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ABSTRAKT  
Předmětem diplomové práce byl návrh vícepodlažní administrativní budovy. 

V příčném směru budova byla navrhnuta jako trojtrakt 6,0+4,0+6,0 = 16 m. 

V podélném směru 9x6,6 m = 59,4 m. Konstrukci navrhnuta pro oblast Brno. 

Konstrukci byla navrhnuta v několika variantách: kloubová a rám v příčném směrů. 

Kloubova varianta byla vybraná pro podrobnou analýzu. 

KLÍČOVÁ SLOVA  

Ocelová konstrukce, kloubová varianta, příčný rám, staticky vypočet, nosník, 
ztužidla, zatížení, spoje. 

ABSTRACT  
The subject of the thesis was the design of a multi-storey office building. In the 

transverse direction the building was designed as a three-tract 6.0 + 4.0 + 6.0 = 16 

m. In the longitudinal direction 9x6.6 m = 59.4 m. 

The design was designed in several variants: articulated and frame in transverse 

directions. The joint variant was selected for detailed analysis. 

KEYWORDS  

Steel construction, hinged variant, transverse frame, statically calculated, beam, 
bracing, load, joints. 
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1. Úvod 

Diplomová práce se zabývá návrhem nosné ocelové konstrukce administrativní 

vícepodlažní budovy. Předběžný návrh byl vypracován pro dvě varianty nosné 

konstrukce, z nichž byla na základě porovnání (viz část B - Porovnání variant) vybrána 

Varianta 1.  Konkrétně se jedná o desetipodlažní ocelovou konstrukci, která má 

obdélníkový půdorys o rozměrech 16 x 59,4 metrů a výšku 34,92 metrů. Půdorys je 

řešen jako podélný trojtrakt. Přesné tvarové řešení je patrné z výkresové 

dokumentace. Konstrukce je navržena a spočítána pro oblast Brno. 

2. Pohled na konstrukci 

 

3. Dispoziční řešení 

Půdorysný rozměr nosné ocelové konstrukce je 16 x 59,4 metrů. Dispoziční řešení je 

dáno modulovou sítí, kde podélné modulové osy A - B - C - D jsou ve vzdálenostech 6, 

4 a 6 metrů. Mezi modulovými osami 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8– 9 – 10 je vzdálenost 

v příčném směru 6,6 metrů. Půdorys je rozdělen v podélném směru na tři trakty, kde 

střední trakt o šířce 4 metry slouží jako hlavní administrativní komunikační chodba, 

krajní trakty slouží jako kancelářské prostory. Kanceláře mezi sebou budou rozděleny 

přemístitelnými příčkami. 
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Konstrukční výška jednotlivých podlaží je 3,5 metrů. Výška celé budovy s atikou je 

34,92 metrů. Objekt obsahuje výtah samostatné nosné konstrukce, která nevyžaduje 

konstrukci strojovny výtahu na střeše nebo pod úrovní nejnižšího podlaží. Výtah se 

nachází v objektu mezi modulovými osami A - B, 5 – 6. 

Geometrie  
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4. Popis konstrukčního systému 

Nosná ocelová konstrukce je tvořena kloubově uloženými sloupy, ke kterým jsou 

v podélném směru připojeny průvlaky. Stropy v jednotlivých podlažích jsou řešeny 

jako železobetonové desky spřažené se stropnicemi. Nosníky stropnic jsou kloubově 

uloženy na průvlaky, průvlaky jsou kloubově připojeny na sloup. Sloupy konstrukce 

budou navrženy na výšku podlaží. Pro přenos vodorovného zatížení jsou v podélném 

směru navržena čtyři příhradová ztužidla, ve směru příčném pak ztužidel osm.  
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5. Hlavní konstrukční prvky 

Střechy jsou nepochozí, přístupné pouze za účelem údržby a oprav. Odvodnění střešní 

konstrukce je řešeno pomocí spádových klínů z tvrzeného extrudovaného 

polystyrenu. Spádové prvky budou odvádět vodu do vnitřních vpustí, které budou 

napojeny na dešťové svody. Spádové prvky budou kotveny pomocí speciálních 

plastových kotev.  

 Opláštění je navrženo pomocí fasádního systému Panel Evolution.  

   

 

 Pochozí plochy jsou realizovány v jednotlivých patrech ŽB deskou tl. 120 mm 

litou do ztraceného bednění z trapézového plechu VSŽ 11001 R. Trapézový plech 

je uložen na stropnicích z profilu IPE, vzdálenost stropnic je 2,2 m. 

 Sloupy a průvlaky jsou navržené z profilu IPE 140 – IPE 400 a z profilu HEB 160 

- HEB 400. Konstrukce sloupu je rozdělena na tři montážní dílce. Montážní styky 

jsou umístěny 500 mm nad podlahou. Spoje mezi sloupy budou zabezpečeny 

pomocí čelních desek, které budou spojeny mezi sebou za použití šroubů. Průvlak 

je navržen ve tvaru prolamovaného nosníku o výšce 400 mm. 
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Prolamované nosníky jsou použity za účelem zvětšení ohybové tuhosti stropu 

při zachování hmotnosti konstrukce.  

 Kotevní systém patek skeletu je u ocelové konstrukce navržen z nevyztuženého 

patního plechu. Kotvení je řešeno jako kloubové. Pod patním plechem bude podlití 

o tl. 40 mm pro zajištění kontaktu mezi plechem a betonovou patkou. Pro přenos 

vodorovného zatížení byla navržena smyková zarážka. 

 Stabilitu konstrukce a přenos vodorovných sil (tlak, sání větru) zajišťují 

příhradová ztužidla v příčném i podélném směru v kombinaci s tuhou stropní 

deskou. 

6. Materiál a povrchová úprava navržené konstrukce 

 Ocelová konstrukce je navržena z oceli třídy S355. 

 Spojovací prostředky navržené z oceli jakosti 4.6,4.8. Kotevní šrouby z 

kruhových tyčí jakosti S235JR s frézovaným závitem. 

 Návrh chemických kotev a jich osazení bude provedeno dle technologického 

předpisu, který by měl poskytnout výrobce kotev. 

 Veškeré prvky musí být opatřeny antikorozním nátěrem. 

Nátěrový systém:  

 Základní nátěr: HPS 3385, t=90 μm, barva šedá 

 Vrchní nátěr: ETERNAL ANTIKOR SPECIAL 101 tloušťka suché vrstvy 50 

μm, odstín bílý, vrchní nátěr bude proveden dvakrát 

 Šrouby, matice a podložky budou galvanicky pozinkovány přímo ve 

výrobě 

7. Zatížení 

Návrh zatížení je proveden v souladu s ČSN EN 1990 – Zásady navrhování konstrukce 

a ČSN EN 1991 – Zatížení konstrukce: 

Stálé: 

 Vlastní tíha  

 ŽB deska spřažena vč. trp plechu 3,71 𝑘𝑁/𝑚  

 Střešní plášť  0,71 𝑘𝑁/𝑚  

 Obvodový plášť 0,83 𝑘𝑁/𝑚  
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Proměnné: 

 Strop – Užitné zatížení – Kat.B – kanceláře 3,00 𝑘𝑁/𝑚  

 Střecha - Užitné zatížení – Kat.H – kanceláře 0,75 𝑘𝑁/𝑚  

 Lehké příčky  0,80 𝑘𝑁/𝑚  

Klimatické: 

 Sníh – sněhová oblast II 0,80 𝑘𝑁/𝑚  

 Vítr – větrová oblast II 25,0 𝑚/𝑠 

8. Požární ochrana 
Všechny prvky nosné ocelové konstrukce budou žárově zinkovány dle ČSN EN ISO 

1461 a proti požáru bude konstrukce chráněna dle ČSN EN 1993-1-2 (73 1401). 

9. Montáž ocelové konstrukce 

V první řádě budou osazeny sloupy v 1.NP. ocelové konstrukce. Dále budou připojeny 

vodorovné pruty ztužidel v podélném a příčném směru. Postupovat se bude 

od osazených sloupů, ke kterým je konstrukce připojena kloubově, neposuvným 

spojem. Poté budou na sloupy osazeny ocelové průvlaky (vazníky) a stropnice 

(vaznice). Tím dojde k vytvoření stabilního celku. Následně bude provedeno uložení 

trapézových plechů a betonáž. Stropnice (vaznice) při betonáži nemusí být podepřeny. 

Obdobným způsobem bude provedena montáž dalších podlaží. Při montáži budou 

dodrženy veškeré požadavky na BOZP. 

10. Bezpečnost práce 

Všechny osoby vyskytující se  během výstavby v prostoru staveniště musí být řádně 

proškolené o BOZP, o čemž musí být pořízen záznam. Školení musí být provedeno 

odbornou osobou, která zajistí dostatečnou informovanost dle platných předpisů. 

Všichni proškolení jsou povinni se danými pravidly řídit po celou dobu pobytu v 

prostoru staveniště. Bezpečnost pracovníků za provozu včetně seznámení pracovníků 

se souvisejícími předpisy zajistí provozovatel po převzetí stavby. 
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