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Abstrakt 

Predmetom bakalárskej práce je návrh nosnej oceľovej konštrukcie viacposchodovej budovy 

obchodného domu.Konštrukcia je navrhnutá pre oblasť Brno.Statický výpočet je riešený 

kombináciou ručného a programového riešenia v programe R-STAB. Oceľová konštrukcia je 

umiestnená medzi železobetónové veže.Ktoré slúžia na vertikálnu dopravu.V priečnom smere je 

konštrukcia riešená ako trojtrakt 6,0+3,0+6,0=15m.Pozdĺžnom smere 9x6,0 m = 54 m.  

  

Klíčová slova 
oceľová konštrukcia,viacposchodová budova,obchodný dom, spriahnuté konštrukcie,vnútorné 

sily,trapézový plech,zaťaženie,statický výpočet  

stropnica,väznice,prievlak,väzník,stĺp,kĺbovo uložený nosník 

  

  

  

Abstract 

The subject of the bachelor´s thesis is structural design multi-storey building a department store. 

The structure is designed for the site Brno.Static calculation is solved by a combination of manual 

calculation and calculation using software R-STAB.The steel structure is placed between the 

reinforced concrete towers.The purpose of reinforced concrete is vertical transport. Transversal 

course is dividet to 6,0+3,0+6,0=15m.Longitudal course is dividet to 9x6,0m = 54m  

  

Keywords 
steel structure, multy-storey building,department store,shear structure,internal forces,trapezoidal 

sheet,load,structural design,secondary beam,purlin,beam,girder,column,pin-supported beam,  
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TECHNICKÁ SPRÁVA 

 

1.VŠEOBECNÉ ÚDAJE 

Téma práce je nadimenzovanie nosnej oceľovej konštrukcie osemposchodovej budovy. 

Budova bude slúžiť ako obchodný dom. Pôdorysný priemet budovy je obdĺžnik o stranách 

a=15m,b=54m.Výška budovy h=36,4m. Budova má plochú strechu s atikou. Oceľová 

nosná konštrukcia je umiestnená pozdĺžne medzi dve železobetónové veže. 

Železobetónové veže majú funkciu vertikálnej dopravy. Pôdorysný rozmer veží je 9x9m. 

V priečnom smere je budova riešená ako trojtrakt 6,0+3,0+6,0=15m. V pozdĺžnom smere 

je rozdelená na 9x6,0 m=54m. Budova je navrhnutá pre oblasť Brno. 

2.NORMOVÉ DOKUMENTY 

Pri návrhu osemposchodovej budovy boli použité tieto normové dokumenty: 

ČSN EN 1990 „Zásady navrhování konstrukcí“ 

ČSN EN 1991 „Zatížení konstrukcí“ 

ČSN EN 1993 „Navrhování ocelových konstrukcí“ 

ČSN EN 1994 „Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí“ 

ČSN 01 3483 „Výkresy kovových konstrukcích“ 

ČSN 03 8260 „Ochrana proti korozi“ 

3.POUŽITÝ MATERIÁL 

Oceľový skelet z hlavných nosných prvkov je z ocele S355. Taktiež aj styčníkové plechy. 

Spojovacie prvky sú pevnosti 4.6 a 5.6. Trapézový plech v stropnej a strešnej konštrukcii 

je S320 GD. Železobetónové časti konštrukcie obsahujú betón C25/30.Výztuž B550 B. 

4.KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE 

Nosný systém je riešený ako oceľová konštrukcia. Vodorovné nosné prvky strechy- 

(väznice, väzníky) a stropu-(stropnice, prievlaky) sú navrhnuté ako oceľobetónové 

spriahnuté prvky. Sústava nosných prvkov je vzájomne kĺbovo pripojená. Tuhá strešná 

oceľobetónová spriahnutá doska a tuhé oceľobetónové spriahnuté stropné dosky 

pripojené v každom poschodí čapovým spojom. Pred zmonolitnením nosných 

vodorovných prvkov tuhosť v montážnom stave zaisťuje vodorovné stužidlo ktoré pôsobí 

ako priehradový nosník s podporami v železobetónových vežiach. 

 



 

5.ZAŤAŽENIE 

PREDPOKLADY: 

Statické posúdenie bolo realizované podľa ČSN EN 1993 „Navrhování ocelových 

konstrukcí“ V programe R-STAB a kontrolným ručným výpočtom na: 

Medzný stav únosnosti MSÚ(ULS) s uvážením vplyvu straty stability prvkov na 

nepriaznivú kombináciu návrhových hodnôt zaťaženia, pre oceľ S355.  

Medzný stav použiteľnosti MSP(SLS) na nepriaznivé hodnoty deformácií z kombinácií 

charakteristických hodnôt zaťaženia, pre oceľ S355. 

Stále zaťaženie: 

Uvažujeme vlastnú tiaž dimenzovaných nosných prvkov a ostatné stále zaťaženie od 

skladbových prvkov stropnej a strešnej konštrukcie, atiky a obvodovým plášťom. 

Premenné zaťaženie: 

-klimatické 

A:Zaťaženie snehom pre snehovú oblasť II (lokalita Brno). 

B:Zaťaženie vetrom na strechu a obvodové steny budovy pre veternú oblasť II (lokalita 

Brno) s kategóriou terénu III. 

-užitkové 

Strecha kategórie H s osamelým bremenom Qk. Podlaha kategórie D(obchodný dom) 

s premiestniteľnými priečkami. 

-montážne 

Tiaž nosného prvku pred zatvrdnutím betónu a premenným zaťažením pri montáži. 

 

6.STATICKÉ RIEŠENIE  

Nosné prvky oceľovej konštrukcie sú kĺbovo uložené. Stĺpy sú dimenzované na výšku 

poschodia 4,0m. Prievlaky a väzníky majú dĺžku 3 a 6m. Stropnice a väznice majú dĺžku 

6m. Stabilita konštrukcie vo vodorovnom smere je zaistená tuhou spriahnutou 

oceľobetónovou doskou. Oceľobetónové dosky sú pripojené čapovým spojom ku 

železobetónovým vežiam ktoré celú konštrukciu stabilizujú. Na jednej strane čapový spoj 

neumožňuje posun konštrukcie vo vodorovnom smere (x,y). Druhý čapový spoj má 

vyrezaný oválny otvor v pozdĺžnom smere a tak umožňuje posuny v smere x. ďalej čapový 

spoj umožňuje vertikálne posuny dôsledkom nerovnomerného sadania ŽB veží a nosnej 

oceľovej konštrukcie. 

 



 

7.STREŠNÁ KONŠTRUKCIA 

Je riešená ako spriahnutá oceľobetónová konštrukcia. Väzníky sú navrhnute ako profil IPE 

200 umiestnené v priečnom smere budovy modulových osách(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) po 

6,0m. Väzníky majú dĺžku 6,0m v krajných lodiach a v strede 3,0m. Uloženie väzníkov je 

kĺbové na stĺpy. Spoj väzníku na stĺp je pomocou čelnej dosky privarenej k väzníku so 

štyrmi skrutkami. Väzník je úplne spriahnutý so železobetónovou doskou. Väznice sú 

umiestnené v pozdĺžnom smere s dĺžkou 6m. Navrhnutý profil väzníc je IPE 120 

a v krajných traktoch je vzájomná osová vzdialenosť väzníc 2m. V strednom trakte je 

osová vzdialenosť 1,5m. Tiež sú kĺbovo uložené na väzníky a stĺpy. Ako u väzníku tak aj 

pri väzniciach sú spoje riešené pomocou čelných dosiek. Na väzniciach je uložený 

trapézový plech TR 50/250/0,88  ktorý má rebrá kolmo na väznice. Väznice sú taktiež 

úplne spriahnuté. Plech je posúdený na únosnosť pri montážnom štádiu a je privarený 

kotviacimi tŕňmi skrz plech. Železobetonová stropná doska je navrhnutá ako spojitý nosník 

o ôsmich poliach kde ako podpory sú väznice. Pevnosť betónu C25/30. Statický výpočet 

obsahuje výpočet výstuže na strane ťahaných vlákien. Strecha je plochá a vyspádovaná.  

8.STROPNÁ KONŠTRUKCIA 

Rovnako ako strešná konštrukcia je navrhnutá ako spriahnutá oceľobetónová konštrukcia. 

Prievlaky sú navrhnute ako profil IPE 270 umiestnené v priečnom smere budovy 

modulových osách(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) po 6,0m. Prievlaky majú dĺžku 6,0m v krajných 

lodiach a v strede 3,0m. Uloženie prievlakov je kĺbové na stĺpy. Spoj prievlaku na stĺp je 

pomocou čelnej dosky privarenej k prievlaku so štyrmi skrutkami. Prievlak je úplne 

spriahnutý so železobetónovou doskou. Stropnice sú umiestnené v pozdĺžnom smere 

s dĺžkou 6m. Navrhnutý profil väzníc je IPE 160 a v krajných traktoch je vzájomná osová 

vzdialenosť stropníc 2m. V strednom trakte je osová vzdialenosť 1,5m. Tiež sú kĺbovo 

uložené na prievlaky a stĺpy. Ako u prievlaku tak i stropnice sú spoje riešené pomocou 

čelných dosiek. Na stropniciach je uložený trapézový plech TR 50/250/0,88  ktorý má 

rebrá kolmo na stropmnice. Stropnice sú taktiež úplne spriahnuté. Plech je posúdený na 

únosnosť pri montážnom štádiu a je privarený kotviacimi tŕňmi skrz plech. Železobetónová 

stropná doska je navrhnutá ako spojitý nosník o ôsmich poliach kde ako podpory sú 

stropnice. Pevnosť betónu C25/30. Statický výpočet obsahuje výpočet výstuže na strane 

ťahaných vlákien. 

9.STĹPY 



Zvislé zaťaženie v konštrukcií prenášajú stĺpy. Sú navrhnutá z HEB profilov. Stĺpy sú 

rozdelené na štyri montážne diely o dĺžkach (9,0;8,0;8,0;11,0)m. V miestach montážneho 

styku je možné prierez odstupňovať. V práci sa odstupňovanie a posúdenie 

odstupňovaného prierezu nenachádza. Montážny styk je umiestnený 625mm nad 

podlahou. Styk stĺpu je urobený kontaktným spojením pomocou čelných dosiek a štyroch 

skrutiek. Skrutky sú konštrukčné. Tento typ spoju sa má nachádzať max do ¼ výšky 

poschodia alebo 1m. 

Navrhnutý je vnútorný stĺp ktorý prenáša tlakovú silu od stropných konštrukcií a strechy. 

Ďalej prenáša a ohybový moment od excentrického uloženia prievlaku. Navrhnutý prierez 

HEB 340. Po obvode nosnej konštrukcie sú umiestnené krajné stĺpy prierezu HEB 280 

ktorý je tiež namáhaný tlakovou silou (ale menšou) a ohybovým momentom od excentricity 

prievlaku ako aj vnútorný stĺp. Ešte je namáhaný aj tlakom vetra na obvodové steny 

budovy. Kotvenie stĺpu je pomocou pätného plechu hrúbky 32mm ktorý je ukotvený 

pomocou dvoch kotviacich skrutiek M20 predom zabetónované so závitom. Kotviace 

skrutky sú konštrukčné. Podliatie pätky je hrúbky 50 mm. 

 

10.VODOROVNÉ STUŽIDLA 

Vodorovné stužidlá sú využité v montážnom štádiu kde tuhosť nezaručuje spriahnutá 

stropná doska. Je navrhnutý prierez L100x8mm z dôvodu veľkosti vŕtania. Stužidlo je 

dimenzované na ťahovú silu od vetra v diagonále. Na ťahovú silu by vyhovoval menší 

prierez ktorý by splňoval štíhlosť. Stužidlá sú pripojené na prievlak skrutkovým spojom. Po 

zatvrdnutí betónu už neplnia svoju úlohu prenášania zaťaženia od vetra na opláštenú 

budovu.   

 

 

11.POVRCHOVÁ ÚPRAVA 

Oceľová nosná konštrukcia je chránená náterom proti korózií podľa ČSN 03 8260 a proti 

požiaru podľa ČSN EN 1993-1-2(73 1401). 

12.MONTÁŽ 

Železobetónové veže budú stavané skôr pred oceľovou nosnou konštrukciou ktorá sa 

bude montovať medzi veže. Potom sa začnú montovať prvý montážny diel stĺpu na 

betónovú pätku. Prvé Stĺpy budú zavetrované provizornými stužidlami alebo pomocným 

lešením. Na takto osadené stĺpy sa začnú pripojovať prievlaky a stropnice. Na rad príde 

montážne vodorovné stužidlo a urobia sa čapové spoje do želetobetónových veží. 



Ukladanie trapézových plechov a betonáž sa bude robiť postupne od spodných poschodí. 

Analogickým postupom sa bude pokračovať s ďalšími poschodiami. Vďaka vodorovnému 

stužidlu sa bude môcť pracovať a betónovať aj na opláštenej konštrukcií. 

Stropnice(väznice) a aj prievlaky(väzníky) budú pri montáži podopreté uprostred rozpätia 

lokálnymi podporami. Pri montáži sa bude dodržovať BOZP a všetci pracovníci budú 

oboznámený s pracovným postupom. 
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 Výkaz materiálu v teoretických dĺžkach      

            

 PRVOK PRIEREZ MATERIÁL 

JEDNOTKOVÁ 
HMOTNOSŤ 

DĹŽKA POČET HMOTNOSŤ 
  

 [kg/m] [m] [ks] [kg]   

 STREŠNÁ KCE             

 VÄZNICA-6m IPE 120 S355 10,4 6,0 63,0 3931,2   

  

VÄZNICA-6m              ( 
STUŽIDLO) 

HEB 
240 

S355 83,2 6,0 18,0 8985,6 
  

 VÄZNÍK-6m IPE 200 S355 22,4 6,0 20,0 2688,0  

  VÄZNÍK-3m IPE 200 S355 22,4 3,0 10,0 672,0  

  STROPNÁ KCE             

 STROPNICA-6m IPE 160 S355 15,8 6,0 504,0 47779,2  

 

STROPNICA-
6m(STUŽIDLO) 

HEB 
240 

S355 83,2 6,0 144,0 71884,8 
 

  PRIEVLAK-6m IPE 270 S355 36,1 6,0 160,0 34656,0  

 PRIEVLAK-3m IPE 270 S355 36,1 3,0 80,0 8664,0  

 STĹPY              

  VNÚTORNÝ 
HEB 
340 S355 

134,0 36,0 16,0 77184,0 
  

 KRAJNÝ HEB280 S355 103,0 36,0 24,0 88992,0  

 STUŽIDLÁ              

 VODOROVNÉ1 L100x8 S355 12,2 6,7 162,0 13241,9   

 VODOROVNÉ2 L100x8 S355 12,2 8,5 72,0 7466,4   

         CELKOM= 366145,1   

           

 CELKOVÁ HMOTNOSŤ KONŠTRUKCIE      

         

 NÁZOV HMOTNOSŤ [t]      

 NOSNÉ PRVKY 366,145       

 3% prořez 10,984       

 

2% styčníkové a čelní 
desky 

7,323 
      

 1% zvary 3,661       

 
2%spojovacie prostriedky 7,323 

      

 celková hmotnosť= 395,437      

         

 






















































































































































































































































