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Abstrakt 

Bakalářská práce se skládá ze tří částí. První z nich tvoří požárně bezpečnostní řešení zadané 
stavby (kulturního centra). Druhá část obsahuje revizi nosných konstrukcí a dispozic. Třetí 
část zahrnuje návrh a posouzení vybraných částí za pokojové teploty a posouzení za zvýšené 
teploty. 

Klíčová slova  

požárně bezpečnostní řešení, ocelový příhradový vazník, sloup, stropnice, průvlak, spřažený 
ocelobetonový strop, posouzení za zvýšené teploty 

 

 

Abstract 

Bachelor thesis constists of three parts. The first part contains fire safety solutions of the 

engineering project. The second part contains the inspection of load bearing construction and 

layout. The third part covers designat ambient room temp examination of chosen load bearing 

stracture elements and its assessment at elevated temperatures.   

Key words: 

fire safety solutions, steel framework, pillar, ceiling beam, girder, reinforced concrete ceiling, 

assessment at elevated temperatures  
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1.Úvod 

S ohledem na statický návrh a požadavky, které vznikly p i tvorbě požárně bezpečnostního ešení, 
bylo nutné u zadaného objektu kulturního centra up esnit chybějící informace a navrhnout změny, 
které jsou podrobněji popsány níže a zakresleny ve výkresech p iložených ke svazku II (PB ) 
a IV(Statická část). 

2. Změny návaznosti na statické ešení  
S ohledem na statický návrh byl zvětšen počet nosných sloupů a upraveny a sjednoceny jejich osové 
vzdálenosti. Rovněž bylo změněno rozmístění a typ stropnic a průvlaků. Dle statického výpočtu byly 
navrženy plnostěnné profily IPE 200, IPE300 a HEB 260. Dále byl navržen ocelový p íhradový vazník 
o rozpětí 22,56 m a výšce 1,7 m a osová vzdálenost jednotlivých vazníků je 7,5 m. Vazník je navržen 
jako trubkový (horní pás z profilu TR 114*5,6 mm, spodní pás z profilu 219*10 mm, svislice z profilu 
TR 89*5 mm, diagonály z profilu TR 140*9 mm a TR 114*5,6 mm). 

Původní ztužení objektu nebylo dostačující, a tak byla dle možností dispozice v objektu rozmístěna 
p íhradová ocelová ztužidla z válcovaných L profilů. 

3. Změny v návaznosti na PB  

Vzhledem k tomu, že součástí zadání nebyla situace objektu ani informace o jeho umístění, což je 
nezbytné pro určení zabezpečení stavby požární vodou (vnějších odběrných míst), p íjezdových 
komunikací a nástupních ploch pro jednotky HZS, bylo tedy zvoleno, že stavba bude umístěna na 
Praze 6 v Karlovarské ulici. 

Vnější zateplovací systém nebyl konkrétně specifikován (Baumit EPS tl. 160 mm), a tak byl vybrán 
konkrétní typ (Baumit StarSystem EPS tl. 160 mm). 

Bylo provedeno sjednocení a úprava šachet prostupujících celou konstrukcí budovy. 

Ve 3.NP došlo s ohledem na logickou návaznost k posunutí okna a p íčky. 

Vzhledem k velkému počtu osob v objektu byla nutná úprava dvou schodišť sloužících jako CHÚC, 
protože jinak by schodiště nevyhověla na mezní ší ky. Konkrétně u prvního došlo k rozší ení 
schodišťového ramene a ší ky dve í u vstupu na schodiště a u východu na volné prostranství. 
U druhého bylo nutné rozší it dve e u východu na VP, a protože bylo pot eba rozší it i vstupní dve e, 
což v původní dispozici nebylo možné, byl tedy zvětšen schodišťový prostor.  

Dále bylo na základě podmínek evakuace lidí ze shromažďovacího prostoru (plesový sál) nutné zajistit 
další směry úniku. Proto byla nezbytná úprava dispozice v 2.NP i 3.NP pro vytvo ení východů 
z plesového sálu a galerie, které vedou p es sousední PÚ bez požárního rizika do CHÚC. 

V 1.NP bylo nutné navrhnout dve e vedoucí z tanečního sálu p ímo na VP, aby mezní délka NÚC byla 
vyhovující. 

U některých východů z PÚ do NÚC bylo nutné změnit směr otevírání dve í (ve směru evakuace). 

Protože je nutné v objektu instalovat ZOKT a umístit náhradní zdroj el. energie, byl dostatečně velký 
prostor strojovny vzduchotechniky rozdělen požárně dělícími stěnami na t i samostatné PÚ. 
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