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Stručný popis stavby: 

Jedná se o stavbu výškové administrativní budovy s výškou 48 metrů a půdorysnou plochou 

v 1. NP 880 m2. Stavba se rozevírá od základny pod úhlem 10°. Ve výšce 16,410 m se budova 

rozděluji na dvě věže. Ve výšce 32,410 m je vybudovaná lávka. Výška lávky je na výšku 

jednoho podlaží, šířka lávky je 4 metry. Půdorysně je lávka rozdělena na 2 části protože 

uprostřed prochází hlavní nosná příhrada lávky. 

Seznam použitých norem: 

ČSN EN 1991-1-1 Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení – Objemové tíhy, vlastní 

tíha a užitná zatížení pozemních staveb 

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

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

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

pro pozemní stavby 

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

ČSN EN 1994-1-1 Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná 

pravidla a pravidla pro pozemní stavby 
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Software: 

Výpočetní program: Scia Engeneer 2018 – studentská verze 

Textový dokument: Microsoft Office 2018 

Grafický program AutoCad 2007 

Zatěžovací podmínky: 

Konstrukce je zatížena kde norem ČSN  

Klimatické zatížení: 

Zatížení sněhem:  

dle sněhové mapy vydané jako dodatek normy ČSN EN 1991-1-3 je zatížení pro sněhovou 

oblast  
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Zatížení větrem: 

 dle mapy větrných oblastí na území ČR má Brno větrnou oblast č.2 – 25 m/s 

 

 

Užitná zatížení: 

Užitná zatížení jsou navržena dle normy ČSN EN 1991-1-1. 

   -pro podlahy v budově je použito zatížení typu B – qk = 3 kN/m2 

   - pro zatížení lávky je použito zatížení typu C3 – qk = 5,0 kN/m2 

Stálé zatížení: 

Stálé zatížení je dopočítáno dle programu Scia Engeneer 2018. Krom zatížení od opláštění 

budovy to bylo vloženo do modelu konstrukce pouze silami. 

Seismické zatížení: 

Seismické zatížení nebylo uvažováno 

Pracovní spáry: 

Pracovní spáry budou probíhat po vybetonování každé spřažené stropní desky. 

Model konstrukce: 

Působení konstrukce bylo analyzováno na výpočetním modelu. Model je tvořen 

jednotlivými pruty. Spoje mezi jednotlivými prvky konstrukce byly modelovány jako 

ideálně kloubové nebo jako tuhé spoje. 

Vzpěrné délky: 

Vzpěrné délky v modelu byly vytvořeny programem Scia Engeneer. Pro ruční výpočet byli 

převážně brány jako délka prutu. 
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Podrobný popis konstrukce: 

Základová konstrukce je uvažována z betonových patek rozměrů 7x7x2 metry z betonu 

C25/30 pod každým sloupem. Patky jsou pouze odhadnuty podrobněji by se musely 

zpracovat po zjištění geotechnických parametrů základové zeminy.  

K této základové konstrukci jsou přidělány sloupy kolmé tak i šikmé. Šikmé sloupy se 

odklánějí od svislice pod úhlem cca 10°. Sloupy jsou přidělány přes patní plechy s patní 

zarážkou a kotevními šrouby od firmy HILTI typ HIT-V-F-8.8 ∅20mm. Sloupy mají 

odstupňovanou dimenzi po výšce budovy na 5 dílů. Rozdílné dimenze sloupů budou 

přivařeny přímo na stavbě.  

Na sloupy jsou připevněny průvlaky. Průvlaky jsou připevněny pomocí šroubových spojů. 

Na průvlaky budou připevněny stropnice také šroubovým spojem. Na stropnicích budou 

připevněny spřahovací trny 10 ks na polovinu nosníku.  

Na tyto stropnice bude vybetonovaná betonová deska z betonu C 20/25, XC3, S4. Jako výztuž 

jsou použity pruty ∅6 z oceli B500B. hlavní nosná výztuž je ve směru průvlaků po 140 mm, 

rozdělovací výztuž je po 300 mm. 

Ztužení budovy je v obou směrech. Ve směru budovy jsou ztužidla mezi kolmými sloupy. 

Ztužidla jsou z trubky a jsou čepovým spojem připevněny dole ke sloupu a nahoře 

k průvlaku. Ztužení v příčném směru je také z trubky a připevněno ke stropnici v horní části 

prutu a dole připevněno ke sloupu. 

Lávka je zbudována z uzavřených průřezů z oceli S355. Lávka má nosnou příhradu ve 

středové části. Která je připevněna čepovým spojem k středovým šikmým sloupům. Pochozí 

plocha je také z uzavřených profilů. K pochozí ploše na koncích jsou přidělány stabilizační 

ztužidla která brání otočení konstrukce lávky podél své osy. Střecha je podobné konstrukce 

jako pochozí plocha. 
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Výpis prvků  

Budova  

Kolmé sloupy 

Ozn. Název  Průřez Využití 

K1 Kolmý sloup v. 

0,00-9,6 m 

 

Ba 650mm, tha 20 mm;  

Bb 550 mm; thb 28 mm 

71,87 % 

K2 Kolmý sloup v. 

9,6-19,2 m 

Ba 650mm, tha 20 mm;  

Bb 500 mm; thb 24 mm 

67,58 % 

K3 Kolmý sloup v. 

19,2-28,8 m 

Ba 650mm, tha 20 mm;  

Bb 400 mm; thb 20 mm 

77,27 % 

K4 Kolmý sloup v. 

28,8-38,4 m 

Ba 650mm, tha 20 mm;  

Bb 300 mm; thb 14 mm 

96,17 % 

K5 Kolmý sloup v. 

38,4-48,0 m 

Ba 650mm, tha 20 mm;  

Bb 275 mm; thb 14 mm 

90,89 % 

Použitý materiál je S420 JR2. Sloupy jsou mezi sebou svařeny. 

Šikmé sloupy 

Ozn. Název  Průřez Využití 

S1 Šikmý sloup v. 

0,00-9,6 m 

 

Ba 600mm, tha 16 mm;  

Bb 500 mm; thb 24 mm 

65,09 % 

S2 Šikmý sloup v. 

9,6-19,2 m 

Ba 600mm, tha 16 mm;  

Bb 450 mm; thb 22 mm 

57,47 % 

S3 Šikmý sloup v. 

19,2-28,8 m 

Ba 600mm, tha 16 mm;  

Bb 350 mm; thb 18 mm 

69,80 % 

S4 Šikmý sloup v. 

28,8-38,4 m 

Ba 600mm, tha 16 mm;  

Bb 300 mm; thb 16 mm 

80,62 % 

S5 Šikmý sloup v. 

38,4-48,0 m 

Ba 600mm, tha 16 mm;  

Bb 280 mm; thb 16 mm 

54,97 % 

Použitý materiál je S420 JR2. Sloupy jsou mezi sebou svařeny. 

Průvlaky 

Ozn. Název  Průřez Využití 

P1 – P36 Průvlaky 

 

Ba 660mm, tha 20 mm;  

Bb 400 mm; thb 30 mm 

49,78 

Použitý materiál je S420 JR2, průvlaky jsou připevněny ke sloupům šroubovým spojem 
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Stropnice 

Ozn. Název  Průřez Využití 

ST1 – ST2 Stropnice 

 

IPE 240 + betoná 

deska tl. 80 mm 

42,76 % 

Použitý materiál: IPE 240 ocel S355 JR2, betonová deska z materiálu C25/30 XC3/S4 

vyztužená výztuží B500B. stropnice jsou připevněny na průvlaky a sloupy šroubovými spoji. 

Ztužidlo kolmo k budově 

Ozn. Název  Průřez Využití 

D1 Ztužení kolmo 

k budově 

 

SHS 160x160x10 69,58 % 

Použitý materiál je S355 JR2. Ztužidla jsou připevněny čepovými spoji ke strropnicím ST1. 

Ztužidlo ve směru budovy 

Ozn. Název  Průřez Využití 

D2 Ztužení ve 

směru budovy 

 

SHS 160x160x12,5 70,77 % 

Použitý materiál je S355 JR2. Ztužidla jsou připevněny čepovými spoji k průvlakům P1. 
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Lávka  

Veškeré spoje lávky tuhé 

Horní pás: 

Ozn. Název  Průřez Využití 

HP1 Nosný příhrada 

– horná pás 

 

SHS 140x140x8 63,70 % 

Použitý materiál S355 JR2 

Dolní pás: 

Ozn. Název  Průřez Využití 

DP1 Nosný příhrada 

– dolní pás 

 

SHS 140x140x5 54,08 % 

Použitý materiál S355 JR2 

 

Svislice: 

Ozn. Název  Průřez Využití 

SV1 Nosný příhrada 

– svislice 

 

SHS 140x140x5 41,72 % 

Použitý materiál S355 JR2 
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Diagonála: 

Ozn. Název  Průřez Využití 

DP1 Nosný příhrada 

– dolní pás 

 

SHS 140x140x5 54,08 % 

Použitý materiál S355 JR2 

 

Pochozí plocha: 

Ozn. Název  Průřez Využití 

SŘ1 Střešní plocha 

 

SHS 140x140x6 87,50 % 

Použitý materiál S355 JR2 

 

Střešní konstukce: 

Ozn. Název  Průřez Využití 

SŘ1 Střešní plocha 

 

SHS 140x140x6 87,50 % 

Použitý materiál S355 JR2 
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Sloupky opláštění: 

Ozn. Název  Průřez Využití 

SO1 Stěny lávky 

 

SHS 140x140x5 60,16 % 

Použitý materiál S355 JR2 

 

Ztužení lávky: 

Ozn. Název  Průřez Využití 

Z1 Ztužení pochozí 

a střešní části 

 

CSH 48,3x4 46,69 % 

Použitý materiál S355 JR2 

 

Ztužení mezi lávkou a budovou: 

Ozn. Název  Průřez Využití 

Z2 Ztužení proti 

otočení v ose 

lávky 

 

SHS 140x140x5 42,45 % 

Použitý materiál S355 JR2 jediný tento spoj je čepový. Tento prvek je připevněn k lávce a 

sloupům S4 

Mezní stav použitelnosti: 

Označení Název wmax wlim 

ST1, ST2 Stropnice 64,8 mm 66,60 mm 

P1 – P36 Průvlaky 64,9 mm 66,60 mm 

HP1, DP1 Lávka 51,8 mm 53,97 mm 

Globální deformace Celá budova 63,18 mm 80,00 mm 
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Postup výstavby: 

Po vybetonování a vytvrdnutí základů se postaví jeřáby v každém rohu budovy dle 

půdorysného rozměru vrchního podlaží. Sloupy budou přivezené v délce podle změny 

dimenzí. Postavíme sloupy K1 a S1 mezi které se přišroubují 3 patra průvlaků na šroubové 

spoje (u sloupů S1 6x ∅20 z mat. 8,8; u sloupu K1 6x ∅30 z mat. 8,8). Na tyto průvlaky budou 

připevněny stropnice ST1 přes čelní plechy 4x ∅16 z mat. 8,8. Stropnice ST2 budou 

připevněny na přímo na sloupy S1 přes čelní plechy šrouby 4x ∅16 z mat. 8,8. Na stropnice 

budou přivařeny spřahovací trny průměru 10 mm, délky 50 mm. po přivaření těchto 

spřahovacích trnů bude osazeno bednění mezi stropnice. Bednění bude podepřeno 

celoplošně, podepřeny budou i stropnice. Nad bednění bude uložena nosná i roznášecí 

výztuž do betonu z materiálu B500B a následně bude zalita betonem C25/30. Po uplynutí 14 

dní po vybetonování bude probíhat odbednění stropu. Následně opakovat postu s montáží 

stropnic, bednění, podepření i montáží výztuže. Nová betonáž může probíhat až po uplynutí 

minimálně 28 dní po ukončení betonáže předchozího patra. Ještě jednou proběhne stejný 

postup ještě postup na montáž 3. patra. Po vybetonování 3. patra budou přivařeny sloupy S2 

na S1 a sloupy K2 na K1. Svary budou po celém obvodu sloupu. Následné postupy jsou 

stejné jako při betonáži jakéhokoli patra. Tento postup bude probíhat až do vybetonování do 

maximálního patra. Po tomto vybetonování bude probíhat osazení lávky lávka bude 

přivezena v celku a osazena v celku. Při výstavbě bude probíhat zároveň osazování 

skleněných tabulí. Po výstavbě cca 5. patra skeletu bude započne osazování skleněných  

výplní. Celá diplomová práce byla uvažována jako celek pro podrobný postup výstavby by 

bylo nutné propočítat v programu Scia Engeneer samotné části. 


