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1. ZATÍŽENÍ 
 

Tato dokumentace pro provedení stavby specifikuje požadavky na nosnou ocelovou 
konstrukci části bloku B, jež je součástí stavebního díla Budova ČT – Studio Brno. 

 
Objekt se skládá z hlavní budovy a konzolovitě vyloženou částí NEWSROOM (místnost pro 
zprávy). Hlavní budova má tři nadzemní podlaží, ve kterých se nachází nahrávací studia, 
kanceláře, sociální zařízení a jednací síň. Střecha je navržena jako pochozí na kterou ústí 
schodiště umístěné vně hlavního objektu. 

 
 
POUŽITÉ NORMY A P ŘEDPISY 

 
ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí 

 ČSN EN 1991-1 Zatížení konstrukcí 
 ČSN EN 1993-1 Navrhování ocelových konstrukcí 
 ČSN EN 1993-1-2 Navrhování ocelových konstrukcí 

Část 1-2: Obecná pravidla – Navrhování konstrukcí na účinky 
požáru 

 ČSN 73 0851 Stanovení požární odolnosti stavebních konstrukcí 
 ČSN EN 1090-1 a 2 Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí – Část 1 a 2 
  

 
Všechny vztažné rozměry základových a železobetonových konstrukcí k ocelovému 

skeletu je nutno přeměřit a převzít dle jejich skutečné realizace.  
Případné odchylky od projektového stavu zohlednit při dodávce OK. Způsob jejich řešení 
konzultovat se zpracovatelem tohoto projektu. 
 
 
 

2. ZATÍŽENÍ 
 

Zatížení pro výpočet ocelové konstrukce je stanoveno v souladu s ČSN EN 1991-1 
Zatížení konstrukcí 
 

2.1 Zatížení stálá – charakteristické hodnoty 
 

2.1.1 Střecha  9,5 kN/m2 *) 
2.1.2 Podlaha 2.NP a 3.NP 10,5 kN/m2 *) 
2.1.3 Podlaha 1.NP 11,8 kN/m2 *) 
2.1.4 Podlaha NEWSROOM 8,2 kN/m2 *) 
2.1.5 Vyzdívky stěn + fasády 10,3 kN/m 
2.1.6 Vyzdívky stěn  14,4 kN/m 
2.1.7 Atiky 2,3 kN/m 

 
*) Již obsahuje zatížení zděnými příčkami, podvěšenou technologií. 
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2.2 Užitná nahodilá zatížení – charakteristické hodnoty 
 

2.2.1 Střecha pavilonu 
2.2.1.1 Užitná 3,0 kN/m2 

2.2.2 Podlaží 
2.2.2.1 Kanceláře 2,5 kN/m2 
2.2.2.2 Schodiště 4,0 kN/m2 
2.2.2.3 Chodby a ostatní 3,0 kN/m2 
2.2.2.4 Newsroom 3,0 kN/m2 

 
2.3 Klimatická zatížení – normové hodnoty 

 
2.3.1 Zatížení sněhem – sníh II. oblast 1,0 kN/m2 

 
2.3.2 Zatížení větrem  - vítr II oblast 25 m/s 

 
Podrobněji viz statický výpočet kap. 3. 

 
 
 

3. POPIS KONSTRUKCÍ  
 
3.1 Konstrukce budovy SO1 – blok B 
  
3.1.1 Hlavní skelet - konstrukce 

 
Řešená část objektu B se nachází přibližně v prostoru mezi osami A – G, 1 - 10. 

Půdorysný tvar objektu je nepravidelný pravoúhlý 8-mi úhelník. 
Nosnou OK pavilonu tvoří prostorový rám, který je uložen kloubově na ŽB základy na 
úrovních -5.710 m, -1,000m, -0,900 m.  
Patrové rámy v obou směrech jsou navrženy na proměnné rozpětí 4,0 až 9 m. 
Kotvení ocelové konstrukce je navrženo s předem zabetonovanými kotevními šrouby a na 
předem zabetonované kotvení desky v ŽB základových a jiných konstrukcích. 
Objekt je konstrukčně tvořen dvěma částmi. Hlavní částí, která je uložena na betonovou 
,,vanu“ a částí vyvýšenou nad terénem – Newsroom (osy  A- D, 6 – 10), která je uložena na 
základ pomocí dvojice ocelových vidlic (rozsoch). Obvodové sloupy hlavní části jsou 
kloubově uloženy na ocelové desky, které jsou kotveny do obvodových základových zdí 
železobetonové vany. Vnitřní sloupy hlavní části objektu jsou kloubově uloženy v suterénu ve 
třech výškových úrovních. Konstrukce je v podélném i příčném směru uvažovaná jako 
rámová s pomocnými ztužidly ve stěně přilehlé části Newsroom. Vyvýšená přilehlá část 
Newsroom je vynášena roštovou konstrukcí uloženou na rozsochách; vodorovné účinky jsou 
částečně přenášeny rozsochami, částečně rámy a pomocnými ztužidly hlavního objektu. 
Vlastní ocelové rámy jsou tvořeny sloupy umístěnými v průsečících stavebních os budovy. 
Použitý profil sloupů (rámové stojky) jsou trubky Ø 406 mm, ev. Ø 244 mm. V úrovni stropů 
jsou na trubky přivařeny svařence z plechů, který vytváří prostorový rámový kout pro 
napojení podélných a příčných rámových příčlí. Příčle jsou z válcovaných profilů, v příčných 
a podélných rámech profil IPE, případně HEA, HEB. Příčle budou k rámovým koutům 
připojeny v momentových stycích pomocí vysokopevnostních šroubů. 
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Mezi rámové příčle budou vloženy stropnice z válcovaných profilů IPE v osových 
vzdálenostech cca 2,34 m. Stropnice budou šroubovány prostřednictvím částečných čelních 
desek. Na stropnicích, resp. mezi stropnice jsou uloženy ocelové trapézové pozinkované 
plechy uvažované jako ztracené bednění pro nosnou stropní ŽB desku. 
Vodorovná ztužidla jsou použita jak v nosné konstrukci podlahy tak střechy části 
NEWSROOM. 
Na střeše budovy jsou osazeny trubky plnící funkci přípravy pro kotvení zábradlí. Toto 
zábradlí vzhledem ke své odsunuté poloze od okraje budovy neplní funkci zábrany pádu.  
 

3.1.2 Konstrukce dvojitých výtahů 
 
     K severní fasádě objektu přiléhá konstrukce dvou prosklených výtahových šachet osobních 
výtahů, půdorysných rozměrů cca 4x2m a výškou atiky na kótě +11,830.  
Ocelová konstrukce se stává ze šesti sloupů TRH kotvených kloubově na kótě -0,900m 
spojených rámově vodorovnými příčlemi TRH určujícími členění fasády ve vertikálním 
směru. 
V horizontálním směru je kce kotvena k průvlakům jednotlivých plošin, tedy na úrovních 
0,000m; +3,600m; +7,400m a v úrovni střechy.  
Vzhledem k požadavku na minimalizaci přenosu rázů a otřesů při provozu výtahů do ocelové 
konstrukce, bude napojení na hlavní nosná ocelovou konstrukci (HNOK), realizováno 
šroubovými styky s vloženými pružnými podložkami. 
 

3.1.3 Konstrukce vnitřního schodiště 
 

      Schodiště situované do středu budovy je dvojramenné s jednou mezipodestou, spojující 
1.NP a střechu. Schody jsou neseny dvěmi vnějšími schodnicemi z válcovaných profilů U260 
a U 280 uzavřeny plechem tl.8mm. Stupně budou ocelové z ohýbaného plechu s 
podstupnicemi vevařené mezi schodnice. 
Celé schodiště končí výstupem na střechu, který je zastřešen.  
Součástí schodiště je trubkové nerezové zábradlí. 
Vzhledem k požadavku na minimalizaci přenosu rázů a otřesů důsledkem provozu do ocelové 
konstrukce, bude napojení na hlavní nosnou ocelovou konstrukci (HNOK), realizováno  
přes elastomerová ložiska. 

 
3.1.4 Satelitní plošina 

 
Pro kotvení satelitní techniky bude v rámci OK vybudován v úrovni cca 1,0 m nad 

ocelovou konstrukcí střechy nosný ocelový rošt s osazenými stojkami pro vynesení 
uvedeného zařízení. Součástí konstrukce pro vysílací technologie bude v konečné etapě 
podlaha z pororoštů pro obsluhu resp. údržbu aparátů a zábradlí v místech kde bude rošt výše 
než 0,5 m nad povrchem střechy. Nosné sloupky roštů z trubek budou osazeny na horní 
příruby příčných průvlaků. 
 
 

4. POŽÁRNÍ OCHRANA 
 

Požární odolnost bude u ocelových trubkových sloupů dosažena pomocí vyplnění 
vnitřního prostoru železobetonem minimální pevnosti 30MPa. Trubky budou opatřeny v 
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každém patře dvojicí otvorů Ø 20 mm pro umožnění úniku páry v případě požáru. Vodorovné 
prvky OK, tj. průvlaky a stropnice budou požárně chráněny obkladem. Trapézové stropní 
plechy slouží pouze jako ztracené bednění a nebudou požárně chráněny. ŽB deska nad 
plechem bude dimenzována na požadované požární zatížení. 
Zpěňující nátěry nebudou v objektu použity. 
 
Ze zprávy požárně bezpečnostního řešení vyplývá následující: 
 
Sloupy 1.PP až 4.NP – požadována min odolnost R15 
Vyhoví bez dodatečné úpravy. 
Sloupy 1.PP až 4.NP – požadována min odolnost R30 
Vyhoví po vybetonování. 
 

5. POVRCHOVÁ OCHRANA 
 

Protikorozní ochrana OK bude zajištěna pomocí ochranných nátěrových systémů 
navržených podle ČSN EN ISO 12944 pro korozní prostředí v interiéru C2. 
Nosné konstrukce v exteriérech a v suterénu budou navrženy pro kategorii korozní agresivity 
atmosféry C3. 
Základním požadavkem pro nátěrový systém je záruka 5 let, životnost min 15 let. 
Veškeré trapézové plechy a pororošty budou dodány pozinkované ponorem. 
Nosné konstrukce v exteriérech a v suterénu budou navrženy pro kategorii korozní agresivity 
atmosféry C3. 
Veškeré součásti podpůrných konstrukcí pro satelitní technologie, ostatní technologie nad 
úrovní střechy a kotvení karoserie na jižní fasádě budou protikorozně chráněny zinkováním 
ponorem. 
Barevné řešení bude specifikováno architektem. 
 
 

6. MATERIÁL 
 

Na konstrukce je užito běžných uhlíkových nízkolegovaných ocelí řady S 235JR a 
S355JR. Trubky sloupů jsou navrženy typu MSH dle EN 10210 z oceli S355J2H. Tyto oceli 
mají zaručenou svařitelnost. 
Trapézové plechy jsou z oceli s mezí kluzu 320MPa 
Jako materiál čepů a táhel z kulatiny jsou navrženy oceli vyšších pevností (S355, S460) 
Šrouby se předpokládají jakosti 5.6. VP šrouby mat. 10.9 jsou užity v přípojích rámových 
příčlí. 
 
 

7. ZEMNĚNÍ 
 

Ocelová konstrukce musí být vodivě propojena a napojena na uzemněné části stavby ve 
smyslu ČSN EN 62305-4 Ochrana před bleskem. 
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8. VÝROBA A MONTÁŽ 
 

Ocelová konstrukce bude provedena dle ČSN EN 1090-2 – Provádění ocelových 
konstrukcí a hliníkových konstrukcí, Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce. Pro 
konstrukci je stanovena třída provedení EXC2. 
Šroubové spoje s VP šrouby uvažovat jako momentové. VP šrouby v momentových spojích 
dotahovat na 30% doporučeného utahovacího momentu. 
Pohledové svary nutno vybrousit a dotmelit. 
Nadvýšení válcovaných profilů bude provedeno při výrobě nahřáním a nadvýšení nosníků 
svařovaných bude provedeno svařením do nadvýšení. 
Trapézové plechy jsou uloženy na obvodové L-profily navařené na stěny průvlaků a stropnic 
v pozitivní poloze (užší vlnou směrem dolů). Trapézové plechy uvažované jako ztracené 
bednění pro betonáž stropních desek je nutné připojit (přistřelit, přišroubovat) v každé vlně. 
Při betonáži je není nutné trapézové plechy podpírat. 
Patní plechy sloupů budou bezprostředně po vyrovnání OK podlity zálivkovou hmotou 
s pevností vyšší než je pevnost betonu, do kterého je OK kotvena. 
Chemické lepené kotvy a průvlekové kotvy budou osazeny dle technologického předpisu 
výrobce kotevního materiálu a tmelu. 
Betonáž stropních desek je možné začít až po podlití patních plechů. 
Po srovnání OK a podlití sloupů a utažení matic kotveních šroubů je nutné patky sloupů i se 
šrouby zabetonovat. 
Postup montáže předpokládáme příčně od řady 5, kde se začne montáží sloupů a průvlaků 
směrem k řadě 4. 
Na osazené, dočasně montážně zavětrované sloupy se osadí průvlaky. 
Předpokládá se montáž části NEWSROOM po dokončení hlavní části objektu. 
 
 
     10. VARIANTY ŘEŠENÍ 
 
     10.1 Popis variant 
 

V 2. variantě jsem se zabýval možností vynesení části NEWSROOMU pomocí sloupů 
s kloubovým kotvením. Zbývající skelet hlavní nosné OK zůstal beze změn. 
Zejména mě zajímala úspora materiálu a snížení svislých deformací, které vyplívalo již 
z konstrukčního řešení.  
 
Ve 3. variantě jsem navrhoval spřažené stropy a opět mě zajímala možná úspora materiálu. 
 
    10.1 Vyhodnocení variant 
  
Hmotnost 1. varianty činila 392 853 kg. 
 
V 2. variantě jsem dosáhl úspory 17 011 kg, celková hmotnost tedy činí 366 395 kg. 
 
V 3. variantě jsem dosáhl úspory 11 978 kg, celková hmotnost činí 371 429 kg.   
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   10.2 Závěr hodnocení 
  

 Dimenze profilů stropnic a průvlaků NEWSROOMU v 2. variantě klesly o více jak 
polovinu, což má pozitivní vliv na konstrukční výšku konstrukce. Ovšem z hlediska 
architektonického řešení je varianta č.1 jednoznačně příznivější. 
  

U spřažených stropů je třeba brát na vědomí velikou pracnost a časovou náročnost, z 
čehož plyne také zvýšení výdajů spojených s montáží a nastřelování spřahovacích trnu. 
 
Jako další možnost řešení se nabízí spojení 2. a 3. varianty, kde by úspora činila 28 989 kg.  
  
Konec technické zprávy  
 
V Brně: 12.01.2012 
 
Vypracoval: Petr Klimeš       …………. 
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