

konstrukcí - Část 1-6: Obecná zatížení - Zatížení během provádění - kapitola 4.11.2 Staveništní 

zatížení při betonování. 

Montážní zatížení ve středu montáže (plocha 3 x 3 m):   qk,4 = 10% tíhy betonu 

          qk,4,min = 0,750 kN/m2 

          qk,4,max = 1,500 kN/m2 

Montážní zatížení na ostatních plochách montáže:    qk,4´ = 0,750 kN/m2 

Tíha čerstvého betonu v montážním stádiu:     26,000 kN/m3 

5.4. KLIMATICKÁ ZATÍŽENÍ 

Zatížení sněhem: 

Lokalita:  Napajedla 

Sněhová oblast: III. 

Typ krajiny:  Normální 

Charakteristická hodnota zatížení sněhem:  sk = 1,500 kN/m2  

 

Zatížení větrem: 

Lokalita:  Napajedla 

Větrná oblast:  II. 

Kategorie terénu: III. 

Výchozí základní rychlost větru: Vb,0 = 25,000 m/s  
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5.5. SEZNAM ZATĚŽOVACÍCH STAVŮ 

ZS1 - Vlastní tíha 

ZS2 - Střešní konstrukce + stropní konstrukce 

ZS3 - Atika 

ZS4 - Vnější opláštění 

ZS5 - Schodiště 

ZS6 - Užitné zatížení - střešní konstrukce + stropní konstrukce + schodiště - plošné 

ZS7 - Užitné zatížení - střešní konstrukce + stropní konstrukce + schodiště - bodové 

ZS8 - Sníh plný 

ZS9 - Sníh nerovnoměrný vpravo 

ZS10 - Sníh nerovnoměrný vlevo 

ZS11 - Podélný vítr 1 - sání I 

ZS12 - Podélný vítr 1 - tlak I 

ZS13 - Podélný vítr 2 - sání I 

ZS14 - Podélný vítr 2 - tlak I 

ZS15 - Příčný vítr 1 - sání I 

ZS16 - Příčný vítr 1 - tlak I 

ZS17 - Příčný vítr 2 - sání I 

ZS18 - Příčný vítr 2 - tlak I 
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6. POPIS KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ 

6.1. ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA 

6.1.1. STROPNICE A SPŘAŽENÁ OCELOBETONOVÁ STROPNÍ KONSTRUKCE 

 Stropní konstrukce administrativní budovy jsou navrženy jako spřažené ocelobetonové 

konstrukce. Skládají se ze stropnic, trapézového plechu, spřahovacích trnů a betonové desky. 

Stropnice jsou navrženy z ocelového válcovaného profilu typu IPE 220 z oceli pevností třídy 

S355. Jejich osová vzdálenost je 2000 mm a rozpětí 6000 mm. Stropnice jsou k průvlakům nebo 

sloupům konstrukce připojeny pomocí šroubů M16-8.8. 

 Na horní pásnici stropnic je navržen trapézový plech typu VSŽ 11081/0,8x6 (1142F) z 

oceli pevnostní třídy S250+Z275. Trapézový plech bude kladen v normální poloze a žebra 

trapézového plechu budou orientována kolmo k ose stropnice. Jako spřahovací prvek jsou 

navrženy spřahovací trny Ø19 mm, výšky 90 mm a pevnostní třídy 4.8. Osová vzdálenost 

spřahovacích trnů je 200 mm a je navržena s ohledem na rozměry trapézového plechu. Na celé 

délce stropnice bude rozmístěno celkem 30 ks spřahovacích trnů po osové vzdálenosti 200 mm. 

Spřahovací trny budou ke stropnicím navařeny pomocí svařovací pistole přes trapézový plech. 

Před provedením betonáže musí být provedena kontrola přívaření spřahovacích trnů. Ta je 

požadována minimálně na 1% všech provedených přivaření spřahovacích trnů. 

 Betonová deska je navržena v tloušťce 110 mm od nejnižsího místa trapézového plechu 

a 60 mm od nejvyššího místa trapézového plechu, průměrně tedy 87 mm. Navržen je beton 

kategorie C25/30. Betonáž bude prováděna bez podepření stropnic nebo trapézového plechu. 

 Ze statického hlediska je stropnice posuzována ve 2 fázích a to ve fázi montážního stavu, 

kdy není zaručeno spřažení a ve fázi provozního stavu, kdy je v posouzení uvážen vliv spřažení. 

Statické schéma je uvažováno jako prostý nosník o rozpětí 6000 mm. 

 

6.1.2. PRŮVLAKY 

 Průvlaky konstrukce administrativní budovy jsou navrženy z ocelového válcovaného 

profilu typu IPE 360 z oceli pevností třídy S355. Jejich osová vzdálenost a rozpětí je 6000 mm. 

Navrženy jsou v rovině příčné vazby konstrukce. Ke sloupům jsou připojeny pomocí šroubů 

M16-8.8. 
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6.1.3. OBVODOVÉ SLOUPY 

 Obvodové sloupy konstrukce jsou navrženy z ocelových válcovaných profilů typu HEB 

240 z oceli pevnostní třídy S355. Jejich výška činí 14230 mm. Sloupy jsou ve výšce 8100 mm 

rozděleny montážním spojem. Montážní spoj je proveden jako šroubovaný pomocí šroubů M16 

pevnostní třídy 8.8. Uložení sloupů je za statického hlediska uvažováno jako kloubové. Kotvení 

sloupů do betonové patky je navrženo pomocí patního plechu tl. 20 mm z oceli pevnostní třídy 

S355 a 2 dodatečně osazovaných kotevních šroubů HILTI HIT-V M20-8.8 lepených pomocí 

chemické lepící hmoty HILTI HIT-HY 200. 

 

6.1.4. VNITŘNÍ SLOUPY 

 Obvodové sloupy konstrukce jsou navrženy z ocelových válcovaných profilů typu HEB 

320 z oceli pevnostní třídy S355. Jejich výška činí 14230 mm. Sloupy jsou ve výšce 8100 mm 

rozděleny montážním spojem. Montážní spoj je proveden jako šroubovaný pomocí šroubů M16 

pevnostní třídy 8.8. Uložení sloupů je za statického hlediska uvažováno jako kloubové. Kotvení 

sloupů do betonové patky je navrženo pomocí patního plechu tl. 20 mm z oceli pevnostní třídy 

S355 a 2 dodatečně osazovaných kotevních šroubů HILTI HIT-V M20-8.8 lepených pomocí 

chemické lepící hmoty HILTI HIT-HY 200.  

 

6.1.5. STĚNOVÁ ZTUŽIDLA 

 Stěnová ztužidla konstrukce administrativní budovy jsou navržena z kruhové oceli RD 26 

z oceli pevnostní třídy S355. Ztužidla jsou ke sloupům, stropnicím nebo průvlakům připojena 

pomocí šroubů M16-8.8 a přípojných plechů. Ztužidla se budou dodávat na stavbu ve 2 kusech v 

kombinaci s napínákem, kdy jeden konec tyčí bude opatřen závitem. Při montáži ztužidel se obě 

tyče ztužidla spojí pomocí napínáku v jeden ztužující prvek. Ze statického hlediska bylo 

uvažováno působení ztužidel pouze při jejich namáhání tahem. Tato skutečnost byla ve 

výpočtovém modelu zohledněna funkcí absence. Ztužidla jsou rozmístěna ve 4 polích po obou 

stranách konstrukce a jsou navržena na celou výšku konstrukce administrativní budovy. 

Nacházejí si se v obou krajních polích mezi konstrukčními osami 1-2, 5-6 a dále A-B. V křížení 

ztužidel se jednotlivé pruty ztužidla navzájem míjí. 

 

6.1.6. SCHODIŠTĚ 

 Schodiště je navrženo jako dvouramenné s mezipodestou a vnitřním schodišťovým 

zrcadlem. Hlavními nosníky každého ramene jsou konstrukčně navržené dvě ocelové schodnice 

z ocelových válcovaných profilů typu IPE 220 se zatěžovací šířkou 1,000 m. Nosníky 

schodišťových mezipodest jsou navrženy konstrukčně z válcovaných ocelových  profilů typu IPE 

220. Sloupky, které podepírají schodiště v místě mezipodest jsou navrženy z ocelových 
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válcovaných profilů typu HEB 140. Veškeré prvky schodiště jsou navrženy z oceli pevnostní třídy 

S355.  Kotvení sloupků do betonové patky je navrženo pomocí patního plechu tl. 20 mm z oceli 

pevnostní třídy S355 a 2 dodatečně osazovaných kotevních šroubů HILTI HIT-V M12-8.8 

lepených pomocí chemické lepící hmoty HILTI HIT-HY 200. Schodišťové stupně jsou navrženy z 

prefabrikovaných betonových schodišťových stupňů o rozměrech 1000x300x80 mm. Šířka 

schodišťového zrcadla je navržena tak, aby umožnila umístění výtahu. Podrobnější specifikace 

provedení konstrukce schodiště již není součástí diplomové práce. 

 

6.1.7. OPLÁŠTĚNÍ 

 Skladba souvrství střešní konstrukce administrativní je navržena jako tzv. vegetační 

střecha. Skladba je navržena dle navrhovaných skladeb vegetačních střech od firmy Isover, kdy 

je zvoleno konstrukční řešení typu Úsporná střecha Isover. Pro výpočet jsou převzaty hodnoty 

zatížení, které odpovídají vlhkému stavu konstrukce. Plošná hmotnost souvrství je stanovena na 

hodnotu 200 kg/m2 = 2,000 kN/m2. Nosnou konstrukci střechy tvoří spřažená ocelobetonová 

stropní konstrukce, která bude provedena nad 4. podlažím budovy. Po obvodu střešní 

konstrukce bude provedena zděná atika z keramických tvárnic Porotherm 24 Profi DRYFIX na 

výšku 500 mm od horního líce betonové desky spřažené ocelobetonové stropní konstrukce. 

Atika bude následně oplechována. 

 Stěnový plášť konstrukce je navržen ze stěnových sendvičových panelů Kingspan KS1000 

FH o tloušťce 150mm. Plošná hmotnost panelu je 26,580 kg/m2. Stěnové sendvičové panely 

Kingspan se skládají z vnějšího povrchového plechu tloušťky 0,6mm, izolačního jádra 

z minerálních vláken a vnitřního povrchového plechu tloušťky 0,5mm. Opláštění z panelů 

Kingspan KS1000 FH se vyznačuje vysokou požární odolností. Panely se budou kotvit přímo na 

obvodové sloupy konstrukce administrativní budovy. 
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6.2. SERVISNÍ DÍLNA 

6.2.1. VAZNICE 

 Vaznice jsou navrženy z ocelových válcovaných profilů typu IPE 220 z oceli pevnostní 

třídy S355. Slouží jako nosný prvek střešního pláště nad prostorem servisní dílny. Osová 

vzdálenost vaznic činí 2300 mm a jejich rozpětí je 6000 mm. Vaznice jsou k příčli připevněny 

pomocí šroubů M16-8.8. Uložení vaznic na příčel je ze statického hlediska uvažováno jako 

kloubové. 

 

6.2.2. PŘÍČLE 

 Příčle konstrukce servisní dílny jsou navrženy z ocelových válcovaných profilů typu HEB 

500 z oceli pevnostní třídy S355. Osová vzdálenost příčlí odpovídá osovým vzdálenostem 

příčných vazeb konstrukce a činí 6000 mm. Půdorysné rozpětí příčlí činí 14000 mm. V oblasti 

připojení příčlí na sloupy administrativní budovy je spoj proveden pomocí čelního plechu tl. 15 

mm z oceli pevnostní třídy S355 a šroubů M16-8.8. Tento přípoj ze statického hlediska 

uvažován jako kloubový. V oblasti připojení příčlí na hlavní sloupy servisní haly je spoj proveden 

pomocí čelního plechu tl. 25 mm a šroubů M20-8.8. Přípoj a příčel je v této oblasti, z důvodu 

navýšení jejich tuhostí, opatřen náběhem výšky 300 mm a délky 2000 mm. Průřez náběhu je 

proměnný a je navržen ve tvaru obráceného T. Vytvořen bude z přivařených plechů tl. 20 mm a 

tl. 30 m. Ze statického hlediska je spoj příčle a hlavního sloupu servisní haly považován za tuhý. 

 

6.2.3. HLAVNÍ SLOUPY 

 Hlavní sloupy konstrukce servisní dílny jsou navrženy z ocelových válcovaných profilů 

typu HEB 300 z oceli pevnostní třídy S355. Osová vzdálenost sloupů odpovídá osovým 

vzdálenostem příčných vazeb konstrukce a činí 6000 mm. Výška sloupu je 10360 mm. Vrchol 

sloupu je součástí tuhého rámového rohu konstrukce a proto je ve vrcholu vyztužen třemi 

dvojicemi plechů tl.30 mm. Podrobná specifikace provedení rámového rohu je součástí 

výkresové dokumentace. V patě jsou sloupy kotveny do betonové patky pomocí patního plechu 

tl. 20 mm z oceli pevnostní třídy S355 a 2 dodatečně osazovaných kotevních šroubů HILTI HIT-V 

M20-8.8 lepených pomocí chemické lepící hmoty HILTI HIT-HY 200. Uložení sloupů je za 

statického hlediska uvažováno jako kloubové. 

 

  



Název DP: ZÁZEMÍ RALLYOVÉHO TÝMU Autor: Bc. Daniel Mikeš 
Část DP: B - TECHNICKÁ ZPRÁVA Ústav: KDK  
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

14 

6.2.4. ŠTÍTOVÉ SLOUPY 

 Štítové sloupy konstrukce servisní dílny jsou navrženy z ocelových válcovaných profilů 

typu HEB 240. Osová vzdálenost prvního štítového sloupu od hlavního sloupu konstrukce 

servisní dílny je 4700 mm. Vzájemná osová vzdálenost štítových sloupů je pak 4600 mm a je 

navržena tak, aby umožnila umístění garážových vrat a umožnila i případný průjezd těžší 

manipulační techniky. Výška štítových sloupů je 9960 mm a 10190 mm. Ve vrcholu sloupů jsou 

sloupy připojeny k příčlím přes čelní plech tl. 10 mm z oceli pevnostní třídy S355 a pomocí 

šroubů M16-8.8. Tento spoj je ze statického hlediska uvažován jako kloubový. V patě jsou 

sloupy kotveny do betonové patky pomocí patního plechu tl. 20 mm z oceli pevnostní třídy 

S355 a 2 dodatečně osazovaných kotevních šroubů HILTI HIT-V M12-8.8 lepených pomocí 

chemické lepící hmoty HILTI HIT-HY 200. Uložení sloupů je za statického hlediska uvažováno 

jako kloubové. 

 

6.2.5. STĚNOVÁ ZTUŽIDLA 

 Stěnová ztužidla konstrukce servisní dílny jsou navržena z kruhové oceli RD 26 z oceli 

pevnostní třídy S355. Ztužidla jsou ke sloupům, vaznicím nebo příčlím připojena pomocí šroubů 

M16-8.8 a přípojných plechů. Ztužidla se budou dodávat na stavbu ve 2 kusech v kombinaci s 

napínákem, kdy jeden konec tyčí bude opatřen závitem. Při montáži ztužidel se obě tyče 

ztužidla spojí pomocí napínáku v jeden ztužující prvek. Ze statického hlediska bylo uvažováno 

působení ztužidel pouze při jejich namáhání tahem. Tato skutečnost byla ve výpočtovém 

modelu zohledněna funkcí absence. Ztužidla jsou rozmístěna ve 4 polích po obou stranách 

konstrukce a jsou navržena na celou výšku konstrukce servisní dílny. Nacházejí si se v obou 

krajních polích mezi konstrukčními osami 1-2, 5-6 a dále mezi konstrukční osou D a prvním 

štítovým sloupem. V křížení ztužidel se jednotlivé pruty ztužidla navzájem míjí. 

  

6.2.6. STŘEŠNÍ ZTUŽIDLA 

 Střešní ztužidla konstrukce servisní dílny jsou navržena z kruhové oceli RD 20 z oceli 

pevnostní třídy S355. Ztužidla jsou k příčlím připojena pomocí šroubů M16-8.8 a přípojných 

plechů . Ztužidla se budou dodávat na stavbu ve 2 kusech v kombinaci s napínákem, kdy jeden 

konec tyčí bude opatřen závitem. Při montáži ztužidel se obě tyče ztužidla spojí pomocí 

napínáku v jeden ztužující prvek. Ze statického hlediska bylo uvažováno působení ztužidel pouze 

při jejich namáhání tahem. Tato skutečnost byla ve výpočtovém modelu zohledněna funkcí 

absence. Ztužidla jsou rozmístěna celkem ve 2 polích konstrukce. Nacházejí si se v obou krajních 

polích mezi konstrukčními osami 1-2, 5-6. V křížení ztužidel se jednotlivé pruty ztužidla 

navzájem míjí. 
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6.2.7. PAŽDÍKY 

 Paždíky konstrukce servisní dílny jsou navrženy z ocelových uzavřených čtvercových 

profilů SHS 140/140/6 z oceli pevnostní třídy S355. Paždíky jsou na svých koncích opatřeny 

víčkem a přípojným plechem. Ke sloupům konstrukce servisní dílny jsou připojeny pomocí 

šroubů M16-8.8. 

 

6.2.8. OPLÁŠTĚNÍ 

 Střešní plášť konstrukce servisní dílny je navržen ze střešních izolačních panelů Kingspan 

KS1000 RW o tloušťce 140 mm. Plošná hmotnost panelu je 13,210 kg/m2. Střešní izolační panely 

Kingspan se skládají z vnějšího povrchového plechu tloušťky 0,5mm, izolačního jádra 

z minerálních vláken a vnitřního povrchového plechu tloušťky 0,4mm.  

 Stěnový plášť konstrukce je navržen ze stěnových sendvičových panelů Kingspan KS1000 

FH o tloušťce 150mm. Plošná hmotnost panelu je 26,580 kg/m2. Stěnové sendvičové panely 

Kingspan se skládají z vnějšího povrchového plechu tloušťky 0,6mm, izolačního jádra 

z minerálních vláken a vnitřního povrchového plechu tloušťky 0,5mm. Opláštění z panelů 

Kingspan KS1000 FH se vyznačuje vysokou požární odolností. Panely se budou kotvit přímo na 

obvodové sloupy konstrukce servisní dílny. 
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7. POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCELOVÝCH PRVKŮ 

 Ochrana ocelové konstrukce proti korozi bude provedena dle platných norem. Systém 

nátěru je stanoven dle normy ČSN ISO 12944. Nátěry budou naneseny v jedné vrstvě a bude 

dodržena jejich předepsaná tloušťka dle prováděcích pokynů stanovených výrobcem. Po 

provedení nátěrů na všech částech konstrukce je vyžadována jejich kontrola. V případě 

zjištěných poškození nátěrů je vyžadována okamžitá oprava. 

Systém nátěru: 

1. Základní nátěr - nanesený na suchý, otrýskaný a odmaštěný podklad 

2. Podkladový nátěr 

3. Vrchní nátěr - pigmentovaný 

 

8. ÚDRŽBA KONSTRUKCE 

 Celkový stav konstrukce je třeba kontrolovat prohlídkami odborně způsobilou osobou. 

Předepsaná frekvence kontrolních prohlídek je jednou za 5 let.  

 Při kontrole ocelových prvků konstrukce je důležité zaměřit se na kontrolu možné míry 

porušení protikorozní ochrany prvků. Dále by měl být zkontrolován stav svarových a šroubových 

spojů v konstrukci. 

 Kontrola a čištění odvodnění střešních konstrukcí se bude provádět alespoň jednou za 

rok. V zimním období je nutné kontrolovat zatížení střešní konstrukce sněhem. Zatížení nesmí 

překročit návrhovou hodnotu. V případě, že dojde k překročení návrhové hodnoty, je nutné 

zajistit odklizení sněhové pokrývky ze střešní roviny. 

 

9. VÝROBA KONSTRUKČNÍCH DÍLCŮ 

 Výroba konstrukčních dílců ocelové konstrukce proběhne ve výrobním závodu dle 

požadavků stanovených v normě ČSN EN 1090-2. Všechny dílenské spoje jsou svařované a 

budou provedeny ve výrobním závodu. Konstrukce je zatříděna do prováděcí kategorie EXC3, 

proto musí být při výrobě jednotlivých dílců kladen důraz na přesnost a kvalitu.  
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10. DOPRAVA 

 Doprava materiálu na stavbu bude řešena silniční dopravou. Největšími, 

nejobjemnějšími a tudíž i rozhodujícími prvky pro přepravu jsou konstrukční dílce pro příčle 

konstrukce servisní dílny, které jsou navrženy z ocelového válcovaného profilu typu HEB 500. 

Jejich délka činí 13730 mm a orientační hmotnost jednoho prvku je 2860 kg = 2,9 t. Pro 

přepravu je navrhován tahač s 6-nápravovým podvalníkem. Všechny konstrukční prvky musí být 

na stavbu dopraveny nepoškozené a bez geometrických vad. Dílce se na stavbě budou 

přepravovat pomocí mobilního jeřábu. 

Parametry navrhované nákladní soupravy: 

Název soupravy: Mercedes-Benz Arocs 963 - 4 E                         

   s 6-nápravovým podvalníkem Goldhofer STZ L-6  

Výška ložné plochy: 0,8 - 0,9 m 

Délka ložné plochy: 12,0 - 20,0 m 

Šířka ložné plochy: 2,75 - 3,25 m 

Maximální nosnost: 66 t 

Schéma navrhované nákladní soupravy: 

 

Schéma příčle: 
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11. MONTÁŽ 

 Konstrukce je zatříděna do prováděcí kategorie EXC3. 

Postup montáže: 

1. Výkopové práce. 

2. Betonáž základových patek z betonu C20/25 XC3 s maximální odchylkou od navržených      

 rozměrů ve vodorovném i svislém směru ±10 mm. 

3. Vztyčení prvních dílců  sloupů konstrukce administrativní budovy A1, A2, B1, B2, a A5, A6, 

 B5, B6. Tyto sloupy jsou součástí podélného i příčného ztužidla konstrukce. Provede se 

 zakotvení sloupů do betonových patek. 

4.  Vztyčené sloupy se mezi sebou propojí přišroubováním průvlaků a stropnic po obvodech 

 polí v úrovních 1. a 2. podlaží. 

5.  Provede se osazení diagonálních prutů podélných a příčných ztužidel mezi sloupy B1-A1, 

 A1-A2, A5-A6, A6-B6 v úrovních 1. a 2. podlaží. 

6.  Mezi již osazené průvlaky se osadí stropnice v úrovní 1. podlaží. 

7.  Dále se v podélném směru směru vztyčí první dílce sloupů A4 a B4, A3 a B3. Sloupy se mezi 

 sebou a s již sestavenými částmi konstrukce spojují po obvodu přišroubováním průvlaků a 

 stropnic po obvodech polí v úrovních 1. a 2. podlaží. 

8. Sestavená pole se doplní o stropnice v úrovni 1. podlaží a o dílčí prvky konstrukce 

 schodiště. 

9. Dále se v příčném směru postupně vztyčí první dílce sloupů C1, C2, C3, C4, C5, C6, které se 

 postupně při vztyčování budou připojovat k již stávající konstrukci přišroubováním průvlaků 

 a stropnic po obvodech polí v úrovních 1. a 2. podlaží. 

10. Mezi osazené průvlaky se osadí zbývající stropnice v úrovni 1. podlaží. 

11. Na zhotovenou vodorovnou konstrukci 1. podlaží se položí trapézové plechy, které se proti 

 pohybu zajistí bodovým přivařením ke stropnicím. Provede přivaření spřahovacích trnů. 

 Rozmístí se betonářská výztuž. Zřídí se okrajové bednění. Provede se betonáž desky v 

 požadované tloušťce z betonu C25/30 XC3. Beton se zavibruje a na povrchu uhladí. Betonáž 

 se provádí bez podepření stropnic nebo trapézových plechů. Konstrukci je možno odbednit 

 nejdříve po 3 dnech od betonáže. 

12. Sestavená pole se doplní o stropnice v úrovni 2. podlaží a o dílčí prvky konstrukce 

 schodiště. 
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13. V úrovni 2. podlaží se provede zhotovení stropní konstrukce obdobně jako v bodu 11. 

14. Osazení druhých dílců  sloupů konstrukce administrativní budovy A1, A2, B1, B2, a A5, A6, 

 B5, B6. Tyto sloupy jsou součástí podélného i příčného ztužidla konstrukce. Provede se 

 jejich připojení již k osazeným prvním dílům sloupů. 

15.  Osazené druhé dílce sloupů se mezi sebou propojí přišroubováním průvlaků a stropnic po 

 obvodech polí v úrovních 3. a 4. podlaží. 

16.  Provede se osazení diagonálních prutů podélných a příčných ztužidel mezi sloupy B1-A1, 

 A1-A2, A5-A6, A6-B6 v úrovních 3. a 4. podlaží. 

17.  Mezi již osazené průvlaky se osadí stropnice v úrovní 3. podlaží. 

18.  Dále se v podélném směru směru osadí druhé dílce sloupů A4 a B4, A3 a B3. Sloupy se mezi 

 sebou a s již sestavenými částmi konstrukce spojují po obvodu přišroubováním průvlaků a 

 stropnic po obvodech polí v úrovních 3. a 4. podlaží. 

19. Sestavená pole se doplní o stropnice v úrovni 3. podlaží a o dílčí prvky konstrukce 

 schodiště. 

20. Dále se v příčném směru postupně osadí druhé dílce sloupů C1, C2, C3, C4, C5, C6, které se 

 postupně při osazovaní budou připojovat k již stávající konstrukci přišroubováním průvlaků 

 a stropnic po obvodech polí v úrovních 3. a 4. podlaží. 

21. Mezi osazené průvlaky se osadí zbývající stropnice v úrovni 3. podlaží. 

22. V úrovni 3. podlaží se provede zhotovení stropní konstrukce obdobně jako v bodu 11. 

23. Sestavená pole se doplní o stropnice v úrovni 4. podlaží. 

24. V úrovni 4. podlaží se provede zhotovení stropní konstrukce obdobně jako v bodu 11. 

25. Vztyčení sloupů konstrukce servisní dílny D1, D2. Sloupy se zakotví do betonových patek. 

 Ke sloupům se připojí příčle a vzniklé polorámy se připojí ke sloupům již zhotovené 

 konstrukce administrativní budovy.  

26. Mezi sloupy D1 a D2 se přimontují paždíky. Mezi příčle pole 1-2 se přimontují vaznice. 

27.  Provede se osazení diagonálních prutů podélného stěnového ztužidla mezi sloupy D1 a D2 

 a dále se namontují diagonální pruty střešního ztužidla mezi příčle pole 1-2.  

28. Vztyčení sloupů konstrukce servisní dílny D6, D5. Sloupy se zakotví do betonových patek. 

 Ke sloupům se připojí příčle a vzniklé polorámy se připojí ke sloupům již zhotovené 

 konstrukce administrativní budovy.  

29. Mezi sloupy D6 a D5 se přimontují paždíky. Mezi příčle pole 5-6 se přimontují vaznice.  
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30.  Provede se osazení diagonálních prutů podélného stěnového ztužidla mezi sloupy D5 a D6 

 a dále se namontují diagonální pruty střešního ztužidla mezi příčle pole 5-6.  

31. Vztyčení sloupů konstrukce servisní dílny D3, D4. Sloupy se zakotví do betonových patek. 

 Ke sloupům se připojí příčle a vzniklé polorámy se připojí ke sloupům již zhotovené 

 konstrukce administrativní budovy.  

32. Mezi sloupy D3 a D4 se přimontují paždíky. Mezi příčle pole 2-3, 3-4, 4-5 se přimontují 

 vaznice. 

33. Osazení štítových sloupů konstrukce servisní dílny. Sloupy se v patě zakotví do betonových 

 základových patek a ve vrcholu se přišroubují k příčlím. 

34. Montáž paždíků ve štítech konstrukce a osazení diagonálních prutů příčného ztužidla. 

35. Vyzdění atiky po obvodu stropní konstrukce nad 4. podlažím administrativní budovy. 

 Provedení skladby zelené střechy. 

36. Opláštění budovy z navržených stěnových a střešních panelů. 
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