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ABSTRAKT 

Cílem práce je návrh ocelové konstrukce multifunkční budovy v katastrálním území MČ 

Brno-Bohunice. Multifunkční budova je tvořena dvěma shodnými objekty – A a B. 

Půdorysné rozměry objektů jsou 40,0 x 40,0 m a konstrukční výšky 33,8 m. Oba 

objekty mají 1. nadzemní podlaží o konstrukční výšce 5,0 m, každé další podlaží 3,5 m. 

Půdorysný tvar objektu je čtverec 40 x 40 m se skosenými rohy o délce 8 m. Ve středu 

objektu se nachází zastřešené atrium 8 x 8 m. Objekty jsou v 5. NP propojeny 

uzavřenou lávkou o délce 10,0 m.  

Hlavní nosnou konstrukci obou objektů tvoří sloupy a průvlaky. Sloupy jsou variantně 

řešeny jako spřažené ocelobetonové s uzavřeným průřezem vyplněným betonem nebo 

obetonovaným ocelovým průřezem. Průvlaky jsou navrženy z prolamovaných nosníků. 

Mezi průvlaky jsou zapuštěny plnostěnné stropnice a vaznice, spřažené s betonovou 

deskou. Prostorovou tuhost konstrukce zajišťují kromě stropních spřažených desek 

ztužidla umístěna okolo atria a v rozích budovy. 

Hlavní nosnou konstrukci spojující lávky tvoří dva k sobě nakloněné nosníky ve tvaru 

oblouku, z nichž vycházejí podpory pro podélníky lávky. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

multifunkční budova, administrativní budova, ocel, beton, spřažený nosník, spřažený 

strop, prolamovaný nosník, ocelobetonový sloup, táhla, lávka, příhradový vazník 

 

 

 

  



 

 
 

ABSTRACT 

The aim of this master's thesis is to design the steel construction of a multifunctional 

building in the cadastral area of Brno-Bohunice. Multifunctional building consists of two 

identical buildings - A and B. Floor plan dimensions are 40.0 x 40.0 meters and height 

of 33,8 meters. Both objects have the 1st floor of the overall height of 5,0 m, each 

additional floors 3,5 m. The plan shape of the building is a square 40 x 40 m with bevel 

in the corners with a length of 8 m. In the middle of the building is roofed atrium 

8 x 8 m. The buildings are in the 5th floor connected with the enclosed footbridge with 

a length of 10.0 meters.  

The main structure consists of two buildings columns and girders. Columns are 

alternatively solved as the composite steel and concrete structures with closed section 

filled with concrete or concreted steel profile. The girders are made of castellated 

beams. Among the girders are embedded solid panel joists and girders, coupled with 

the composite steel and concrete slab. Spatial rigidity besides the composite slabs 

provide rods placed around the atrium and in the corners of the building.  

The main structure of the footbridge consists of two inclined arched beams on which is 

placed stringer of the footbridge. 

 

KEYWORDS 

multifunctional building, administration building, steel, concrete, composite steel and 

concrete structures, composite beam, composite ceiling, castellated beams, composite 

column, rods, footbridge, truss girder 
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1. ÚVOD 

Předmětem mé diplomové práce je návrh ocelové konstrukce multifunkční budovy, její 

optimalizace, statický výpočet a zpracování výkresové dokumentace.  

Budova je navržena ve statickém programu SCIA Engineer 2014 jako 3D prutový 

model. Na tento model je aplikováno veškeré uvažované zatížení a dle posouzení na 

mezní stav použitelnosti jsou vhodně vybrány a zoptimalizovány jednotlivé konstrukční 

prvky nosné konstrukce. 

V této práci je postupně rozebrán výpočet zatížení, výběr vhodného konstrukčního 

uspořádání, zadání konstrukce do statického programu a získání výsledků.  

Dále je provedeno ruční posouzení na mezní stav únosnosti, posouzení vybraných 

spojů, kotvení konstrukce a posouzení na mezní stav použitelnosti. 

Součástí diplomové práce je zpracování výkresové dokumentace vybraných částí 

konstrukce. 
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2. STUDIE 

2.1. Lokalita 

Objekt je umístěn na parcele č. 1334/5 v katastrálním území Brno-Bohunice (ulice 

Netroufalky). Budova je umístěna 5 m od okraje pozemku. 

 
Obrázek 1 – Výřez z katastrální mapy zájmového území 

 

 
Obrázek 2 – Umístění budov na pozemku 



 

16 
 

2.2. Navrhované kapacity stavby 

• zastavěná plocha: 

objekt 1: 1447,2 m2 

objekt 2: 1447,2 m2 

zpevněné plochy: 3207,7 m2 

celkem: 6102,1 m2 

• obestavěný prostor: 97817,2 m3  

• počet poschodí: 8 (9 nadzemních podlaží) 

• předpokládaný max. počet uživatelů: 

zaměstnanci: 450 osob 

pomocný provoz: 6 zaměstnanců 

celkem 456 osob 

2.3. Předpoklady výstavby 

Předpokládaný postup výstavby: 

1. etapa – Objekt multifunkční budovy 

a) příprava staveniště 

b) přeložky inženýrských sítí a přípojky 

c) zemní práce 

d) základové konstrukce 

e) hrubá stavba – nosná konstrukce 

f) hrubá stavba – ostatní konstrukce 

g) dokončovací a montážní práce 

h) kompletace 

2. etapa – Zpevněné plochy 

a) zemní práce 

b) zpevněné komunikace 

 

Orientační náklady na materiál stavby: 

70 000 000  Kč 
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2.4. Dispozice budov 

Multifunkční budovu tvoří dva shodné úhlopříčně umístěné objekty vzdálené od sebe 

kolmo 10,0 m. Půdorysné rozměry objektů jsou 40,0 x 40,0 m (zkosení všech rohů  

8 x 8 m). Celková výška objektů je H = 33,8 m. Oba objekty mají 1. NP o konstrukční 

výšce 5,0 m, 2.-9.NP o konstrukční výšce 3,5 m. Ve středu objektu se nachází 

zastřešené atrium 8 x 8 m. Objekty jsou v 5. NP v rohu propojeny uzavřenou lávkou 

o délce 10,0 m.  

 

 
Obrázek 3 – Dispozice budov 
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2.5. Odstavné a parkovací plochy 

Výpočet parkovacích byl proveden pomocí vzorce1: 

� =  ��. �� + 
�. �� . �� 

kde N je celkový počet stání pro posuzovanou stavbu, 

O0 = 0 základní počet odstavných stání při stupni automobilizace 1:2,5 (dle tab.),  

P0 … základní počet parkovacích stání,  

ka = 1,0 je součinitel vlivu stupně automobilizace – dáno Stavebním úřadem 

kp = 0,6 součinitel redukce počtu stání – dáno tabulkou dle počtu obyvatel a stupně 

úrovně dostupnosti 

Základní po čet parkovacích stání 2: 

1) Administrativa pro veřejnost (kancelářské plochy) – 1 parkovací místo na 30m2 

2) Obchod (prodejní plocha, jednotlivé prodejny) – 1 parkovací místo na 50 m2 

Přízemí objektů je vyhrazeno pro prodejní plochy, ostatní podlaží jsou určena pro 

kancelářské plochy. 

Předběžný odhad ploch: 1) 16400 m2, 2) 2750 m2 

Základní po čet parkovacích stání: 

P0 = 16400/30 + 2750/50 = 601 

Celkový po čet stání pro posuzovanou stavbu: 

N = 601 . 1,0 . 0,6 = 361 míst 

 

Dostatek parkovacích míst bude zajišťovat vybudování zpevněných ploch v areálu 

multifunkční budovy a parkoviště u centra Campus Square a MZA. Vybudováním 

parkovacího domu se bude zabývat samostatný projekt. 

 

  

                                                
1 ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, kapitola 14.1: Odstavné a parkovací plochy 
2 ČSN 73 6110 tab.34 Doporučené základní ukazatele výhledového počtu odstavných a 
parkovacích stání 
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3. NÁVRH NOSNÉ KONSTRUKCE BUDOVY 

Svislé konstrukce tvoří 6 řad sloupů, které jsou rozmístěny v rastru 8 x 8 m 

na půdorysu 40 x 40 m. Na sloupy jsou připojeny průvlaky z prolamovaných nosníků 

o délce 8 m ve směru X. Na průvlaky jsou po 2 m půdorysně kolmo připojeny 

plnostěnné stropnice, které jsou spřažené s ocelobetonovou stropní deskou.  

Ztužení v podélném i příčném směru zajišťuje spřažená deska a ztužující jádro budovy, 

které je tvořeno zkříženými táhly kruhového průřezu umístěnými svisle ve všech polích 

okolo atria budovy. Ztužidla jsou umístěna i v rohových polích budovy. 

 
Obrázek 4 - 3D model konstrukce 

3.1. Geometrie konstrukce 

Půdorysné rozměry – B x L = 40 x 40 m (čtverec se zkosenými rohy 8 x 8 m) 

Celková výška – H = 33,8 m 

Konstrukční výška podlaží – 1. NP 5,0 m, 2.-9. NP 3,5 m 

Světlá výška podlaží – 1. NP 4,0 m, 2.-9. NP 2,5 m 

Střešní pláš ť 

Střešní plášť je tvořen asfaltovými pásy s tepelnou izolací umístěnými na ŽB desku. 

Střecha je z hlediska rozměrů a účelu budovy navržena jako pochůzná. 
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Stropní deska 

Strop tvoří ocelobetonová deska spřažená s vaznicemi nebo stropnicemi. Návrhová 

tloušťka desky včetně vln plechu je 150 mm. Bednění desky tvoří trapézové plechy, 

které jsou umístěny kolmo na nosné prvky. Ke stropnici jsou přes trapézový plech 

provařeny ocelové spřahovací trny, zajišťující úplné spřažení s betonovou deskou.  

Stropnice 

Stropnice jsou navrženy jako válcované průřezy HEB240 o délce 8,0 m. Osová 

vzdálenost stropnic je 2,0 m. Stropnice jsou zapuštěné k průvlaku, horní pásnice 

stropnice i průvlaku lícují. Jsou v modelu posuzovány jako prosté nosníky, kloubově 

připojené k průvlakům.  

Vaznice 

Vaznice jsou navrženy jako válcované průřezy HEA240 o délce 8,0 m. Osová 

vzdálenost vaznic je 2,0 m. Horní pásnice vaznic lícuje s horní pásnicí průvlaků. 

V modelu jsou posuzovány jako prosté nosníky kloubově připojené k průvlakům. 

Hlavní pr ůvlaky  

Hlavní průvlaky jsou navrženy jako prolamované nosníky IPE 500 o výšce 700 mm 

a délce 8,0 m s šestihrannými otvory. Průvlaky jsou posuzovány jako prosté nosníky, 

které jsou kloubově připojeny ke sloupům. 

Obvodové pr ůvlaky 

Obvodové průvlaky jsou umístěny po obvodu budovy v místech, kde nejsou 

konstrukčně umístěny průvlaky hlavní (prolamované). Jsou navrženy jako prolamované 

nosníky IPE 500 o výšce 600 mm. Jsou kloubově připojeny ke sloupům. 

Sloupy  

Sloupy jsou variantně řešeny jako spřažené (A) kruhová trubka vyplněná betonem, 

nebo (B) obetonovaný HEB profil. Nejvýhodnější varianta bude vybrána na základě co 

nejmenších rozměrů a hmotnosti při co největší únosnosti a s ohledem na cenu 

materiálu. Sloupy jsou zakotveny do betonových základových patek – v modelu jsou 

posuzovány jako vetknuté. Průřez sloupu je odstupňovaný – v 1.NP, 2.-5.NP a 6.-9. 
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NP. Vzpěrné délky sloupů jsou uvažovány shodné jako teoretická výška sloupů,  

tj. v 1.NP 5,0 m, v dalších NP 3,5 m. 

Ztužidla  

Ztužidla jsou umístěna v rohových polích budovy a u ztužujícího jádra budovy. Jsou 

tvořena dvěma zkříženými táhly, v rozích budovy kruhová tyč 35 mm, u jádra budovy 

trubka 88/5 mm. V modelu jsou na pruty umístěny nelinearity – vyloučení tlaku. Pruty 

jsou kloubově připojeny k průvlakům. 

Schéma nosné konstrukce - p ůdorys 
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Schéma nosné konstrukce - řez 

 

3.2. Zatížení 

Stálá :  LC1 – vlastní tíha 

LC2 – stropní konstrukce, střešní plášť 

  LC8 – příčky 

LC9 – obvodový plášť konstrukce 

Prom ěnná : LC3 – užitné zatížení + šach (LC4,LC5) 

  LC6, LC7, LC10 – vítr 

  LC11, LC12 – sníh  

LC1 – Vlastní tíha  

Zatížení od vlastní tíhy bylo spočteno pomocí programu SCIA Engineer 2014 

definováním dimenzí použitých prvků. Prvky byly vybírány s ohledem na posudky 

programu SCIA tak, aby zhruba vyhověly na II. mezní stav. 
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LC2 – Ostatní stálá zatížení 

Ostatní stálé zatížení je tvořeno stropem a střešním pláštěm. Zatížení stropem je 

umístěno na stropnice, zatížení střešním pláštěm na vaznice. Betonová stropní deska 

je vymodelována v programu (bez vln plechu), proto ve výpočtu tohoto zatěžovacího 

stavu není zahrnuta. 

 

STROPY 

Tabulka 1 – Výpočet zatížení od stropu 

popis 
tloušťka 

[mm] 

tíha 

[kN/m3] 

gk 

[kN/m2] 

Keramická dlažba 10 18 0,180 

ŽB mazanina 50 25 1,250 

Kročejová izolace STEPROCK 40 40 1,08 0,043 

ŽB deska plná (řešena v LC1) 100     

ŹB vlny plechu  3,424.10-4 m2 50 25 0,428 

Trapézový plech 50/250-1,25     0,126 

Ocelový nosník (řešen v LC1)       

Podhled SDK 15 15 0,225 

Omítka vápenná 5 15 0,075 

celkem:     2,327 

 

STŘEŠNÍ PLÁŠŤ 

Sklon střechy je zanedbatelný, proto všechny vrstvy kromě spádové z lehkého betonu 

jsou počítány na půdorysný průmět 1m2. 

 
Tabulka 2 – Výpočet zatížení od střešního pláště 

popis 
tloušťka 

[mm] 

tíha 

[kN/m3] 

gk 

[kN/m2] 

2x Asfaltový pás           výpočet 2 x 0,048 =   0,096 

Tepelná izolace MONROCK MAX E 220 1,337 0,294 

1x Asfaltový pás           výpočet 1 x 0,048 =   0,048 

ŽB deska plná (řešena v LC1) 100 
 

  

ŹB vlny plechu  3,424.10-4 m2 50 25 0,428 

Trapézový plech 50/250-1,25     0,126 

Ocelový nosník (řešen v LC1)       

Podhled SDK 15 15 0,225 

Omítka vápenná 5 15 0,075 

celkem:     1,292 
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LC3 – Užitné zatížení 

Hodnota plošného zatížení dle tabulky v normě3 kategorie „B“ – kancelářské plochy. 

Zatížení je umístěno plošně na každé nadzemní podlaží. Střešní konstrukce je dle 

tabulky4 zahrnuta do kategorie I, pro kterou má být hodnota plošného zatížení střešní 

konstrukce stejná jako pro ostatní podlaží.  

Plošná tíha:  3,0 kN/m 2 

LC4 – Užitné zatížení, Šach 1 

Plošná tíha:  3,0 kN/m 2 

Zatížení umístěno dle půdorysných schémat: 

Lichá NP 

     

     

  X   

     

     
 

Sudá NP 

     

     

  X   

     

     

LC5 – Užitné zatížení, Šach 2 

Plošná tíha:  3,0 kN/m 2 

Zatížení umístěno dle půdorysných schémat: 

 

 

 

 

 

                                                
3 ČSN EN 1991-1-1 Zatížení konstrukcí, tab. 6.2: Užitná zatížení stropních konstrukcí  
4 ČSN EN 1991-1-1 Zatížení konstrukcí, tab. 6.9: Kategorizace střech  
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Lichá NP 

     

     

  X   

     

     

 

Sudá NP 

     

     

  X   

     

     

LC6 – Vítr rovnob ěžný 

Místo stavby se nachází ve větrné oblasti II, kategorie terénu III. 

Součinitel směru větru:   cdir = 1,0 

Součinitel ročního období:   cseason = 1,0 

Výchozí základní rychlost větru:  vb,0 = 25 m.s-1 

Základní rychlost větru: 

� =  ���� ∙ ������� ∙ �,� = 1,0 ∙ 1,0 ∙ 25 = 25 �. ��� 

Součinitel ortografie:   c0(33,8) = 1,0 

Referenční výška:   z = 33,8 m  

Součinitel drsnosti terénu:  z0 = 0,3 m 

Součinitel terénu:   kr = 0,215 (pro kategorii terénu III) 

Součinitel drsnosti terénu: 

�� 33,8# =  �� ∙ ln & '
'�

( = 0,19 ∙ &33,8
0,3 ( = 1,018  

Střední rychlost větru: 

�* 33,8# =  �� 33,8# ∙ �� 33,8# ∙ � = 1,018 ∙ 1,0 ∙ 25 = 25,44 �. ��� 

Měrná hmotnost vzduchu:  ρ = 1,25 kg.m-3 
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Intenzita turbulence: 

,- =  ��
�� 33,8# ∙ ,. / '

'�0
= 1

1 ∙ ,. /33,8
0,3 0

= 0,2117 

Maximální dynamický tlak: 

2� = 31 + 7 ∙ ,- 33,8#4 ∙ 1
2 ∙ 5 ∙ �* 33,8#6 =  31 + 7 ∙ 0,21174 ∙ 1

2 ∙ 1,25 ∙ 25,446

= 1003,87 �
7 = 1,004 ��/�6 

 

Zatížení na jednotlivé svislé prvky - tlak větru nebo sání: 

9: = ;: ∙ <:= ∙ >š 3@A/B4 
 

 
Obrázek 5 - Schéma rozdělení účinků větru na stěny, dle 5 

 

                                                
5 ČSN EN 1991-1-4 odst. 7.2.2. Svislé stěny pozemních staveb s pravoúhlým půdorysem 
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Obrázek 6 – Schéma rozdělení účinků sání na vaznice, dle6 

 

Hodnoty plošného zatížení: 

stěny – tlak:   0,803 kN/m 2 

stěny – sání:   0,502 kN/m 2 

vaznice oblast G – sání: 0,803 kN/m 2 

vaznice oblast H – sání: 0,703 kN/m 2 

vaznice oblast I – sání: 0,201 kN/m 2 

LC7 – Vítr kolmý 

Výpočet zatížení od větru kolmo je totožné jako od větru rovnoběžně. 

 

Zatížení na jednotlivé svislé prvky - tlak větru nebo sání:  

9: = ;: ∙ <:= ∙ >š 3@A/B4 
 

Hodnoty plošného zatížení: 

stěny – tlak:   0,803 kN/m 2 

stěny – sání:   0,502 kN/m 2 

vaznice oblast G – sání: 0,803 kN/m 2 

vaznice oblast H – sání: 0,703 kN/m 2 

vaznice oblast I – sání: 0,201 kN/m 2 

 

                                                
6 ČSN EN 1991-1-4 odst. 7.2.3. Ploché střechy 
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Obrázek 7 - Schéma rozdělení účinků větru na stěny, dle 7 

 

 
Obrázek 8 – Schéma rozdělení účinků sání na vaznice, dle8 

 

                                                
7 ČSN EN 1991-1-4 odst. 7.2.2. Svislé stěny pozemních staveb s pravoúhlým půdorysem 
8 ČSN EN 1991-1-4 odst. 7.2.3. Ploché střechy 
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LC10 – Vítr kolmo na lávku 

V rámci této práce bylo řešeno i zatížení větrem kolmo na spojovací lávku mezi 

budovami. Tento stav je podrobněji řešen v kapitole Návrh spojovací lávky. 

LC12 – Zatížení sn ěhem 

Město Brno se nachází ve sněhové oblasti I. 

Charakteristická hodnota zatížení sněhem9:  sk = 0,77 kPa 

Tvarový součinitel:      µ = 0,8 

Součinitel okolního prostředí:    Ce = 1,0 

Tepelný součinitel:      Ct = 1,0 

Zatížení sněhem na střeše: 

� =  μ ∙ D� ∙ DE ∙ �F = 0,8 ∙ 1,0 ∙ 1,0 ∙ 0,77 = 0,616 ��/�6 

 
Obrázek 9 – Schéma zatížení sněhem 

 

LC11 – Zatížení sn ěhem, náv ěje 

Výjimečné sněhové návěje se posuzují dle 10, pro výšku překážky do 1 m. 
 

OKOLO ATIKY 

Výška atiky:      h = 0,8 m 

                                                
9 Sněhová mapa ČR – www.snehovamapa.cz 
10 ČSN EN 1991-1-3 Příloha B, odst. B.4 Střechy s návějemi u výstupků, překážek a atik 
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Posuzovaná délka:     ls = 5.h = 4 m 

Tvarový součinitel:     µ1 = 2.h/sk = 2,08 

Zatížení: 

� =  μ ∙ D� ∙ DE ∙ �F/2 = 2,08 ∙ 1,0 ∙ 1,0 ∙ 0,77/ 2 = 0,80 ��/�6 

OKOLO VÝTAHOVÉ ŠACHTY A ZAST ŘEŠENÍ ATRIA 

Výška překážky:    h = 2,5 m 

Posuzovaná délka:    ls = 2.h = 5,0 m 

Tvarový součinitel:    µ2 = γ.h/sk = 6,5 

Zatížení: 

� =  μ ∙ D� ∙ DE ∙ �F = 6,5 ∙ 1,0 ∙ 1,0 ∙ 0,77 / 2 = 2,50 ��/�6 

 

Obrázek 10 – Schéma zatížení od návějí 

LC8 – Vnit řní příčky 

Zatížení od příček je uvažováno na průvlacích a krajních stropnicích každého pole. 

V modelu je umístěno jako liniové zatížení na prut. Jsou uvažovány lehké příčky 

z pórobetonu či cihel, v modelu je na stranu bezpečnou zavedena hodnota 6 kN/m.  

Tabulka 3 – Skladba příček 

popis 
tloušťka 

[mm] 
výška [m] 

tíha 

[kN/m3] 

gk 

[kN/m] 

Omítka MVC 15 3 20 0,900 

Příčkovky Porotherm 11,5 Profi 115 3,2 8,5 3,128 

Omítka MVC 15 3 20 0,900 

celkem:       4,928 
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LC9 – Pláš ť budovy 

Opláštění budovy je tvořeno kazetovým fasádním systémem, tvořeným 2,6 m trojsklem 

v hliníkovém rámu a 0,9 m deskou z hliníkového plechu s tepelnou izolací, dle tab. 

Opláštění budovy je vzhledem k omezeným možnostem získání konkrétního návrhu od 

dodavatele pro danou konstrukci řešeno přibližným odhadem, proto bylo do modelu 

(opět na stranu bezpečnou) umístěno liniové zatížení 2,0 kN/m  na všechny obvodové 

prvky konstrukce. 

Tabulka 4 – Skladba opláštění budovy 

popis 
tloušťka 

[mm] 
výška [m] 

tíha 

[kN/m3] 

gk 

[kN/m] 

Trojsklo fasádní, 30 kg/m2   2,6 30 0,780 

Hliníkové profily fasády, délka cca 24 m na 1 
pole   3 7,5 0,225 

Hliníkový plech kazetového systému 1 0,9 72 0,065 

Tepelná Izolace FASROCK 150 0,9 1,35 0,182 

celkem:       1,252 
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3.3. Výpočtový model, vnit řní síly 

Výpočtový model 

Výpočtový model konstrukce je vytvořen v programu SCIA Engineer 2014. Je navržen 

jako prutová 3D konstrukce. Stropnice jsou kloubově spojeny s průvlaky, a ty jsou 

kloubově spojeny se sloupy. Sloupy jsou uvažovány jako vetknuté do patky, probíhající 

po celé výšce budovy. 

V rámci modelování konstrukce docházelo k maximální optimalizaci jednotlivých prvků 

tak, aby jejich využití bylo co nejvyšší s ohledem na splnění mezního stavu 

použitelnosti. 

 
Obrázek 11 – Výpočtový model konstrukce 

Kombinace zat ěžovacích stav ů 

Kombinace zatěžovacích stavů jsou nelineární, z důvodu umístění nelinearit na pruty 

(vyloučení tlaku u ztužidel). 

 

γG=1,35 

γQ=1,5 

ψ=0,6 (vítr); ψ=0,5 (sníh) 

 



 

33 
 

Tabulka 5 - Klíč nelineárních kombinací (hlavní nosná konstrukce) 

NC2 1,35*LC1 + 1,35*LC2 + 1,35*LC8 + 1,35*LC9 

NC3 1,35*LC1 + 1,35*LC2 + 1,5*0,6*LC6 + 1,35*LC8 + 1,35*LC9 

NC4 1,35*LC1 + 1,35*LC2 + 1,5*0,6*LC7 + 1,35*LC8 + 1,35*LC9 

NC5 1,35*LC1 + 1,35*LC2 + 1,35*LC8 + 1,35*LC9 + 1,5*0,6*LC10 

NC6 1,35*LC1 + 1,35*LC2 + 1,5*LC3 + 1,35*LC8 + 1,35*LC9 

NC7 1,35*LC1 + 1,35*LC2 + 1,5*LC4 + 1,35*LC8 + 1,35*LC9 

NC8 1,35*LC1 + 1,35*LC2 + 1,5*LC5 + 1,35*LC8 + 1,35*LC9 

NC9 1,35*LC1 + 1,35*LC2 + 1,35*LC8 + 1,35*LC9 + 1,5*0,5*LC11 + 1,5*0,5*LC12 

NC10 1,35*LC1 + 1,35*LC2 + 1,5*LC3 + 1,5*0,6*LC6 + 1,35*LC8 + 1,35*LC9 

NC11 1,35*LC1 + 1,35*LC2 + 1,5*LC4 + 1,5*0,6*LC6 + 1,35*LC8 + 1,35*LC9 

NC12 1,35*LC1 + 1,35*LC2 + 1,5*LC3 + 1,5*0,6*LC7 + 1,35*LC8 + 1,35*LC9 

NC13 1,35*LC1 + 1,35*LC2 + 1,5*LC5 + 1,5*0,6*LC6 + 1,35*LC8 + 1,35*LC9 

NC14 1,35*LC1 + 1,35*LC2 + 1,5*LC4 + 1,5*0,6*LC7 + 1,35*LC8 + 1,35*LC9 

NC15 1,35*LC1 + 1,35*LC2 + 1,5*LC5 + 1,5*0,6*LC7 + 1,35*LC8 + 1,35*LC9 

NC16 1,35*LC1 + 1,35*LC2 + 1,5*LC3 + 1,35*LC8 + 1,35*LC9 + 1,5*0,6*LC10 

NC17 1,35*LC1 + 1,35*LC2 + 1,5*LC4 + 1,35*LC8 + 1,35*LC9 + 1,5*0,6*LC10 

NC18 1,35*LC1 + 1,35*LC2 + 1,5*LC5 + 1,35*LC8 + 1,35*LC9 + 1,5*0,6*LC10 

NC19 1,35*LC1 + 1,35*LC2 + 1,5*0,6*LC6 + 1,35*LC8 + 1,35*LC9 + 1,5*0,5*LC11 + 
1,5*0,5*LC12 

NC20 1,35*LC1 + 1,35*LC2 + 1,5*0,6*LC7 + 1,35*LC8 + 1,35*LC9 + 1,5*0,5*LC11 + 
1,5*0,5*LC12 

NC21 1,35*LC1 + 1,35*LC2 + 1,35*LC8 + 1,35*LC9 + 1,5*0,6*LC10 + 1,5*0,5*LC11 
+ 1,5*0,5*LC12 

NC22 1,35*LC1 + 1,35*LC2 + 1,5*LC3 + 1,35*LC8 + 1,35*LC9 + 1,5*0,5*LC11 + 
1,5*0,5*LC12 

NC23 1,35*LC1 + 1,35*LC2 + 1,5*LC4 + 1,35*LC8 + 1,35*LC9 + 1,5*0,5*LC11 + 
1,5*0,5*LC12 

NC24 1,35*LC1 + 1,35*LC2 + 1,5*LC5 + 1,35*LC8 + 1,35*LC9 + 1,5*0,5*LC11 + 
1,5*0,5*LC12 

NC25 1,35*LC1 + 1,35*LC2 + 1,5*LC3 + 1,5*0,6*LC6 + 1,35*LC8 + 1,35*LC9 + 
1,5*0,5*LC11 + 1,5*0,5*LC12 

NC26 1,35*LC1 + 1,35*LC2 + 1,5*LC4 + 1,5*0,6*LC6 + 1,35*LC8 + 1,35*LC9 + 
1,5*0,5*LC11 + 1,5*0,5*LC12 

NC27 1,35*LC1 + 1,35*LC2 + 1,5*LC3 + 1,5*0,6*LC7 + 1,35*LC8 + 1,35*LC9 + 
1,5*0,5*LC11 + 1,5*0,5*LC12 

NC28 1,35*LC1 + 1,35*LC2 + 1,5*LC5 + 1,5*0,6*LC6 + 1,35*LC8 + 1,35*LC9 + 
1,5*0,5*LC11 + 1,5*0,5*LC12 

NC29 1,35*LC1 + 1,35*LC2 + 1,5*LC4 + 1,5*0,6*LC7 + 1,35*LC8 + 1,35*LC9 + 
1,5*0,5*LC11 + 1,5*0,5*LC12 

NC30 1,35*LC1 + 1,35*LC2 + 1,5*LC5 + 1,5*0,6*LC7 + 1,35*LC8 + 1,35*LC9 + 
1,5*0,5*LC11 + 1,5*0,5*LC12 

NC31 1,35*LC1 + 1,35*LC2 + 1,5*LC3 + 1,35*LC8 + 1,35*LC9 + 1,5*0,6*LC10 + 
1,5*0,5*LC11 + 1,5*0,5*LC12 

NC32 1,35*LC1 + 1,35*LC2 + 1,5*LC4 + 1,35*LC8 + 1,35*LC9 + 1,5*0,6*LC10 + 
1,5*0,5*LC11 + 1,5*0,5*LC12 

NC33 1,35*LC1 + 1,35*LC2 + 1,5*LC5 + 1,35*LC8 + 1,35*LC9 + 1,5*0,6*LC10 + 
1,5*0,5*LC11 + 1,5*0,5*LC12 
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Vnit řní síly – vaznice 

 

Vnit řní síly – stropnice 

 

Vnit řní síly – stropnice u jádra budovy 
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Vnit řní síly – hlavní pr ůvlaky 

 

Vnit řní síly – obvodové pr ůvlaky 

 

Vnit řní síly – ztužidla v rozích budovy 
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Vnit řní síly – ztužidla u jádra budovy 

 

Vnit řní síly – sloupy 
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4. NÁVRH ZASTŘEŠENÍ ATRIA BUDOVY 

Zastřešení atria budovy zajišťují příhradové vazníky, na které jsou umístěny 

plnostěnné vaznice nesoucí střešní prosklené panely. Prostorovou tuhost konstrukce 

zajišťují podélná ztužidla umístěna u 4. a 9. diagonály od horní hrany zastřešení. 

 

 
Obrázek 12 - 3D model konstrukce 

4.1. Geometrie konstrukce 

Půdorysné rozměry atria – B x L = 8 x 8 m 

Osové vzdálenosti vazníků – 1,6 m 

Osové vzdálenosti vaznic – 1,138 m 

Výška podpory vaznice vlevo – 1,7 m (+34,700) 

Výška podpory vaznice vpravo – 0,8 m (+33,800) 

 
Obrázek 13 - Geometrie vazníku – osové schéma 
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Vaznice 

Vaznice jsou navrženy jako uzavřené obdélníkové průřezy Jäckl 60/40/5 mm. Osová 

vzdálenost vaznic je 1,138 m. Vaznice jsou umístěny kolmo na vazník. K vazníku jsou 

kloubově připojeny. 

Příhradový vazník 

Výška příhradového vazníku je 0,81 m. Horní pás vazníku je tvořen přímým prutem 

trubkového profilu 82,5/5 mm. Délka horního pásu je 7,966 m.  

Dolní pás je tvořen prutem ve tvaru parabolického oblouku o vzepětí 0,8 m. Dolní pás 

začíná a končí s horním pásem ve společných podporách. Průřez dolního pásu je 

trubkový profil 51/5 mm. Délka dolního pásu je 8,176 m. 

Diagonály jsou z trubkového průřezu 26,9/2,3 mm, jejich délka je pro každé pole 

vazníku jiná. 

Ztužidla 

Podélná ztužidla jsou umístěna u 4. krajních diagonál. Jsou tvořena dvěma zkříženými 

táhly plného kruhového průřezu 15mm délky 1,964 m. Ztužidla jsou kloubově připojena 

k vazníkům. Na ztužidlech je v modelu vyloučeno tlakové působení.  

 

 
Obrázek 14 - Schéma umístění vazníku 
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4.2. Zatížení 

Stálá:   LC1 – Vlastní tíha 

LC2 – Střešní plášť 

Proměnná: LC3, LC4 – Užitné zatížení (montážní) 

LC5 – Vítr – rovnoběžně 

LC6 – Vítr – kolmo 

LC7, LC8 – Sníh 

LC1 – Vlastní tíha 

Zatížení od vlastní tíhy bylo spočteno pomocí programu SCIA Engineer 2014 

definováním dimenzí použitých prvků. Prvky byly vybírány s ohledem na posudky 

programu SCIA tak, aby vyhověly na MSP. 

LC2 – Střešní pláš ť 

Střešní plášť je tvořen izolačním trojsklem, které je umístěno v hliníkovém rámu. Tíha 

konstrukce je uvažována z dostupných materiálů (tabulky výrobce skla a rámu) 

Zatížení vaznic:  1,37 kN/m 

LC3,LC4 – Užitné zatížení (montážní) 

Zatížení pracovníky při výstavbě konstrukce a další údržbě. 

Zatížení vaznic (LC3): 1,71 kN/m 

Soustředěné zatížení (LC4): 1,0 kN (v ½ rozpětí vaznice) 

LC5 – Vítr (rovnob ěžně) 

Místo stavby se nachází ve větrné oblasti II, kategorie terénu III. 

cdir = 1,0; cseason = 1,0; vb,0 = 25 m.s-1; c0(33,8) = 1,0; z = 33,8 m; z0 = 0,3 m; kr = 0,215 

Základní rychlost větru: 

� =  ���� ∙ ������� ∙ �,� = 1,0 ∙ 1,0 ∙ 25 = 25 �. ��� 

Součinitel drsnosti terénu: 
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�� 33,8# =  �� ∙ ln & '
'�

( = 0,19 ∙ &33,8
0,3 ( = 1,018  

Střední rychlost větru: 

�* 33,8# =  �� 33,8# ∙ �� 33,8# ∙ � = 1,018 ∙ 1,0 ∙ 25 = 25,44 �. ��� 

Měrná hmotnost vzduchu:  ρ = 1,25 kg.m-3 

Intenzita turbulence: 

,- =  ��
�� 33,8# ∙ ,. / '

'�0
= 1

1 ∙ ,. /33,8
0,3 0

= 0,2117 

Maximální dynamický tlak: 

2� = 31 + 7 ∙ ,- 33,8#4 ∙ 1
2 ∙ 5 ∙ �* 33,8#6 =  31 + 7 ∙ 0,21174 ∙ 1

2 ∙ 1,25 ∙ 25,446

= 1003,87 �
7 = 1,004 ��/�6 

Zatížení na jednotlivé vaznice: 

9: = ;: ∙ <:= ∙ >š 3@A/B4 
 

Vaznice v oblasti G (cpe,10 = -1,2) 

wp = 1,004 . (-1,2) . 1,138= -1,38 kN/m 

 

Vaznice v oblasti H (cpe,10 = -0,6)   

wp = 1,004 . (-0,6) . 1,138 = -0,68 kN/m 

 

 
Obrázek 15 - Zatížení větrem rovnoběžně s X 



 

41 
 

LC6 – Vítr (kolmo) 

Zatížení na jednotlivé vaznice: 

9: = ;: ∙ <:= ∙ >š 3@A/B4 
Vaznice v oblasti G (cpe,10 = -1,8) 

wp = 1,004 . (-1,8) . 1,138= -2,05 kN/m 

 

Vaznice v oblasti H (cpe,10 = -0,6) 

wp = 1,004 . (-0,6) . 1,138 = -0,69 kN/m 

 

Vaznice v oblasti I (cpe,10 = -0,5) 

wp = 1,004 . (-0,5) . 1,138 = -0,57 kN/m 

 

 
Obrázek 16 - Zatížení větrem kolmo k X 

LC7, LC8 – Sníh 

Město Brno se nachází ve sněhové oblasti I. 

Charakteristická hodnota zatížení sněhem11: sk = 0,77 kPa 

Tvarový součinitel:      µ = 0,8 

Tvarový součinitel:      µ2 = 0,8 + 0,8.α/30 = 0,952 

Součinitel okolního prostředí:    Ce = 1,0 

                                                
11 Sněhová mapa ČR – www.snehovamapa.cz 
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Tepelný součinitel:      Ct = 1,0 

Zatížení nenavátým sněhem na střeše (LC5): 

� =  μ� ∙ D� ∙ DE ∙ �F = 0,8 ∙ 1,0 ∙ 1,0 ∙ 0,77 = 0,616 ��/�6 

Zatížení vaznic:  q = s . zš = 0,616 . 1,138 = 0,70 kN/m 

 

Zatížení navátým sněhem na střeše (LC6): 

� =  μ6 ∙ D� ∙ DE ∙ �F = 0,952 ∙ 1,0 ∙ 1,0 ∙ 0,77 = 0,733 ��/�6 

Zatížení vaznic:  q = s . zš = 0,733 . 1,138 = 0,83 kN/m 

 

 

Obrázek 17 - Schéma zatížení sněhem 
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4.3. Výpočtový model, vnit řní síly 

Výpočtový model konstrukce je vytvořen v programu SCIA Engineer 2014. Je navržen 

jako prutová 3D konstrukce. Vazník je usazen na nosný průvlak a na sloup, v modelu 

je uvažována kloubová podpora. Reakcemi od těchto podpor jsou v části „Návrh nosné 

konstrukce budovy“ zahrnuty. Vaznice jsou kloubově spojeny s vazníky. Diagonály jsou 

kloubově připojeny do styčníků. Podélné ztužidlo je kloubově připojeno k vazníku. 

 

 
Obrázek 18 - Výpočtový model konstrukce 

 

Kombinace zat ěžovacích stav ů 

Kombinace zatěžovacích stavů jsou nelineární, z důvodu umístění nelinearit 

na ztužidla (vyloučení tlaku). 

  

 

γG=1,35 

γQ=1,5 

ψ=0,6 (vítr); ψ=0,5 (sníh) 
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Tabulka 6 - Klíč nelineárních kombinací (zastřešení atria) 

NC1 1,35*LC1 + 1,35*LC2 

NC2 1,35*LC1 + 1,35*LC2 + 1,5*LC5 

NC3 1,35*LC1 + 1,35*LC2 + 1,5*0,6*LC6 

NC4 1,35*LC1 + 1,35*LC2 + 1,5*LC3 

NC5 1,35*LC1 + 1,35*LC2 + 1,5*LC4 

NC6 1,35*LC1 + 1,35*LC2 + 1,5*0,6*LC7 + 1,35*LC8 

NC7 1,35*LC1 + 1,35*LC2 + 1,5*LC3 + 1,5*LC5 

NC8 1,35*LC1 + 1,35*LC2 + 1,5*LC4 + 1,5*LC5 

NC9 1,35*LC1 + 1,35*LC2 + 1,5*LC3 + 1,5*0,6*LC6 

NC10 1,35*LC1 + 1,35*LC2 + 1,5*LC4 + 1,5*0,6*LC6 

NC11 1,35*LC1 + 1,35*LC2 + 1,5*LC5 + 1,5*0,6*LC7 + 1,35*LC8 

NC12 1,35*LC1 + 1,35*LC2 + 1,5*0,6*LC6 + 1,5*0,6*LC7 + 1,35*LC8 

NC13 1,35*LC1 + 1,35*LC2 + 1,5*LC3 + 1,5*LC4 

NC14 1,35*LC1 + 1,35*LC2 + 1,5*LC3 + 1,5*0,6*LC7 + 1,35*LC8 

NC15 1,35*LC1 + 1,35*LC2 + 1,5*LC4 + 1,5*0,6*LC7 + 1,35*LC8 

NC16 1,35*LC1 + 1,35*LC2 + 1,5*LC3 + 1,5*LC4 + 1,5*LC5 

NC17 1,35*LC1 + 1,35*LC2 + 1,5*LC3 + 1,5*LC4 + 1,5*0,6*LC6 

NC18 1,35*LC1 + 1,35*LC2 + 1,5*LC3 + 1,5*LC5 + 1,5*0,6*LC7 + 1,35*LC8 

NC19 1,35*LC1 + 1,35*LC2 + 1,5*LC4 + 1,5*LC5 + 1,5*0,6*LC7 + 1,35*LC8 

NC20 1,35*LC1 + 1,35*LC2 + 1,5*LC3 + 1,5*0,6*LC6 + 1,5*0,6*LC7 + 1,35*LC8 

NC21 1,35*LC1 + 1,35*LC2 + 1,5*LC4 + 1,5*0,6*LC6 + 1,5*0,6*LC7 + 1,35*LC8 

NC22 1,35*LC1 + 1,35*LC2 + 1,5*LC3 + 1,5*LC4 + 1,5*0,6*LC7 + 1,35*LC8 

NC23 1,35*LC1 + 1,35*LC2 + 1,5*LC3 + 1,5*LC4 + 1,5*LC5 + 1,5*0,6*LC7 + 1,35*LC8 

NC24 1,35*LC1 + 1,35*LC2 + 1,5*LC3 + 1,5*LC4 + 1,5*0,6*LC6 + 1,5*0,6*LC7 + 1,35*LC8 

Vnit řní síly – vaznice 
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Vnit řní síly – horní pásy 

 

Vnit řní síly – dolní pásy 

 

Vnit řní síly – diagonály 
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Vnit řní síly – ztužidla 

 

Reakce v podporách 
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5. NÁVRH SPOJOVACÍ LÁVKY 

Spojovací lávka je navržena v 5.NP obou budov, ve výšce +19,000 m. Délka lávky je 

10,0 m.  

Hlavními nosnými prvky lávky jsou dva hlavní nosníky průřezu TR 219/16 mm ve tvaru 

parabolického oblouku, které jsou zakotveny do sloupů. Do krajních průvlaků budovy 

a na oblouky v polovině rozpětí jsou v úrovni podlahy usazeny podélníky TR 139,7/10 

mm. Hlavní nosníky jsou k podélníkům přikloněny pod úhlem 38,56°. Podélníky 

i oblouky jsou vzájemně spojeny v ¼, ½ a ¾ rozpětí pomocí příčníků TR 121/12,5 mm. 

Podélníky jsou s obloukovým nosníkem přímo spojeny v ¼ a ¾ rozpětí pomocí svislic 

TR 121/12,5 mm.  

Zastřešení lávky je provedeno ze střešních sendvičových panelů a je umístěno 

na stropní nosníky Jäkl 200/100/8, které jsou vzájemně spojeny příčníky.  

Prostorovou tuhost lávky zajišťují ztužidla, která jsou tvořena dvěma zkříženými 

kruhovými tyčemi Ø 25 mm. Ztužidla jsou umístěna u podélníků a stropních nosníků. 

 
Obrázek 19 - 3D model nosné konstrukce 

5.1. Geometrie konstrukce 

Půdorysné rozměry lávky B x L = 2,8 x 10 m 

Konstrukční výška  H = 2,8 m 

Průchodná výška  Hp = 2,5 m 

Délka hlavních nosníků 11,220 m 

Výška    +19,000 m (5.NP) 
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Obrázek 20 - Geometrie spojovací lávky (půdorysné schéma) 

 

 

 
 

Obrázek 21 - Geometrie spojovací lávky (schematický řez A-A‘) 
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Hlavní nosníky 

Hlavní nosníky jsou navrženy ve tvaru parabolického oblouku, průřez hlavních nosníků 

je kruhová trubka 219/16 mm. Jsou kloubově spojeny se sloupy E6, F7, E6a, F6a 

v polovině 4.NP (výška +17,250). Jsou vzájemně skloněny pod úhlem 38,56° 

k podélníkům, které podpírají v polovině rozpětí. 

Podélníky 

Podélníky jsou navrženy jako dva prosté nosníky, na jedné straně podepřeny 

kloubovou podporou (styčník sloup-podélník) a na druhé straně kloubovou podporou 

(styčník podélník-hl.nosník, ½ rozpětí). Průřez podélníků je TR 139,7/10 mm, 

systémová délka 2x 5,0 m = 10,0 m. 

Příčníky 

Příčníky jsou navrženy jako TR 121/12,5 mm. Příčníky u hlavních nosníků v ¼ a ¾ 

rozpětí mají délku 3,654 m. Příčníky u podélníků a stropních nosníků mají délku 

2,83 m.  

Svislice 

Svislice spojují hlavní nosníky a podélníky v ¼ a ¾ rozpětí. Mají délku 0,687 m a jsou 

vyrobeny z profilů TR 121/12,5 mm. 

Sloupky 

Sloupky spojují podélníky se stropními nosníky. Jde o přímé pruty průřezu 

TR 139,7/10 mm o délce 2,8 m.  

Vzpěry u podpor 

Mezi sloupy a průvlaky, na které jsou uloženy podélníky nesoucí podlahu lávky, jsou 

umístěny vzpěry TR 121/12,5 mm o délce 2,250 m. 

Ztužidla 

Ztužidla jsou umístěna u stropních nosníků a u podélníků. Fungují jako táhla a tvoří je 

dvě zkřížené tyče Ø25 mm o systémové délce 3,774 m. V modelu je u prutů pomocí 

nelinearit nastaveno vyloučení tlaku. 
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Obrázek 22 – Boční schématický pohled na lávku 

5.2. Zatížení 

Stálá :  LC1 – vlastní tíha 

LC2 – stropní konstrukce, střešní plášť 

  LC8 – příčky 

LC9 – obvodový plášť konstrukce 

Prom ěnná : LC3 – užitné zatížení + šach (LC4,LC5) 

  LC6, LC7, LC10 – vítr 

  LC11, LC12 – sníh  
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LC1 – Vlastní tíha  

Zatížení od vlastní tíhy bylo spočteno pomocí programu SCIA Engineer 2014 

definováním dimenzí použitých prvků. Prvky byly vybírány s ohledem na posudky 

programu SCIA tak, aby zhruba vyhověly na MSP. 

LC2 – Ostatní stálá zatížení (st řešní pláš ť) 

Střešní plášť je připevněn na stropní nosníky. Je navržen ze střešních sendvičových 

panelů Brollo, které jsou složeny ze dvou plechových plášťů s vnitřní izolační PUR 

vrstvou.  

 

Plošná tíha: 0,512 kN/m 2 

LC3 – Užitné zatížení (osoby) 

Plošná tíha:  3,0 kN/m 2 

LC4 – Užitné zatížení, Šach 1 

Plošná tíha:  3,0 kN/m 2 

Zatížení umístěno dle půdorysného schématu: 

  

  
 

LC5 – Užitné zatížení, Šach 2 

Plošná tíha:  3,0 kN/m 2 

Zatížení umístěno dle půdorysných schémat: 

 

 

 

LC6, LC7, LC10 – Vítr 

Místo stavby se nachází ve větrné oblasti II, kategorie terénu III 

cdir = 1,0; cseason = 1,0; vb,0 = 25 m.s-1; c0(19) = 1,0; z = 19,0 m; z0 = 0,3 m; kr = 0,215 

Základní rychlost větru:  � =  ���� ∙ ������� ∙ �,� = 1,0 ∙ 1,0 ∙ 25 = 25 �. ��� 
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Součinitel drsnosti terénu:  �� 19# =  �� ∙ ln / H
HI

0 = 0,19 ∙ /�J
�,K0 = 0,893  

Střední rychlost větru:  

�* 19# =  �� 19# ∙ �� 19# ∙ � = 0,893 ∙ 1,0 ∙ 25 = 22,34 �. ��� 

Měrná hmotnost vzduchu:  ρ = 1,25 kg.m-3 

Intenzita turbulence: 

,- =  ��
�� 19# ∙ ,. / '

'�0
= 1

1 ∙ ,. /19
0,30

= 0,241 

Maximální dynamický tlak: 

2� = 31 + 7 ∙ ,- 19#4 ∙ 1
2 ∙ 5 ∙ �* 19#6 =  31 + 7 ∙ 0,2414 ∙ 1

2 ∙ 1,25 ∙ 22,346 = 838,11 �
7
= 1,004 ��/�6 

LC6 - Vítr rovnob ěžný, LC7 – Vítr kolmý 

Zatížení větrem rovnoběžným i kolmým (k hlavním budovám) je na lávku aplikováno 

stejným způsobem jako na budovu. Vzhledem k půdorysnému otočení lávky o 45° 

oproti budovám a tím i oproti směru působení větru je zatížení v modelu vloženo 

se sklonem 45°. 

Zatížení na stropní nosníky - sání:  9: = ;: ∙ <:= ∙ >š ∙ <LMNO° 3@A/B4 
- návětrná strana:  wp = 0,838 . (-2,0) . 1,4 . 0,707 = -1,659 kN/m 

- závětrná strana: wp = 0,838 . (-1,0) . 1,138 . 0,707 = -0,829 kN/m 

 

Zatížení na sloupky - tlak větru / sání:  9: = ;: ∙ <:= ∙ >š 3@A/B4 
- návětrná strana: wp = 0,838 . (+1,0) . 2,5 . 0,707 = 1,481 kN/m 

- závětrná strana: wp = 0,838 . (-0,7) . 2,5 . 0,707 = -1,037 kN/m 

LC10 – Vítr kolmo k lávce 

Zatížení větrem kolmým k lávce je aplikováno i na hlavní budovy se sklonem 45°. 

Vzhledem k několikanásobně menšímu výsledku působení byl jeho rozbor v kapitole 

Návrh nosné konstrukce budovy zanedbán. V modelu je zatížení zahrnuto. 

 

Zatížení na stropní nosníky - sání:  9: = ;: ∙ <:= ∙ >š 3@A/B4 
- návětrná strana:  wp = 0,838 . (-2,0) . 1,4 = -2,346 kN/m 

- závětrná strana: wp = 0,838 . (-1,0) . 1,138 = -1,173 kN/m 
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Zatížení na sloupky - tlak větru / sání:  9: = ;: ∙ <:= ∙ >š 3@A/B4 
- návětrná strana: wp = 0,838 . (+1,0) . 2,5 = 2,095 kN/m 

- závětrná strana: wp = 0,838 . (-0,7) . 2,5 = -1,467 kN/m 

 

 
Obrázek 23 - Schéma zatížení větrem 

LC12 – Zatížení sn ěhem 

sk = 0,77 kPa; µ = 0,8; Ce = 1,0; Ct = 1,0 

Zatížení sněhem na střeše: 

� =  μ ∙ D� ∙ DE ∙ �F = 0,8 ∙ 1,0 ∙ 1,0 ∙ 0,77 = 0,616 ��/�6 

LC9 – Pláš ť 

Opláštění lávky je tvořeno kazetovým fasádním systémem, tvořeným 2,5 m trojsklem 

v hliníkovém rámu a 0,1+0,3 m deskou z hliníkového plechu s tepelnou izolací.  

Liniové zatížení 1,8 kN/m  na obvodové prvky. 
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5.3. Výpočtový model, vnit řní síly 

Výpočtový model konstrukce je vytvořen v programu SCIA Engineer 2014. Je navržen 

jako prutová 3D konstrukce. Hlavní nosníky, podélníky a stropní nosníky jsou kloubově 

uloženy. Příčníky jsou s nadřazenými prvky kloubově spojeny. Ztužidlo je kloubově 

připojeno k podélníku nebo stropnímu vazníku a je na něm vyloučen tlak. V místě 

vzájemného křížení jsou ztužidla spojena. 

 
Obrázek 24 - Výpočtový model konstrukce 

Kombinace zat ěžovacích stav ů 

Kombinace zatěžovacích stavů jsou nelineární, z důvodu umístění nelinearit 

na ztužidla (vyloučení tlaku). 

  

 

γG=1,35 

γQ=1,5 

ψ=0,6 (vítr); ψ=0,5 (sníh) 
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Tabulka 7 - Klíč nelineárních kombinací (spojovací lávka) 

NC2 1,35*LC1 + 1,35*LC2 + 1,35*LC8 + 1,35*LC9 

NC3 1,35*LC1 + 1,35*LC2 + 1,5*0,6*LC6 + 1,35*LC8 + 1,35*LC9 

NC4 1,35*LC1 + 1,35*LC2 + 1,5*0,6*LC7 + 1,35*LC8 + 1,35*LC9 

NC5 1,35*LC1 + 1,35*LC2 + 1,35*LC8 + 1,35*LC9 + 1,5*0,6*LC10 

NC6 1,35*LC1 + 1,35*LC2 + 1,5*LC3 + 1,35*LC8 + 1,35*LC9 

NC7 1,35*LC1 + 1,35*LC2 + 1,5*LC4 + 1,35*LC8 + 1,35*LC9 

NC8 1,35*LC1 + 1,35*LC2 + 1,5*LC5 + 1,35*LC8 + 1,35*LC9 

NC9 1,35*LC1 + 1,35*LC2 + 1,35*LC8 + 1,35*LC9 + 1,5*0,5*LC11 + 1,5*0,5*LC12 

NC10 1,35*LC1 + 1,35*LC2 + 1,5*LC3 + 1,5*0,6*LC6 + 1,35*LC8 + 1,35*LC9 

NC11 1,35*LC1 + 1,35*LC2 + 1,5*LC4 + 1,5*0,6*LC6 + 1,35*LC8 + 1,35*LC9 

NC12 1,35*LC1 + 1,35*LC2 + 1,5*LC3 + 1,5*0,6*LC7 + 1,35*LC8 + 1,35*LC9 

NC13 1,35*LC1 + 1,35*LC2 + 1,5*LC5 + 1,5*0,6*LC6 + 1,35*LC8 + 1,35*LC9 

NC14 1,35*LC1 + 1,35*LC2 + 1,5*LC4 + 1,5*0,6*LC7 + 1,35*LC8 + 1,35*LC9 

NC15 1,35*LC1 + 1,35*LC2 + 1,5*LC5 + 1,5*0,6*LC7 + 1,35*LC8 + 1,35*LC9 

NC16 1,35*LC1 + 1,35*LC2 + 1,5*LC3 + 1,35*LC8 + 1,35*LC9 + 1,5*0,6*LC10 

NC17 1,35*LC1 + 1,35*LC2 + 1,5*LC4 + 1,35*LC8 + 1,35*LC9 + 1,5*0,6*LC10 

NC18 1,35*LC1 + 1,35*LC2 + 1,5*LC5 + 1,35*LC8 + 1,35*LC9 + 1,5*0,6*LC10 

NC19 1,35*LC1 + 1,35*LC2 + 1,5*0,6*LC6 + 1,35*LC8 + 1,35*LC9 + 1,5*0,5*LC11 + 
1,5*0,5*LC12 

NC20 1,35*LC1 + 1,35*LC2 + 1,5*0,6*LC7 + 1,35*LC8 + 1,35*LC9 + 1,5*0,5*LC11 + 
1,5*0,5*LC12 

NC21 1,35*LC1 + 1,35*LC2 + 1,35*LC8 + 1,35*LC9 + 1,5*0,6*LC10 + 1,5*0,5*LC11 
+ 1,5*0,5*LC12 

NC22 1,35*LC1 + 1,35*LC2 + 1,5*LC3 + 1,35*LC8 + 1,35*LC9 + 1,5*0,5*LC11 + 
1,5*0,5*LC12 

NC23 1,35*LC1 + 1,35*LC2 + 1,5*LC4 + 1,35*LC8 + 1,35*LC9 + 1,5*0,5*LC11 + 
1,5*0,5*LC12 

NC24 1,35*LC1 + 1,35*LC2 + 1,5*LC5 + 1,35*LC8 + 1,35*LC9 + 1,5*0,5*LC11 + 
1,5*0,5*LC12 

NC25 1,35*LC1 + 1,35*LC2 + 1,5*LC3 + 1,5*0,6*LC6 + 1,35*LC8 + 1,35*LC9 + 
1,5*0,5*LC11 + 1,5*0,5*LC12 

NC26 1,35*LC1 + 1,35*LC2 + 1,5*LC4 + 1,5*0,6*LC6 + 1,35*LC8 + 1,35*LC9 + 
1,5*0,5*LC11 + 1,5*0,5*LC12 

NC27 1,35*LC1 + 1,35*LC2 + 1,5*LC3 + 1,5*0,6*LC7 + 1,35*LC8 + 1,35*LC9 + 
1,5*0,5*LC11 + 1,5*0,5*LC12 

NC28 1,35*LC1 + 1,35*LC2 + 1,5*LC5 + 1,5*0,6*LC6 + 1,35*LC8 + 1,35*LC9 + 
1,5*0,5*LC11 + 1,5*0,5*LC12 

NC29 1,35*LC1 + 1,35*LC2 + 1,5*LC4 + 1,5*0,6*LC7 + 1,35*LC8 + 1,35*LC9 + 
1,5*0,5*LC11 + 1,5*0,5*LC12 

NC30 1,35*LC1 + 1,35*LC2 + 1,5*LC5 + 1,5*0,6*LC7 + 1,35*LC8 + 1,35*LC9 + 
1,5*0,5*LC11 + 1,5*0,5*LC12 

NC31 1,35*LC1 + 1,35*LC2 + 1,5*LC3 + 1,35*LC8 + 1,35*LC9 + 1,5*0,6*LC10 + 
1,5*0,5*LC11 + 1,5*0,5*LC12 

NC32 1,35*LC1 + 1,35*LC2 + 1,5*LC4 + 1,35*LC8 + 1,35*LC9 + 1,5*0,6*LC10 + 
1,5*0,5*LC11 + 1,5*0,5*LC12 

NC33 1,35*LC1 + 1,35*LC2 + 1,5*LC5 + 1,35*LC8 + 1,35*LC9 + 1,5*0,6*LC10 + 
1,5*0,5*LC11 + 1,5*0,5*LC12 
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Vnit řní síly – hlavní nosníky 

 

Vnit řní síly – podélníky 

 

Vnit řní síly – p říčníky 

 



 

57 
 

Vnit řní síly – stropní nosníky 

 

Vnit řní síly – svislice 

 

Vnit řní síly – sloupky 
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Vnit řní síly – vzp ěry u podpor 

 

Vnit řní síly – ztužidlo 
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6. SHRNUTÍ 

6.1. Výkaz materiálu – nosná konstrukce budovy 

prvek kusy základní 
množství přepočtené množství cena materiálu 

[Kč] 

umíst ění popis /NP NP Σ /ks Σ ZJ / ZJ Σ MJ za 
MJ celkem 

sloup U1 - 1.NP TR 406,4/16 32 1 32 5 160 m 154,05 24 647  kg 36,50 899 626 

sloup U2 - 2.-5.NP TR 406,4/12,5 32 4 128 3,5 448 m 121,43 54 399  kg 35,90 1 952 936 

sloup U3 - 6.-9.NP TR 244,5/12,5 32 4 128 3,5 448 m 71,52 32 040  kg 29,30 938 779 

průvlak IPE500 26 9 234 8 1872 m 90,70 169 790  kg 18,00 3 056 227 

průvlak obvodový IPE500 12 9 108 8 864 m 90,70 78 365  kg 18,00 1 410 566 

průvlak obvodový IPE500 4 9 36 11,3 407 m 90,70 36 929  kg 18,00 664 729 

stropnice HEB240 96 8 768 8 6144 m 83,20 511 181  kg 19,00 9 712 435 

vaznice HEA240 96 1 96 8 768 m 60,30 46 310  kg 23,80 1 102 188 

ztužidlo vnitřní TR 88/5 4 9 36 8,7 314 m 10,23 3 217  kg 20,74 66 726 

ztužidlo vnější RD35 8 9 72 6,6 475 m 5,55 2 638  kg 20,74 54 712 

ocel celkem                 959 518  kg   19 858 924 

beton sloupu U1 beton C35/45 
XC1 32 1 32 5 160 m 0,11 17,61  m3 2070 36 463 

beton sloupu U2 beton C35/45 
XC1 32 4 128 3,5 448 m 0,11 51,18  m3 2070 105 950 

beton sloupu U3 beton C35/45 
XC1 

32 4 128 3,5 448 m 0,04 16,95  m3 2070 35 092 

betonová deska beton C25/30 
XC1 1 9 9 1472 13248 m2 179,58 1 616,26  m3 1930 3 119 374 

beton celkem                 1 702,01  m3   3 296 879 

trapézový plech TR 50/250 
tl.1,25 1 9 9 1472 13248 m2 - 13 248,00  m2 429 5 683 392 

trapézový plech celkem               13 248,00  m2   5 683 392 

celkem za materiál 1 budovy           28 839 195 

celkem za materiál 2 budov           57 678 390 
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6.2. Výkaz materiálu – zast řešení atria budovy 

prvek délka 
[m] 

plocha 
[m 2] 

hmotnost [kg] cena materiálu [K č] 

umíst ění popis na 1 m celkem  za 1 kg celkem 

horní pás TR 88,9/7,1 48,0 13,39 14,3 686,4  20,74 14 236 

dolní pás TR 51/5 49,3 7,88 5,70 280,9  20,74 5 826 

diagonály TR 33,7/2,6 60,7 6,43 2,00 121,4  22,40 2 719 

vaznice Jäkl 60/40/5 64,0 11,96 6,90 441,6  19,50 8 611 

táhla RD12 18,5 0,69 0,90 16,7  20,90 349 

celkem     40,37   1 547    31 741 

6.3. Výkaz materiálu – spojovací lávka 

prvek délka 
[m] 

plocha 
[m 2] 

hmotnost [kg] cena materiálu [K č] 

umíst ění popis na 1 m celkem  za 1 kg celkem  

hlavní nosníky TR 219,1/16 22,44 15,44 80,1 1 796,9  22,40 40 249 

podélníky TR 139,7/10 20,00 8,78 32,0 639,0  20,74 13 253 

vzpěry TR 139,7/16 9,00 3,95 48,8 439,5  22,40 9 844 

stropní nosníky Jäkl 160/80/5 20,00 9,34 17,8 356,4  17,50 6 237 

ztužidla RD20 60,40 3,79 2,5 148,6  20,90 3 105 

svislice lávky TR 95/8 2,75 0,82 17,2 47,3  20,50 969 

příčníky lávky Jäkl 120/80/8 8,49 3,22 22,6 191,8  21,40 4 106 

příčníky lávky - dolní TR 101,6/10 15,79 5,04 22,6 357,1  20,90 7 463 

sloupek lávky TR 101,6/7,1 35,00 11,16 16,6 579,6  20,50 11 882 

celkem     61,52    4 556    97 109 
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6.4. Srovnání variant řešení sloup ů  

Obě varianty byly staticky vypočteny a jejich průřez byl vybrán v rámci optimalizace. 

Srovnání variant bude multikriteriální s ohledem na cenu konstrukce, rozměry sloupu 

a pracnost montáže. 

 

Varianta A – Trubka vypln ěná betonem 

Ve variantě A jsou použity 3 úrovně sloupů podle výšky. V 1.NP, 2.-5. NP a 6.-9.NP. 

Sloupy jsou tvořeny trubkou vyplněnou betonem. Tato varianta je cenově méně 

výhodná, rozměry konstrukce i pracnost montáže jsou menší než u varianty B. 

 

Tabulka 8 - Výkaz oceli u varianty A 

prvek kusy délka [m] hmotnost [kg] cena materiálu [K č] 

umíst ění popis / NP NP Σ prvek  Σ na 1 m celkem za 1 kg celkem 

sloup U1 - 1.NP TR 406,4/16 64 1 64 5 320 154,05 49 295  36,50 1 799 253 

sloup U2 - 2.-5.NP TR 406,4/12,5 64 4 256 3,5 896 121,43 108 799  35,90 3 905 872 

sloup U3 - 6.-9.NP TR 244,5/12,5 64 4 256 3,5 896 71,52 64 080  29,30 1 877 557 

celkem               222 174  kg 7 582 682 
 

 

Tabulka 9 - Výkaz betonu u varianty A 

prvek kusy délka [m] objem [m³] cena materiálu [K č] 

umíst ění popis na NP NP Σ prvku  Σ na 1 m celkem za 1 m³ celkem 

sloup U1 beton C35/45 XC1 64 1 64 5 320 0,11 35,23  2070,00 72 926 

sloup U2 beton C35/45 XC1 64 4 256 3,5 896 0,11 102,37  2070,00 211 899 

sloup U3 beton C35/45 XC1 64 4 256 3,5 896 0,04 33,91  2070,00 70 184 

celkem               171,50  m³ 355 009 
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Varianta B – obetonovaný HEB pr ůřez 

Ve variantě B jsou použity 3 úrovně sloupů podle výšky. V 1.NP, 2.-5. NP a 6.-9.NP. 

Sloupy jsou tvořeny plně obetonovaným HEB profilem. Materiály sloupů jsou popsány 

níže v tabulkách. Varianta B je cenově výhodnější, rozměry konstrukce i pracnost 

montáže jsou vyšší než u varianta A. 

 

Tabulka 10 - Výkaz oceli u varianty B 

prvek kusy délka [m] hmotnost [kg] cena materiálu [K č] 

umíst ění popis / NP NP Σ prvek  Σ na 1 m celkem za 1 kg celkem 

sloup U1 - 1.NP HEB 400 64 1 64 5 320 155,43 49 738  29,00 1 442 390 

sloup U2 - 2.-5.NP HEB 300 64 4 256 3,5 896 116,97 104 801  24,00 2 515 215 

sloup U3 - 6.-9.NP HEB 240 64 4 256 3,5 896 83,21 74 556  22,80 1 699 880 

celkem               229 094  kg 5 657 486 

 

Tabulka 11 - Výkaz betonu u varianty B 

prvek kusy délka [m] objem [m³] cena materiálu [K č] 

umíst ění popis / NP NP Σ prvku  Σ na 1 m celkem za 1 m³ celkem 

sloup U1 beton C35/45 XC1 64 1 64 5 320 0,28 89,66  2070,00 185 604 

sloup U2 beton C35/45 XC1 64 4 256 3,5 896 0,20 176,24  2070,00 364 823 

sloup U3 beton C35/45 XC1 64 4 256 3,5 896 0,11 94,08  2070,00 194 746 

celkem               359,99  m³ 745 174 

 

Tabulka 12 - Výkaz betonářské výztuže (orientační) k variantě B 

prvek sloupy délka [m] hmotnost [kg] cena materiálu [K č] 

umíst ění popis / NP NP celkem  prvku  celková na 1 m celkem za 1 kg celkem 

sloup U1 4x tyč Ø20 64 1 64 5 320 9,86 3 156  22,30 70 390 

sloup U2 4x tyč Ø18 64 4 256 3,5 896 6,31 5 656  22,30 126 119 

sloup U3 4x tyč Ø14 64 4 256 3,5 896 6,31 5 656  22,30 126 119 

kční výztuž 8x tyč Ø8     576   2112 3,16 6 674  24,30 162 176 

třmínky U1 Ø8/250, d.1,8 m 64 1 64 5 320 2,84 910  24,50 22 297 

třmínky U2 Ø8/250, d.1,44 m 64 4 256 3,5 896 2,28 2 039  24,50 49 945 

třmínky U3 Ø8/250, d.0,96 m 64 4 256 3,5 896 1,52 1 359  24,50 33 297 

celkem               25 449  kg 590 342 
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7. ZÁVĚR 

V rámci statického výpočtu byly porovnány obě varianty – A) trubka vyplněná betonem, 

B) obetonovaný HEB průřez.  

Jako výhodnější byla zvolena varianta A, protože potřebné únosnosti je dosaženo při 

menším průřezu a konstrukce má téměř o polovinu menší hmotnost. Varianta A je tedy 

z důvodu menší spotřeby materiálu úspornější. 

 

Tabulka 13 - Vícekriteriální hodnocení 

KRITÉRIUM   HODNOTA VÁHA POSOUZENÍ 

název jednotka  var. A var. B  úměra zadaná přepočtená var. A var. B 

Cena mil. Kč 7,937 6,993 nepřímá 50% 45,45% 16,05% 29,40% 

Rozměry m2 0,130 0,300 nepřímá 25% 22,73% 20,83% 1,89% 

hmotnost konstrukce t 650,9 1155 nepřímá 25% 22,73% 20,83% 1,89% 

pracnost montáže 1 až 5 1 3 nepřímá 10% 9,09% 8,33% 0,76% 

Výsledek         110% 100% 66,05% 33,95% 
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