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ABSTRAKT  

Diplomová práce se zabývá návrhem ocelové konstrukce vícepodlažní budovy 

v lokalitě města Opava. Návrh je zpracován ve dvou variantních řešeních. Varianta 1 

má půdorysné rozměry 37,5 m x 37,5 m a výšku 47 m. Varianta 2 má půdorysné 

rozměry 45 m x 45 m a výšku 49,5 m. Modulový rozměr polí je 7,5 m x 7,5 m. Hlavní 

nosná konstrukce je tvořená ocelovými sloupy a průvlaky, stropní konstrukce 

ocelobetonovými spřaženými stropnicemi a zastřešení oblouky z lepeného 

lamelového dřeva. Stabilita konstrukce je zajištěna svislými a střešními ztužidly.  

KLÍČOVÁ SLOVA  

Ocel S355JR, Spřažené stropnice, Oblouk, Lepené lamelové dřevo, Rostlé dřevo, 

Svislé ztužidlo, Střešní ztužidlo, Administrativní budova, Požární odolnost 

ABSTRACT  

This diploma thesis deals with the design of a steel structure of a multi-storey 

building in the locality of Opava. The proposal is developed in two variant solutions. 

Variant 1 has ground plan dimensions of 37,5 m x 37,5 m and a height of 47 m. The 

variant 2 has ground plan dimensions of 45 m x 45 m and a height of 49,5 m. The 

modular size of the fields is 7,5 m x 7,5 m. The main supporting structure is made 

steel columns and beams, ceiling construction with composite steel and concrete 

joinst and roofing of arched laminated timber. The stability of the structure is 

ensured by vertical and roof bracings.  

KEYWORD 

Steel S355JR, Composite joist, Arch, Glued laminated timber, Solid timber, Vertical 

bracing, Roof bracing, Office building, Fire resistance 
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1 Úvod 
 

 Zadáním diplomové práce bylo vypracovat návrh ocelové konstrukce vícepodlažní budovy 
v oblasti města Opava. Nosný systém je tvořen ocelovými sloupy, na které jsou v příčném směru 
připojeny průvlaky. Strop je tvořen spřaženou ocelobetonovou konstrukcí, která se sestává 
z ocelového profilu a železobetonové desky na ztraceném bednění. Střešní konstrukce vynesena 
dřevěnými oblouky. Na obloucích jsou uloženy samonosné trapézové plechy. Ztužení je provedeno 
svislými příčnými a podélnými ztužidly, střešními ztužidly (ocelové kruhové duté profily) a podélnými 
ztužidly (příhradová konstrukce z rostlého dřeva).  

 Zadání bylo zpracováno ve dvou variantních řešeních, které mají orientační půdorysné 
rozměry budovy 40 x 40 m a výšku budovy 47 až 49,5 m. Vícepodlažní budova je navržena, tak aby 
splňovala požadavky na administrativní budovu. V 1NP až 9NP jsou navrženy kanceláře a 
hygienické (WC) a komunikační (chodba) prostory. V nejvyšším 10NP je navržena restaurace 
včetně restauračních (kuchyně, bar) a hygienických prostor (šatna pro zaměstnance, WC). 
Uprostřed budovy se nachází atrium, které je otevřené až do nejvyššího podlaží. V atrium jsou 
situovány schodiště a výtahy. 

2 Varianty řešení 
 

2.1 Varianta 1 
 

Byla navržena se čtvercovým půdorysem o rozměrech 37,5 m x 37,5 m o 5 polích v jednom 
směru a 5 polích ve druhém o rozměrech pole 7,5 x 7,5 m. Konstrukční výška podlaží je 4,2 m a 
celková výška budovy je 47 m. Budova obsahuje výřezy některých polí, které slouží jako terasa a 
dodává stavbě architektonický vzhled. Atrium je situováno uprostřed budovy v jednom poli. 
Zastřešení je tvořené pomocí šesti dvoukloubových oblouků z lepeného lamelového dřeva (GL32h) 
s obdélníkovým průřezem, které vytváří estetický vzhled (pohledové dřevo) posledního nadzemního 
podlaží, kde se nachází restaurace. Sloupy jsou z ocelových profilů HEB a jsou spojovány po 
podlažích, až na určité výřezy. Kotveny jsou kloubově do železobetonových patek v úrovni terénu. 
Průvlaky jsou v jednom směru, připojeny kloubově ke sloupům kolmo na jejich tuhou osu. Výjimku 
tvoří krajní průvlaky nad 10NP, které jsou v obou směrech kolem do kola budovy. Kolmo na průvlaky 
jsou kloubově připojeny spřažené ocelobetonové stropnice. Železobetonová deska je na ztraceném 
bednění z profilovaného plechu VSŽ a ten je uložený na ocelových stropnicích. Spřažení je 
provedeno ocelovými trny přivařenými skrz plech na ocelový profil. Průvlaky a stropnice jsou z profilů 
IPE. Ztužení je zajištěno pomocí ocelových ztužidel profilu CHS, které jsou účinné v tahu i tlaku. 
Svislá ztužidla jsou v obou na sebe kolmých půdorysných směrech. Situována jedenkrát v každé 
vnější stěně a přes střechu jsou spojeny s protější stěnou. Materiál ocelových prvků je ocel S355JR. 
Střešní plášť je řešený jako skládaný, kde nosnou konstrukci tvoří samonosný trapézový plech, na 
který je dále položena parozábrana, tepelná izolace (PIR desky) a mechanicky kotvená hydroizolace 
(PVC fólie). Obvodový plášť je řešen ze skleněných panelů, které jsou připojeny ke sloupům a 
stropní konstrukci. Podrobnější popis konstrukčních dílců, výpočet a posouzení konstrukce viz 
příloha č. 1.  

• Výhody 
a) Větší plocha před budovou (stejná plocha parcely pro obě varianty) – parkovací stání, 

zeleň 
b) Ve výřezech terasy – spojení lidí s venkovním prostředním, bez nutnosti opustit budovu 
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• Nevýhody 
a) Menší podlahová plocha místností v budově 
b) Kvůli výřezům menší tuhost konstrukce, větší deformace 
c) Nutnost tuhých spojů u konzol 

 

Obrázek 2-1. Prutový model - prvky v 1D 

 

Obrázek 2-2. Prutový model - prvky ve 3D 
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Obrázek 2-3. Prutový model - prvky ve 3D 

 

2.2 Varianta 2 
 

Byla navržena se čtvercovým půdorysem o rozměrech 45 m x 45 m o 6 polích v jednom 
směru a 6 polích ve druhém o rozměrech pole 7,5 x 7,5 m. Na každém podlaží se krajní pole 
v jednom směru rozšiřuje o 0,5 m do šířky. Konstrukční výška podlaží je 4,2 m a celková výška 
budovy je 49,5 m. Pravidelným rozšiřováním polí budova dostává architektonický tvar lichoběžníku 
s menší stranou na úrovni terénu. Atrium je situováno uprostřed budovy ve čtyřech polích. 
Zastřešení je tvořené pomocí sedmi dvoukloubových oblouků z lepeného lamelového dřeva (GL32h) 
s obdélníkovým průřezem, které jsou podepřené dřevěnými sloupky čtvercového průřezu. Zmenšení 
vzpěrné délky sloupků zajištují dřevěné průvlaky obdélníkového průřezu. Oba prvky ze dřeva C30. 
Dřevěná konstrukce v posledním nadzemním podlaží (10NP – restaurace) vytváří estetický vzhled 
(pohledové dřevo). Ocelové sloupy jsou z ocelových profilů HEB a jsou spojovány po podlažích. 
Kotveny jsou kloubově do železobetonových patek v úrovni terénu. Průvlaky jsou v jednom směru, 
připojeny kloubově ke sloupům kolmo na jejich tuhou osu. Výjimku tvoří krajní průvlaky nad 10NP, 
které jsou v obou směrech kolem do kola budovy. Kolmo na průvlaky jsou kloubově připojeny 
spřažené ocelobetonové stropnice. Železobetonová deska je na ztraceném bednění z profilovaného 
plechu VSŽ a ten je uložený na ocelových stropnicích. Spřažení je provedeno ocelovými trny 
přivařenými skrz plech na ocelový profil. Průvlaky a stropnice jsou z profilů IPE. Ztužení je zajištěno 
pomocí ocelových ztužidel profilu CHS, které jsou účinné v tahu i tlaku. Svislá ztužidla jsou v obou 
na sebe kolmých půdorysných směrech. Situována dvakrát v každé vnější stěně a přes střechu jsou 
spojeny s protější stěnou. Materiál ocelových prvků je ocel S355JR. Střešní plášť je řešený jako 
skládaný, kde nosnou konstrukci tvoří samonosný trapézový plech, na který je dále položena 
parozábrana, tepelná izolace (PIR desky) a mechanicky kotvená hydroizolace (PVC fólie). 
Obvodový plášť je řešen ze skleněných panelů, které jsou připojeny ke sloupům a stropní konstrukci. 
Podrobnější popis konstrukčních dílců, výpočet a posouzení konstrukce viz příloha č. 2.   
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• Výhody 
a) Větší podlahová plocha místností v budově 
b) Všechny spoje kloubové 

 
• Nevýhody 

a) Menší plocha před budovou  
b) Větší rozpon oblouků – nutno podepřít sloupky 

 

Obrázek 2-4. Prutový model - prvky v 1D 

 

Obrázek 2-5. Prutový model - prvky ve 3D 
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Obrázek 2-6. Prutový model - prvky ve 3D 

 

2.3 Vyhodnocení variant 
 

 Pro podrobnější řešení jsem vybral variantu 2. Varianta 1 má sice více ekologických výhod, 
ale má nedostatky v konstrukčních částech. Varianta 2 na druhou stranu, konstrukční problémy 
z varianty 1 eliminuje. Další důvod je ekonomické hledisko – posouzení hmotností obou konstrukcí. 
Z hlediska užitné podlahové plochy má varianta 1 – 138,94 kg/m2 a varianta 2 – 113,80 kg/m2 a z 
hlediska objemu budovy jsou poměry 30,35 kg/m3 oproti 21,29 kg/m3. Z čísel jasně vyplívá, že 
varianta 2 je ekonomičtější.  

  Varianta 1 Varianta 2 

Užitná plocha 12 600,00 m2 20 025,00 m2 

Objem budovy 57 673,50 m3 107 057,30 m3 

hmotnost 1 750 653,40 kg 2 278 848,70 kg 

hmotnost na m2 138,94 kg/m2 113,80 kg/m2 

hmotnost na m3 30,35 kg/m3 21,29 kg/m3 
Tabulka 2-1. Ekonomické porovnání variant 

3 Dispozice objektu 
 

Objekt je modulově navržen na požadované rozměry administrativních budov. O 
půdorysných rozměrech rozhodoval modul 7,5 m. O výškových rozměrech rozhodovala konstrukční 
výška 4,2 m, kde lze instalovat podhled s VZT.  
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Obrázek 3-1. Modulový rozměr administrativních budov 

 

Obrázek 3-2. Konstrukční výška administrativních budov 
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4 Výpočtový model 
 

 U nosné konstrukce střešního pláště je ručně spočítané pouze plošné charakteristické a 
návrhové zatížení a porovnané s tabulkovou únosností výrobce. Obvodový plášť je posouzený 
pouze se spočítaným největším charakteristickým tlakem od větru. Celá konstrukce budovy obou 
variant (1, 2) je vymodelovaná, spočítaná a posouzená (vnitřní síly a deformace) v programu 
SCIA Engineer jako obecná prostorová úloha XYZ (viz C. Přílohy výpočtu – 1. Varianta 1 a 2. 
Varianta 2) Všechny konstrukce ve vybrané variantě 2 jsou dále posuzované i ručním výpočtem, 
podle kterého se vytvořila výkresová dokumentace.  

 Spřažená konstrukce ocelobetonového stropu je v programu vymodelována pomocí 
ekvivalentních ztužidel, které nahrazují její vodorovnou tuhost.  

beton C25/30   

Ecm = 31 000 MPa modul pružnosti betonu 

Ec,eff = 15 500 MPa efektivní modul pružnosti betonu 

G = 6 510 MPa smykový modul pružnosti betonu 

t = 100 mm výška ŽB desky 

La = 7 500 mm šířka pole 

    

E = 210 000 MPa 
modul pružnosti ekvivalentního 
ztužidla 

sztuž = 30 mm tloušťka stěny ztužidla 
 

��,��� =
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2
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Obrázek 4-2. Ekvivalentní ztužidla v modelu varianty 2 

Obrázek 4-1. Průřez ekvivalentního 
ztužidla 
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minimální 
průměr 
ztužidla 

   
průřezová 

plocha  
délka 
pole  

  Lb [mm] EA A [mm2] D [mm] 

klasické pole 7 500 6,90E+09 3,29E+04 378,87 

nad 1NP 8 000 7,15E+09 3,41E+04 391,44 

nad 2NP 8 500 7,44E+09 3,54E+04 405,78 

nad 3NP 9 000 7,75E+09 3,69E+04 421,76 

nad 4NP 9 500 8,10E+09 3,86E+04 439,29 

nad 5NP 10 000 8,48E+09 4,04E+04 458,28 

nad 6NP 10 500 8,88E+09 4,23E+04 478,67 

nad 7NP 11 000 9,31E+09 4,43E+04 500,42 

nad 8NP 11 500 9,77E+09 4,65E+04 523,48 

nad 9NP 12 000 1,02E+10 4,88E+04 547,82 
Tabulka 4-1. Výpočet průřezu ekvivalentního ztužidla 

 

 Modely obou variant jsou počítané nelineárním výpočtem, kde součinitel kritického zatížení 
je u obou variant menší 10. U varianty 1 αcr = 2,57 a u varianty 2 αcr = 2,49. 

  

Tabulka 4-2. Součinitel kritického zatížení u Varianty 1  Tabulka 4-3. Součinitel kritického zatížení u Varianty 2 
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5 Zatížení 
 
5.1 Zatížení stálé 

 
 Mezi stálé zatížení je uvažováno střešní plášť, bednění pod střešní plášť, vzduchotechnika, 
osvětlení, strop v podlažích včetně podlahy, obvodový plášť a vlastní tíha konstrukce. Bednění, 
vzduchotechnika a osvětlení budou montovány na oblouk, případně strop, střešní plášť zatěžovat 
nebude. Obvodový plášť je upevněn ke sloupům a stropní konstrukci. Vlastní tíha konstrukce je 
vygenerována softwarem SCIA Engineer. Zatížení bylo spočítáno v souladu s normou 
ČSN EN 1991-1-1. 

 

Střecha      

č. Vrstva kce Počet 
prvku 

Objemová 
tíha γ [kN/m3] 

Plošná tíha    
γ [kN/m2] 

Tloušťka 
kce [m] 

gk 
[kN/m2] 

Objemové prvky           
2 TI - PIR desky 1 0,32 - 0,160 0,05 

Plošné prvky           
1 HI - PVC fólie 1 - 0,019 - 0,02 

3 
Parozábrana - asflatový 
pás s nosnou hliníkovou 

vložkou 
1 - 0,043 - 0,04 

4 
nosný trapézový plech - 
T160/260, tl. plechu 1,5 

mm 
1 - 0,214 - 0,21 

5 bednění pod oblouky 1 - 0,180 - 0,18 
6 VZT + osvětlení 1 - 0,200 - 0,20 

     Celkem 0,71 
Tabulka 5-1. Zatížení od střechy 

 

Strop      

č. Vrstva kce Počet 
prvku 

Objemová 
tíha γ [kN/m3] 

Plošná tíha    
γ [kN/m2] 

Tloušťka 
kce [m] 

gk 
[kN/m2] 

Objemové prvky           

2 keramická dlažba 1 22,00 - 0,007 0,15 

4 betonová mazanina + 
KARI síť 1 24,00 - 0,050 1,20 

6 kročejová izolace 1 0,50 - 0,040 0,02 

7 betonová deska 1 24,00 - 0,118 2,83 
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Plošné prvky           

1 příčky sádrokartonové 1 - 0,580 - 0,58 

3 lepidlo 1 - 0,050 - 0,05 

5 separační fólie 1 - 0,002 - 0,00 

8 
ztracené bednění - 

trapézový plech VSŽ         
11 002, tl. plechu 1,0 mm 

1 - 0,121 - 0,12 

9 VZT + osvětlení 1 - 0,200 - 0,20 

10 SDK podhled 1 - 0,500 - 0,50 

     Celkem 5,65 
Tabulka 5-2. Zatížení od stropu 

Obvodový plášť      

č. Vrstva kce Počet 
prvku 

Objemová 
tíha γ [kN/m3] 

Plošná tíha    
γ [kN/m2] 

Tloušťka 
kce [m] 

gk 
[kN/m2] 

Plošné prvky           

1 skleněný obvodový plášť 1 - 4,50 - 4,50 
Tabulka 5-3. Zatížení od obvodového pláště 

5.2 Zatížení proměnné 
 

5.2.1 Užitné 
 

 Objekt bude využívaný jako administrativní budova s kancelářemi a restaurací v nejvyšším 
podlaží (10NP). Užitné zatížení v 1NP – 9NP je kategorie B: kancelářské plochy s hodnotou zatížení 
qkB = 2,50 kN/m2. Užitné zatížení v 10NP je kategorie C1: restaurace s hodnotou zatížení 
qkC1 = 3,0 kN/m2. Užitné zatížení střechy kategorie H s hodnotou zatížení qH = 0,75 kN/m2. Pro obě 
varianty je zatížení stejné. Zatížení bylo spočítáno v souladu s normou ČSN EN 1991-1-1. 

5.2.2 Sníh 
 

 Objekt se nachází v lokalitě Opava, která patří do sněhové oblasti II a typ krajiny je normální. 
Charakteristické zatížení sněhem má hodnotu sk = 1,0 kN/m2. Do výpočtu se vstupuje s pěti 
zatěžovacími stavy. Zatěžovací stav od sněhu rovnoměrného a čtyři zatěžovací stavy od sněhu 
navátého (trojúhelníkové spojité zatížení). Kde dva zatěžovací stavy jsou uvažovány jako sníh 
navátý na okrajích oblouku (plný navátý zprava a poloviční zleva, plný navátý zleva a poloviční 
navátý zprava) a na stejném principu dva zatěžovací stavy jako sníh navátý ve čtvrtinách 
půdorysného rozpětí oblouku. Pro obě varianty je zatížení stejné. Zatížení bylo spočítáno v souladu 
s normou ČSN EN 1991-1-3. 

5.2.3 Vítr 
 

 Objekt se nachází v lokalitě Opava, která patří do větrné oblasti III a kategorie terénu IV. 
Výchozí základní rychlost větru má hodnotu vb,0 = 27,5 m/s. 
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Pro Variantu 1 maximální dynamický tlak do výšky 37,5 m má hodnotu qp(z) = 0,999 kN/m2 a 
nad 45 m má hodnotu qp(z) = 1,084 kN/m2 Do výpočtu se vstupuje se dvěma zatěžovacími stavy. Vítr 
příčný a podélný. Vítr příčný vyvolává na střeše sání (oblasti A, B a C) a na stěně tlak (oblast D) a 
sání (oblast A, B a E). Vítr podélný vyvolává na střeše sání (oblasti F, G, H a I) a na stěně tlak 
(oblast D) a sání (oblast A, B a E). 

Pro Variantu 2 maximální dynamický tlak do výšky 45 m má hodnotu qp(z) = 1,033 kN/m2 a 
nad 45 m má hodnotu qp(z) = 1,104 kN/m2 Do výpočtu se vstupuje se dvěma zatěžovacími stavy. Vítr 
příčný a podélný. Vítr příčný vyvolává na střeše sání (oblasti A, B a C) a na stěně tlak (oblast D) a 
sání (oblast A, B, C a E). Vítr podélný vyvolává na střeše sání (oblasti F, G, H a I) a na stěně tlak 
(oblast D) a sání (oblast A, B a E). 

Zatížení bylo spočítáno v souladu s normou ČSN EN 1991-1-4. 

6 Popis konstrukce 
 

6.1 Střešní plášť 
 

 Střešní plášť je tvořen nosným trapézovým plechem T160/260 s tloušťkou plechu 1,5 mm. 
Materiál plechu je ocel S320GD+Z275. Plech je opatřený na exteriérové straně ochranným lakem 
z pozinku a na interiérové straně finální povrchovou úpravou nátěrem polyestersat. Na plechu leží 
parozábrana z asfaltového pásu s nosnou hliníkovou vložkou. Tepelná izolace je tvořena PIR 
deskami o tloušťce 160 mm s hodnotou součinitele tepelné vodivosti λ = 0,022 W/mK. Hydroizolační 
vrstvu tvoří PVC folie tloušťky 1,5 mm, která mechanicky kotvena.  

6.2 Obvodový plášť 
 

Stěnový plášť je tvořen fasádním hliníkovým systémem skleněných panelů CW 86 od firmy 
Reynaers Aluminium. Neprůzvučnost Rw (C; Ctr) ≤ 41 (-2; -5) dB. Vzduchotěsnost fasádního 
systému je až 600 Pa (třída A4). Hodnota součinitele prostupu tepla Uf ≥ 1,5 W/m2K. Vodotěsnost 
až 1050 Pa (třída RE). Požární odolnost EI60. Odolnost proti tlaku větru až 2000 Pa. Přesné hodnoty 
závisí na přesném typu skla a kombinaci profilů.  

6.3 Spřažená ocelobetonová stropnice 
 

 Stropnice působí jako prostý nosník kloubově uložený mezi průvlaky (případně sloupy) o 
rozpětí 7,5 m. Profil stropnice IPE 300 až IPE 360, železobetonová deska tloušťky 100 mm a 
ztracené bednění tvořené pomocí profilovaného plechu VSŽ 11 002, který je kladený kolmo na 
stropnice. Materiál stropnic ocel S355JR, beton C25/30 a výztuž B550B. Počet stropnic v jednom 
podlaží je 104. Osová vzdálenost stropnic je v klasickém poli 2,5 m až 4,0 m (krajní větší pole). 
Stropnice lícují horní hranu průvlaků. Spřažení je zajištěno pomocí trnů Ø19/125 mm, které jsou 
provařeny ke stropnici skrze plech. Na jedné stropnici je 38 trnů (2 v řadě vedle sebe). Slouží jako 
nosná konstrukce pro stropní konstrukci.  

6.4 Průvlak 
 

 Průvlak působí jako prostý nosník kloubově uložený mezi sloupy o rozpětí 7,5 m až 12,5 m 
(krajní větší pole). Profil průvlaku IPE 500 až IPE 600 a HEA 300 až HEA 900. Materiál průvlaku je 
ocel S355JR. Počet průvlaku v jednom podlaží je 40. Osová vzdálenost 7,5 m. Slouží jako nosná 
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konstrukce pro spřažené ocelobetonové stropnice (jsou zatížené pouze reakcemi od stropnic a 
vlastní tíhou).  

6.5 Sloup 
 

 Sloup působí jako prostý nosník kloubově uložený mezi ostatní sloupy (případně oblouk) o 
konstrukční výšce 4,2 m. Sloupy jsou kloubově ukotveny k základovým železobetonovým patkám. 
Profil sloup je HEB 180 až HEB 1000. Krajní a rohové sloupy v 1NP a 2NP jsou průběžné o délce 
9,2 m a krajní sloupy profilu HEB 1000 mají zesílenou stojinu pomocí dvou plechů tloušťky 6 mm. 
Materiál sloupu je ocel S355JR. Počet sloupů v jednom podlaží je 48. Slouží jako hlavní nosná 
konstrukce budovy.  

6.6 Plnostěnný oblouk 
 

 Oblouk působí jako dvoukloubový spojitý nosník kloubově uložený na krajních podporách, 
které jsou tvořeny ocelovými sloupy (krajní oblouk na sloup HEB 340 a vnitřní na sloup HEB 300), a 
pěti vnitřních podporách, které jsou tvořeny u krajních oblouků pomocí ocelových sloupů HEB 240 
a u vnitřních oblouků pomocí dřevěných sloupků 240 x 240 a prostřední oblouk na čtyřech dřevěných 
sloupcích 280 x 280. Rozpětí oblouků je 55,0 m, vzepětí 7,5 m, osová vzdálenost oblouků je 7,5 m 
a slouží jako hlavní nosná část zastřešení budovy. Krajní oblouky mají průřez o rozměrech 
240 x 1000 mm, vnitřní oblouky mají průřez o rozměrech 240 x 1240 mm a prostřední oblouk má 
průřez o rozměrech 240 x 1640 mm. Materiál oblouků je lepené lamelové dřevo třídy GL32h 
o tloušťce lamely 40 mm. V objektu se nachází 7 příčných vazeb. Celková délka oblouku je 
56,888 m. Oblouk je rozdělený dvěma montážními spoji o obloukové délce 19,0 m od osy uložení 
oblouku. Prostřední část oblouku má délku 19,688 m a vzepětí 0,89 m a krajní části mají délku 
18,6 m a vzepětí 0,8 m.  

6.7 Dřevěný sloupek 
 

 Sloupek působí jako prostý nosník kloubově spojený s ocelovým sloupem a obloukem o 
konstrukční výšce 4,2 m až 7,5 m. Je na průběžný od stropu až po oblouk. Průřez sloupku je 
240 x 240 mm a pod prostředním obloukem 280 x 280 mm. Počet sloupků je 24. Je navržen 
z rostlého dřeva C24. Sloupek se nachází pouze v 10NP a má za funkci podporovat oblouk. 

6.8 Dřevěný průvlak 
 

 Průvlak působí jako prostý nosník kloubově uložený mezi dřevěné sloupky (případně ocelové 
sloupy) o rozpětí 7,5 m a 12,5 m. Průřez má rozměry 180 x 220 mm a 240 x 260 mm. Materiál 
průvlaku je rostlé dřevo třídy C24. Počet průvlaku je 38. Slouží ke zmenšení vzpěrné délky 
dřevěných sloupků, přenáší primárně tahové a tlakové síly od působení větru a vlastní tíhu, jinak na 
průvlak nepůsobí jiné zatížení.  

6.9 Ztužidla 
 

6.9.1 Svislé příčné a podélné ztužidlo 
 

 Svislé ztužidlo působí jako příhradová konstrukce. Kde horní a dolní pásy tvoří sloupy. 
Diagonály jsou navržené z oceli S355JR. Profil CHS 219x7 (1 - 5NP), CHS 178x5 (6 - 10NP) a 
CHS 152x4,5 (nad 10NP). Délka diagonály je 8,61 m (1 - 10NP) a 10,22 m (nad 10NP). V objektu 
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se nachází 4 svislá příčná ztužidla a 4 svislá podélná ztužidla, které mají za funkci ztužení budovy 
proti podélnému a příčnému větru a stabilizačním silám sloupu.  

6.9.2 Střešní příčné a podélné ztužidlo 
 

 Střešní ztužidlo působí jako příhradová konstrukce. Kde horní a dolní pásy tvoří oblouky. 
Diagonály jsou navržené z oceli S355JR. Profil CHS 102x4,5 o délce diagonály 11,38 m a 
CHS 133x5 o délce diagonály 15,5 m. V objektu se nachází 4 střešní příčná ztužidla a 4 střešní 
podélná ztužidla, které mají za funkci ztužení budovy proti podélnému a příčnému větru a 
stabilizačním silám oblouku.  

6.9.3 Podélné ztužidlo 
 

 Podélné ztužidlo je vymodelované jako příhradová konstrukce. Kde horní pás a dolní pás 
mají průřez 180 x 180 mm a jsou zalícované s horním a spodním okrajem oblouku, na který je 
ukotveno pomocí třmenů připojeného hřebíky, diagonály o průřezu 100 x 180 mm jsou uloženy mezi 
pásy a spojeny s nimi deskami s prolisovanými trny. Je navrženo z rostlého dřeva C24. Ztužidlo má 
za funkci stabilizování oblouku proti vybočení z jeho roviny při vzpěrném tlaku z roviny a brání 
klopení oblouku. V objektu jsou navrženy 4 podélná ztužidla. 

6.10 Schodiště a výtah 
 
Schodiště a výtah mají vlastní samonosnou konstrukci, která uložena na vlastních základech. 

V projektu se neřeší.  
 

7 Popis spojů konstrukce 
 

7.1 Přípoj stropnice 
 

Přípoj stropnice k průvlaku je řešený pomocí čelního plechu tloušťky 10 mm o rozměrech 
130x120 mm, který je přivařený ke stojině stropnice oboustranným koutovým svarem o účinné výšce 
4 mm a délce 120 mm a 4 šroubů M16 délky 60 mm, které jsou přišroubované skrze čelní plech a 
stojinu průvlaku. U vnitřních průvlaků je spoj stropnice z obou stran, kde šrouby jsou přišroubované 
skrze čelní plech jedné stropnice, stojinu průvlaku a čelní plech druhé stropnice.  

Přípoj stropnice ke sloupu je řešený pomocí 4 šroubů M24 délky 60 mm, které jsou 
přišroubované skrze stojinu stropnice ke styčníkovému plechu tloušťky 12 mm o rozměrech 
315x210 mm. Plech je přivařený k stojině sloupu oboustranným koutovým svarem o účinné výšce 
4 mm a délce 210 mm.   

Materiál plechů S355JR a jakost šroubů 8.8. Šrouby jsou opatřeny maticemi a podložkami 
pod matice.  

7.2 Přípoj průvlaku 
 

Připoj průvlaku ke sloupu je řešený pomocí 6 šroubů M20 délky 60 mm, které jsou 
přišroubované skrze stojinu průvlaku ke styčníkovému plechu tloušťky 12 mm o rozměrech 
80x430 mm. Plech je přivařený k pásnici sloupu oboustranným koutovým svarem o účinné výšce 
4 mm a délce 430 mm. 
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Materiál plechů S355JR a jakost šroubů 8.8. Šrouby jsou opatřeny maticemi a podložkami 
pod matice. 

7.3 Přípoj sloupu 
 

Sloupy jsou navzájem spojovány pomocí dvou čelních plechů o tloušťce 10 mm a rozměrech 
vždy o 20 mm větších na každou stranu, než je výška a šířka profilu většího sloupu ve spoji. Plechy 
jsou přivařeny k profilu sloupů pomocí oboustranného koutového svaru po celém obvodu sloupu o 
účinné výšce 4 mm. Plechy jsou spojeny 4 šrouby M16 o délce 60 mm, které jsou přišroubované 
skrze oba plechy. Ke stojině obou sloupů a čelních plechů jsou z každé strany přivařeny výztuhy 
tloušťky 10 mm a rozměrech 110x110 mm pomocí oboustranným koutových svarů o účinné výšce 
3 mm a délce 110 mm.  

Sloup nad 10NP vytváří vnitřní podporu pro dřevěný oblouk pomocí dřevěné podložky. Sloup 
je s obloukem spojený pomocí dvou plechů (z každé strany oblouku jeden) o tloušťce 14 mm a 
rozměrech 380x533 mm. Plech je přivařený oboustranným koutovým svarem o účinné výšce 4 mm 
a délce 80 mm k pásnicím sloupu. Skrze plechy, oblouk a podložku jsou přišroubované 2 přesné 
svorníky o Ø20 mm a zaraženo 6 kolíků o Ø20 mm. 

Materiál plechů S355JR a jakost šroubů, svorníků a kolíků je 8.8. Šrouby a svorníky jsou 
opatřeny maticemi a podložkami pod matice. 

7.4 Kotvení sloupu 
 

Sloupy jsou kotveny do základových železobetonových patek o rozměrech 2700x2000 mm 
pomocí patní plechu o tloušťce 50 mm a rozměrech 1400x700 mm a dvou předem zabetonovaných 
šroubů s kotevní hlavou M30 o délce 420 mm. Patní plech je přivařený ke sloupu pomocí koutového 
svaru kolem celého profilu o účinné výšce 6 mm. Smyková síla je přenesena pomocí smykové 
zarážky ocelového profilu SHS 140x8. Podlití sloupu (patního plechu) je provedeno pomocí betonu 
C16/20 o tloušťce 50 mm. 

Materiál plechu a profilů S355JR, jakost šroubů je 8.8, materiál základových patek je C30/37. 
Šrouby jsou opatřeny maticemi a podložkami pod matice. 

7.5 Přípoj svislého ztužidla  
 

 Připojení svislého ztužidla v 1-5NP je řešeno pomocí 8 šroubů M27 délky 60 mm, které jsou 
přišroubovány skrze připojovací plech, o tloušťce 16 mm a rozměrech 219x434 mm, a styčníkový 
plech, o tloušťce 16 mm a rozměrech 484x1275 mm. Připojovací plech je přivařený k plechu profilu 
ztužidla, oboustranným koutovým svarem o účinné výšce 4 mm a délce 219 mm. Plech ztužidla o 
tloušťce 16 mm a rozměrech Ø240 mm. Plech ztužidla je přivařený ke ztužidlu pomocí 
jednostranného svaru o účinné výšce 4 mm kolem celého obvodu. Styčníkový plech je přivařený 
k čelnímu plechu oboustranným koutovým svarem o účinné výšce 4 mm a délce 1275 mm. Čelní 
plech je přišroubovaný k pásnici sloupu 14 šrouby M20 o délce 60 mm.  

Připojení svislého ztužidla v 5-10NP je řešeno pomocí 4 šroubů M27 délky 60 mm, které jsou 
přišroubovány skrze připojovací plech, o tloušťce 12 mm a rozměrech 178x264 mm, a styčníkový 
plech, o tloušťce 12 mm a proměnných rozměrech (max 581x266 mm, min 462x249 mm). 
Připojovací plech je přivařený k plechu profilu ztužidla, oboustranným koutovým svarem o účinné 
výšce 4 mm a délce 178 mm. Plech ztužidla o tloušťce 12 mm a rozměrech Ø 98 mm. Plech ztužidla 
je přivařený ke ztužidlu pomocí jednostranného svaru o účinné výšce 4 mm kolem celého obvodu. 
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Styčníkový plech je přivařený k průvlaku oboustranným koutovým svarem o účinné výšce 4 mm a 
proměnné délce (max 581 mm, min 462 mm). 

Připojení svislého ztužidla nad 10NP je řešeno pomocí 2 šroubů M27 délky 60 mm, které 
jsou přišroubovány skrze připojovací plech, o tloušťce 12 mm a rozměrech 152x251 mm, a 
styčníkový plech, o tloušťce 12 mm a rozměrech 281x554 mm. Připojovací plech je přivařený 
k plechu profilu ztužidla, oboustranným koutovým svarem o účinné výšce 4 mm a délce 152 mm. 
Plech ztužidla o tloušťce 12 mm a rozměrech Ø172 mm. Plech ztužidla je přivařený ke ztužidlu 
pomocí jednostranného svaru o účinné výšce 4 mm kolem celého obvodu. Styčníkový plech je 
přivařený ke sloupu oboustranným koutovým svarem o účinné výšce 4 mm a délce 554 mm. 

Připojení svislého ztužidla k oblouku. Připojovací plech a šrouby stejné jako u ztužidla nad 
10 NP. Styčníkový plech je přivařený k plechu na dolním líci oblouku a ten je přivařený ke dvou 
plechům na krajích oblouku (tyhle tři plechy vytváření tvar „U“). Styčníkový plech tloušťky 12 mm a 
rozměrech 192x314 mm je přivařen oboustranným koutovým svarem účinné výšky 4 mm a délky 
246 mm. Plech na dolním líci oblouku tloušťky 12 mm a rozměrech 240x400 mm je přivařen 
jednostranným koutovým svarem o účinné výšce 4 mm a délce 400 mm. Plechy na kraji oblouku 
tloušťky 14 mm a rozměrech 380x533 mm jsou spojeny skrze plech pomocí 2 přesných 
svorníku Ø20 mm a 6 kolíku o Ø20 mm.  

Křížení diagonál je řešeno stejným počtem a průměrem šroubů a také připojovací plechy 
stejné jako u připojení k průvlaku/sloupu v určitém podlaží. Styčníkový plech je tloušťky 16 mm a 
největších rozměrech 987x683 mm, které jsou odstupňovány po podlažích. 

Materiál plechů S355JR a jakost šroubů, svorníků a kolíků je 8.8. Šrouby a svorníky jsou 
opatřeny maticemi a podložkami pod matice. 

7.6 Přípoj střešního ztužidla 
 

Připojení střešního ztužidla k oblouku je řešeno pomocí 2 šroubů M24 délky 60 mm, které 
jsou přišroubovány skrze připojovací plech, o tloušťce 10 mm a rozměrech 246x133 mm, a 
styčníkový plech, o tloušťce 10 mm a rozměrech 813x194 mm. Připojovací plech je přivařený 
k plechu profilu ztužidla, oboustranným koutovým svarem o účinné výšce 4 mm a délce 133 mm. 
Plech ztužidla o tloušťce 10 mm a rozměrech Ø153 mm. Plech ztužidla je přivařený ke ztužidlu 
pomocí jednostranného svaru o účinné výšce 4 mm kolem celého obvodu. Styčníkový plech je 
přivařen oboustranným koutovým svarem účinné výšky 4 mm a délky 793 mm k čelnímu plechu 
tloušťky 14 mm a rozměrech 813x300 mm. Čelní plechy je z obou stran oblouku a jsou spojeny skrze 
plech pomocí 8 přesných svorníků Ø20 mm. 

Materiál plechů S355JR a jakost šroubů a svorníků je 8.8. Šrouby a svorníky jsou opatřeny 
maticemi a podložkami pod matice. 

7.7 Přípoj dřevěného sloupu 
 

 Dřevěný sloupek je spojený z ocelový sloupem pomocí čelního plechu sloupu tloušťky 10 mm 
a rozměrech 200x200 mm, který je přivařen k ocelovému sloupu po celém obvodu jeho průřezu, 
koutový svar o účinné výšce 3 mm.  Na čelní plech sloupu je přivařen svislý plech o tloušťce 14 mm 
a rozměrech 180x300 mm pomocí oboustranného koutového svaru o účinné výšce 4 mm a délce 
180 mm. Na svislý plech je přivařen čelní plech sloupku o tloušťce 22 mm a rozměrech 280x280 mm, 
stejným svarem jak čelní plech sloupu. Na čelní plech sloupku je přivařen vsazený plech tloušťky 
14 mm a rozměrech 280x360 mm, oboustranným koutovým svarem o účinné výšce 4 mm a délce 
280 mm. Vsazený plech je spojen se sloupkem pomocí 2 přesných svorníků a 4 kolíků Ø20 mm.  
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 Sloupek vytváří vnitřní podporu pro dřevěný oblouk pomocí dřevěné podložky. Sloupek je 
s obloukem spojený pomocí dvou plechů (z každé strany oblouku jeden) o tloušťce 14 mm a 
rozměrech 240x837 mm. Skrze plechy, oblouk a podložku je přišroubovaných 6 přesných svorníků 
o Ø20 mm a zaraženo 6 kolíků o Ø20 mm 

Materiál plechů S355JR a jakost svorníků a kolíků je 8.8. Svorníky jsou opatřeny maticemi a 
podložkami pod matice. 

7.8 Přípoj dřevěného průvlaku 
 

 Průvlak je připojený ke sloupku pomocí dvou (na horní a spodní hraně průvlaku) spojovacích 
úhelníku BV/Ú 05–01/ 160x240x240 (viz příloha 7.). Připojení spojovacích úhelníků k průvlaku a 
sloupku pomocí hřebíků Ø4,0 x 60 (viz příloha 8.). Počet hřebíků na připojení spojovacích úhelníku 
k průvlaku je 56, stejný počet je i u připojení spojovacího úhelníku ke sloupku.  

Průvlak je s ocelovým sloupem spojený pomocí vsazeného plechu o tloušťce 12 mm a 
rozměrech 220x565 mm. Vsazený plech je spojen s průvlakem pomocí 6 přesných svorníků o 
Ø20 mm. 

Materiál plechů S355JR, spojovacího úhelníků S320GD+Z275, hřebíků S235JR a jakost 
svorníků a kolíků je 8.8. Svorníky jsou opatřeny maticemi a podložkami pod matice. 

7.9 Kloubové uložení v patě oblouku 
 

 Kloubové uložení oblouku na ocelový sloup je řešené jako čepový přípoj. Průměr čepu je 
40 mm. Dvojce čepových plechů o tloušťce 14 mm jsou přivařeny po celé délce k čelnímu plechu, 
který má tloušťku 20 mm, „1/2 V“ svarem o účinné výšce 5 mm. Čepový plech o tloušťce 28 mm je 
přivařen po celé délce k čelnímu plechu oboustranným koutovým svarem o účinné výšce 5 mm. 
Podobným způsobem je přivařen taktéž vsazený plech v dřevěné konstrukci oblouku k čelnímu 
plechu. Připojení vsazeného plechu, který má tloušťku 20 mm, je provedeno pomocí 8 kolíků a 4 
přesných svorníků o Ø20 mm. Čelní deska, která je osazena na ocelovém sloupu, je přivařena 
pomocí koutového svaru kolem celého průřezu sloupu o účinné výšce 5 mm.  

Materiál plechů S355JR a jakost čepu, svorníků a kolíků je 8.8. Svorníky jsou opatřeny 
maticemi a podložkami pod matice. 

7.10 Montážní spoj oblouku 
 

Montážní spoje jsou dva v jednom oblouku. Jsou v obloukových vzdálenostech 19,0 m od 
osy styčníku ocelového sloupu a oblouku. Spoj je řešený pomocí vsazeného plechu tloušťky 20 mm 
a rozměrech 2000x1000 mm, který je připojený ke každé jedné části oblouku pomocí 4 přesných 
svorníků Ø20 mm a 16 kolíků Ø20 mm rozmístěné v poloměru 420 mm od středu spoje a 4 přesných 
svorníků Ø20 mm a 12 kolíků Ø20 mm rozmístěné v poloměru 320 mm od středu spoje. 

Materiál plechů S355JR a svorníků a kolíků je 8.8. Svorníky jsou opatřeny maticemi a 
podložkami pod matice. 

7.11 Připojení obvodového pláště 
 

 Připojení hliníkového fasádního systému obvodového pláště skleněných panelů CW86 
k nosné konstrukci (sloupy a stropní konstrukce) se provede dle technické příručky a montážních 
pokynů výrobce Reynaers aluminium.  
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7.12 Připojení střešního pláště 
 

 Připojení trapézového plechu T160/260 k obloukům se provede dle technické příručky a 
montážních pokynů výrobce Satjam. Ke kotvení trapézového plechu budou použity šrouby do dřeva. 

 

 

Obrázek 7-1. Šroub plech - dřevo 

 

Obrázek 7-2. Šroub plech - plech 

 

8 Požární odolnost konstrukce 
 

 V diplomové práci je řešená požární odolnost dvou vybraných prvků. Jedná se o vnitřní 
ocelový sloup v 1NP a prostřední dřevěný oblouk.  

 Vnitřní sloup je namáhaný pouze vzpěrným tlakem. Profil sloupu je HEB 900. Jedná se o 
třídu průřezu 4. Třídy průřezu 4 se musejí vždy opatřit protipožární ochranou. Navržená protipožární 
ochrana 2xSDK deska tloušťky 12,5 mm. Hustota SDK desky je ρp = 800 kg/m3, vlhkost u = 20 %, 
hodnota součinitele tepelné vodivosti λp = 0,20 W/mK, měrné teplo cp = 1700 J/kgK. Kritická teplota 
pro průřezy třídy 4 je 450 °C. Sloup je počítaný jako nosník exponovaný ze 4 stran. Maximální doba 
odolnosti konstrukce proti požáru byla stanovena výpočtem a grafem. Výpočtem je stanovená doba 
odolnosti na 91,25 min a grafem na 102 min. Obě hodnoty splňují podmínku na požární odolnost 
R90 (únosnost a stabilita konstrukce po dobu 90 minut). Sloup je posouzen na vzpěr při požáru, při 
kritické teplotě 450 °C, kde se redukuje účinná mez kluzu (ky,θ = 0,89) a modul pružnosti oceli 
(kE,θ = 0,65). Je počítáno se zatížením při požáru, které se získá pomocí redukčního součinitele 
ηfi = 0,57. Využití průřezu při požáru za kritické teploty je 76 %. 

 Dřevěný oblouk v místě maximálního ohybového momentu je namáhaný ohybovým 
momentem, smykovou silou a tahovou silou. Nejhorší namáhání je při klopení nosníku. Oblouk je 
nechráněný. Rychlost zuhelnatění při uvážení zaoblení rohů je pro LLD βn = 0,7 mm/min. Je počítáno 
se zatížením při požáru, které se získá pomocí redukčního součinitele ηfi = 0,35. Oblouk byl 
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posouzený metodou redukovaného průřezu a metodou redukovaných vlastností. U metody 
redukovaného průřezu je požární odolnost konstrukce 54 min při využití průřezu na 100 % a za 
45 min je využití průřezu 78 %. U metody redukovaných vlastností je požární odolnost konstrukce 
58,5 min při využití průřezu na 100 % a za 45 min je využití 71 %. Obě metody splňují podmínku na 
požární odolnost R45 (únosnost a stabilita konstrukce po dobu 45 minut).  

 

Obrázek 8-1. Graf požární odolnosti oblouk z LLD GL32h - metoda redukovaného průřezu 

 

Obrázek 8-2. Graf požární odolnosti oblouk z LLD GL32h - metoda redukovaných vlastností 
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Požární odolnost konstrukce je počítaná dle publikace – WALD, František a kolektiv, Výpočet 
požární odolnosti stavebních konstrukcí. Vydavatelství ČVUT, Praha: 2005, 336 s. Výpočet je 
v souladu s normami ČSN EN 1991-1-2, ČSN EN 1991-1-5, ČSN EN 1993-1-2, ČSN EN 1995-1-2. 

 

9 Doprava a montáž konstrukce 
 

 Jednotlivé prvky konstrukce budou převezeny na stavbu postupně. Největší prvek – oblouk 
bude bezpečně převezen vcelku pomocí tahače s plošinovým přívěsem. Kde vzepětí oblouku je 
0,89 m a půdorysná délka 19,58 m.  

 
 Dílenské spoje, které jsou svařované (plechy přivařené k nosným prvkům), budou provedeny 
ve výrobě. Montáž konstrukce bude probíhat po jednotlivých patrech. Montáž ocelové konstrukce 
bude provedena na plně únosné základové patky. Jako první se osadí sloupy B1 a C1 na předem 
zabetonované sloupy s kotevní hlavou. Mezi sloupy se přišroubuje průvlak a následně se přišroubuje 
svislé příčné ztužidlo ke sloupům a průvlaku. Poté se bude pokračovat se sloupy B2 a C2, 
přišroubuje se mezi sloupy průvlak. Mezi průvlaky se přišroubují stropnice. Stejným postupem se 
bude pokračovat až do sloupů B7 a C7, mezi které se opět přišroubuje svislé příčné ztužidlo. Dále 
se bude pokračovat s osovou řadou sloupů D, které se vždy spojí s již postavenou řadou sloupů C. 
Stejným postupem do řady sloupů F. Musí se provádět dočasné podélné zavětrování konstrukce. 
Sloup A2 se osadí na předem zabetonované šrouby a spojí se se sloupem B2 pomocí 
přišroubovaného průvlaku. Stejným způsobem se provede sloup A3, který se spojí se sloupem B3. 
Mezi sloupy A2 a A3 se přišroubuje svislé podélné ztužidlo. Mezi průvlaky se opět přimontují 
stropnice. Dále se stejným způsobem provedou sloupy A5 a A6. Následně se můžou dokončit ostatní 
sloupy v řadě A (A1, A4, A7), včetně připojených průvlaků a stropnic. Stejným způsobem se 
provedou sloupy, průvlaky a stropnice v polích F-G. Nakonec se může provést podlití sloupů. 

 Na stropnice/průvlaky se položí trapézový plech působící jako ztracené bednění stropní 
desky. Lokálně se přivaří k profilům stropnic/průvlaků k zajištění polohy. Skrze plech se přivaří ke 
stropnicím/průvlakům trny. Provede případné bednění (po stranách konstrukce). Vyváže se výztuž 
stropní desky. Provede se betonáž stropní desky do ztraceného bednění. Betonáž bude provedena 
bez podepření.  

 Podobným způsobem se bude provádět montáž ostatních pater. Rozdíl bude pouze 
v připojení sloupů k sobě pomocí šroubového spoje.  

Obrázek 9-1. Tahač s plošinovým přívěsem 
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 V 10NP se prvně provedou ocelové sloupy B1 – F1. Poté se připojí na ocelové sloupy 
z nižšího podlaží dřevěné sloupky B2 – F2. Spoj se provede na připravené konstrukce z výroby 
pomocí svorníku. Na sloupky se budou průběžně připojovat dřevěné průvlaky, jak mezi dřevěnými 
a ocelovými sloupy, tak mezi dřevěnými sloupky navzájem. Bude se pokračovat až do ocelových 
sloupů B7 – F7. Sloupky se zavětrují v příčném i podélném směru. Nakonec se napojí ocelové 
sloupy A2 a A3, spojí se mezi sebou přišroubováním ocelového průvlaku a svislého podélného 
ztužidla. Následně se spojí s dřevěnými sloupky pomocí dřevěného průvlaku. Stejným způsobem se 
provedou sloupy A5 a A6. Poté se může provést montáž ostatních sloupů v řadě A (A1, A4, A7), 
včetně připojených průvlaků. Stejným způsobem se provedou sloupy a průvlaky v polích F-G.      

Fáze výstavby zastřešení započne až po vyhotovení všech ostatních prvků konstrukce. Na 
zemi se všechny tři části oblouku spojí pomocí montážních spojů. Potom může být ve vrcholovém 
bodě zdvižen a uložen na konstrukci prvně na jeden patní kloub a potom pomalu spouštěn a uložen 
na druhý patní kloub. Nakonec montážně spojen s vnitřními podporami. Dále se montují další 
oblouky, k již postaveným a zajištují se pomocí podélných ztužidel a případně příčných ztužidel. 
Montáž se bude provádět pomocí jednoho věžového jeřábu.  

Nakonec se provede montáž obvodového a střešního pláště dle zásad výrobců. 

 

10 Ochrana prvků konstrukce 
 

 Ochrana dřevěných prvků konstrukce se provede pomocí impregnace přípravky proti 
škůdcům a plísním. Dále se provede chemická ochrana prostředky snižující hořlavost dřeva a 
rychlost šíření ohně. Nakonec se dřevěné prvky opatří nátěrem bezbarvého laku. Dávkování 
přípravků dle technického listu výrobce 

 Antikorozní ochrana všech ocelových prvků konstrukce se provede pomocí žárového 
pozinkování, dle stupně korozní agresivity prostředí C1 – velmi nízká – základní nátěr 100 μm a 
vrchní nátěr 100 μm. Provede se také protipožární nátěr ocelových prvků. Povrchová ochrana bude 
provedena v souladu s normou ČSN EN ISO 129 44. 

Ostré rohy všech ocelových profilů budou zaobleny minimálním poloměrem 2 mm, aby se 
zachovala navržená tloušťka nátěru. 

 

11 Technologické hledisko 
 

Ocel třídy S355JR. Nárazová práce CVN je 27 J při teplotě 20 °C. Volba jakostního stupně 
dle ČSN EN 1993-1-10. 

Konstrukce je třídy následků CC2 (střední, značné). Výrobní kategorie PC2. Kategorie 
použitelnosti SC1. Třída provedení konstrukce EXC2. Interval kontrol je u běžných 1 x 5 let a u 
podrobných 1 x 10 let. Zatřídění v souladu s normami ČSN EN 1090-1+A1, ČSN EN 1090-2+A1, 
ČSN 73 2604. 

Požadavky na výrobní technologii – u provádění děr musí mít výřezy minimální poloměr 
5 mm a při provádění děr kaleným trnem je funkční tolerance třída 1. U svařování jsou kritéria 
přípustnosti vad svarů dle EN ISO 5817 úroveň kvality C. 
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12 Ekonomické hledisko 
 

 Podrobný výkaz materiálu viz příloha č. 16.  

Užitná plocha: 20 025,00 m2 

Objem budovy: 107 057,30 m3 
celková hmotnost: 1 281 501,14 kg 

průměrná hmotnost na m2: 64,00 kg/m2 

průměrná hmotnost na m3: 11,97 kg/m3 
 

13 Závěr 
 

 Výpočtové modely jsou řešeny jako prostorové úlohy. Vnitřní síly a deformace konstrukce 
jsou získány ze programu SCIA Engineer. Předběžné posouzení obou variant je řešeno výpočtovým 
programem SCIA Engineer. Podrobné posouzení jednotlivých prvků vybrané konstrukce je 
provedeno ručně v souladu s aktuálními normami pro stavebnictví uvedenými v seznamu použité 
literatury. Všechny navržené konstrukce vyhoví na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti. 

 V projektu jsou řešeny tři druhy materiálu – ocelové, ocelobetonové a dřevěné konstrukce. 
Při kombinaci materiálu se najdou výhody i nevýhody. Záleží na konkrétním návrhu a geometrii 
konstrukce. Při dobrém návrhu se dá nalézt kombinace, která využívá výhody všech materiálu 
zároveň. 

 V projektu byly řešeny dva druhy materiálu na požární odolnost. Ocel je náročnější na 
posouzení, chová se méně předvídatelně při požáru. Dřevo naproti tomu odhořívá předvídatelně a 
lze jej posoudit rychleji a snadněji. Dřevo, které se mnohem častěji u staveb s kombinovaným 
materiálem používá na zastřešení, je požární odolnost dostačující, protože v prostorách pod 
zastřešením je menší požadovaná doba požární odolnosti konstrukce. Ocel, která se u takových 
staveb používá především jako hlavní nosná konstrukce nižších podlaží, se musí často opatřit 
protipožární ochranou, aby měla dostatečnou požární odolnost. Tenhle závěr k požární odolnosti 
platí především na pozemní stavby (administrativní budovy, obytné stavby, občanské stavby). 
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15 Seznam použitých zkratek a symbolů 
 

A průřezová plocha 

A plná průřezová plocha šroubu 

A0 průřezová plocha průřezu o průměru d0  

Aeff účinná plocha průřezu  

Anet účinná plocha průřezu  

As plocha šroubu nebo kotevního šroubu účinná v tahu 

Aw návrhová účinná plocha svaru 

Bp,Rd návrhová smyková únosnost v protlačení hlavy nebo matice šroubu  

Ce součinitel expozice  
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Cm součinitel ekvivalentního konstantního momentu  

Ct tepelný součinitel  

E Youngův modul pružnosti  

F zatížení  

Fb,Rd návrhová únosnost šroubu v otlačení  

Ft,Rd návrhová únosnost šroubu v tahu  

Fv,Rd návrhová únosnost šroubu ve střihu  

G stálé zatížení  

G modul pružnosti ve smyku  

Gk charakteristická hodnota stálého zatížení  

Fd návrhová hodnota zatížení  

Fk charakteristická hodnota zatížení  

Iv intenzita turbulence  

I moment setrvačnosti průřezu  

L systémová délka  

Lcr vzpěrná délka  

Mb,Rd návrhová únosnost v ohybu při klopení  

Mcr pružný kritický moment při klopení  

Mc,Rd návrhová únosnost v ohybu k některé hlavní ose průřezu  

Med návrhový ohybový moment  

Mpl,Rd návrhová plastická momentová únosnost  

Mel,Rd návrhová elastická momentová únosnost  

MRk charakteristická únosnost rozhodujícího průřezu v ohybu  

Mapd návrhový ohybový moment ve vrcholu nosníku  

Nb,Rd vzpěrná únosnost  

Ncr kritická síla  

Nc,Rd návrhová únosnost průřezu v prostém tlaku  

NEd návrhová hodnota osové síly  

NjRd návrhová únosnost patky  

Npl,Rd návrhová únosnost neoslabeného průřezu  

NRk charakteristická únosnost rozhodujícího průřezu při působení osové síly  

Nt,Rd návrhová únosnost v tahu  
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Q proměnné zatížení  

Qk charakteristická hodnota proměnného zatížení  

VEd návrhová smyková síla  

Wpl plastický modul průřezu  

Wel elastický modul průřezu  

ab součinitel pro výpočet únosnosti v otlačení, nejmenší z hodnot: ad, fub/fu a 1  

ad součinitel pro výpočet únosnosti v otlačení pro výpočet ve směru zatížení  

a účinná výška svaru  

b šířka konstrukce (délka povrchu kolmého ke směru větru) b šířka průřezu  

c šířka nebo výška části průřezu  

cdir součinitel směru  

ce(z) součinitel expozice  

cpe součinitel vnějšího tlaku  

cr součinitel drsnosti  

co součinitel orografie  

cseason součinitel ročního období  

d hloubka konstrukce (délka povrchu rovnoběžného se směrem větru)  

d vnější průměr kruhového táhla d, průměr čepu, nebo průměr spojovacího prostředku  

d0 průměr otvoru pro spojovací prvek nebo čep  

d0 velikost otvoru kolmo k působící tahové síle, obvykle průměr otvoru  

d1 velikost otvoru rovnoběžně k působící tahové síle, obvykle průměr otvoru  

dm průměrný průměr hlavy šroubu  

e výstřednost síly nebo vzdálenost od okraje  

e vzdálenost šroubu od okraje  

fcd návrhová hodnota válcové pevnosti betonu v tlaku  

fck charakteristická hodnota válcové pevnosti betonu v tlaku  

fjd návrhová pevnost betonu v koncentrovaném tlaku  

fRdu návrhová pevnost betonu v uložení  

fm,k charakteristická pevnost dřeva v ohybu  

fc,0,k charakteristická pevnost dřeva v tlaku rovnoběžně s vlákny 

fc,90,k charakteristická pevnost dřeva v tlaku kolmo na směr vláken  

ft,0,k charakteristická pevnost dřeva v tahu rovnoběžně s vlákny  
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ft,90,k charakteristická pevnost dřeva v tahu kolmo na směr vláken  

fv,k charakteristická pevnost dřeva ve smyku  

fu mez pevnosti oceli 

fub mez pevnosti pro šrouby  

fy mez kluzu oceli 

fyb mez kluzu pro šrouby  

g stálé zatížení  

gk charakteristická hodnota stálého zatížení  

h výška konstrukce  

h výška průřezu  

iy poloměr setrvačnosti  

k1 součinitel pro výpočet únosnosti v otlačení pro výpočet kolmo na směr zatížení  

k2 součinitel  

kj součinitel koncentrace napětí  

kI součinitel turbulence  

kp součinitel  

kr součinitel terénu  

ky součinitel vzpěrné délky  

kyy součinitel interakce  

kz součinitel vzpěrné délky  

kzz součinitel interakce  

kw součinitel vzpěrné délky  

kwt bezrozměrný parametr kroucení  

lw délka svaru  

m hmotnost  

n počet příčných vazeb  

p rozteč spojovacích prostředků  

q proměnné zatížení  

qb referenční (základní) dynamický tlak (pro střední rychlost)  

qk charakteristická hodnota proměnného zatížení  

qp maximální hodnota dynamického tlaku (dynamický tlak při nárazu větru)  

r poloměr zaoblení  
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rin vnitřní poloměr zaoblení  

s zatížení sněhem na střeše  

sk charakteristická hodnota zatížení sněhem na zemi  

t tloušťka plechu 

t1 tloušťka spojovaného prvku  

tf tloušťka pásnice  

t0 tloušťka stěn průřezu o průměru d0  

tp tloušťka patního plechu  

tw tloušťka stojiny u průhyb  

ulim maximální hodnota průhybu  

vm střední rychlost větru  

vb,0 výchozí hodnota základní rychlosti větru  

vb základní rychlost větru  

w tlak větru  

x šířka tlačené oblasti  

z0 parametr drsnosti terénu  

z0,II parametr drsnosti terénu (terén kategorie II)  

ze referenční výška pro zatížení vnějšího povrchu větrem, vnější nebo vnitřní tlak  

zmin minimální výška  

zg souřadnice působiště zatížení vzhledem ke středu smyku  

φ hodnota pro výpočet součinitele vzpěrnosti  

φLT hodnota pro výpočet součinitele klopení χLT  

α sklon střechy měřený od vodorovné roviny 

α součinitel imperfekce  

α úhel  

αv součinitel pro šrouby  

αLT součinitel imperfekce při klopení  

β součinitel vzpěrné délky  

β poměr d1/d0  

βc součinitel vzpěrné délky  

βw korelační součinitel pro svary závislý na druhu oceli  

γG dílčí součinitel stálého zatížení  
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γM globální dílčí součinitel spolehlivosti (materiálu)  

γM0 dílčí součinitel únosnosti průřezu kterékoliv třídy  

γM1 dílčí součinitel únosnosti průřezu při posuzování stability prutu  

γM2 dílčí součinitel únosnosti průřezu při porušení v tahu 

γQ dílčí součinitel proměnného zatížení 

γQ,i dílčí součinitel i-tého proměnného zatížení  

λ štíhlost  

�̅  poměrná štíhlost  

�̅ LT poměrná štíhlost při klopení  

λREL,z poměrná štíhlost  

λREL,m poměrná štíhlost při klopení 

µi tvarový součinitel zatížení sněhem  

µcr bezrozměrný kritický moment  

π Ludolfovo číslo  

ρ měrná hmotnost vzduchu  

ρk charakteristická hustota dřeva  

σ normálové napětí  

τ smykové napětí  

χ součinitel vzpěrnosti při rovinném vzpěru  

χLT součinitel klopení  

ψ0 součinitel pro kombinační hodnotu proměnného zatížení  

ψf parametr nesymetrie průřezu 
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