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Abstrakt 

Předmětem bakalářské práce jsou tři základní části. První část se zabývá revizí stavebního 
objektu z hlediska požární prevence a statiky. Ve druhé části je zpracováno podrobné požárně 
bezpečnostní řešení stavby. Třetí část se týká stavebně konstrukčního řešení stavby. To 
znamená návrh a posouzení vybraných prvků ocelové konstrukce za pokojové teploty. 
Hlavním bodem návrhu je ocelový vazník, který je navržen ve třech variantách. Rozšiřující 
téma této části je zjišťování teplotní analýzy autosalonu za požáru. Analýza je provedena 
především metodou lokálního požáru. Vybrána je jedna varianta vazníku, která je podrobena 
posouzení za požáru podle předepsané požární odolnosti z požárně bezpečnostního řešení 
stavby. 

 

Abstract 

Subjects of this bachelor thesis are three basic parts. The first part deals with the revision of 

building in terms of fire prevention and statics. The second part contains detailed fire safety 

solution of the building. The third part is focused on structural design. That means the design 

and assessment of selected elements of steel structure at room temperature. The main point of 

design is a steel girder, which is designed in three variants. Detailed determination of thermal 

analysis at the showroom under fire is an extending theme of this section. The analysis is 

performed mainly by local fire model. One girder is chosen and subjected to assessment under 

fire by prescribed fire resistance of the fire safety solution of buildings. 

 

Klíčová slova 

Požárně bezpečnostní řešení; Prolamovaný vazník; Lokální požár 

 

Key words 

Fire safety solution; Castellated girder; Local fire 
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Podklady 

Podklady ve formě zpracované studie na rozšíření autosalonu byly poskytnuty vedoucí 
bakalářské práce Ing. Kamilou Cábovou Ph.D. Přiložené podkladní obrázky, na základě 
kterých je bakalářská práce zpracována, nebyly mou osobou graficky a jinak upravovány. 

 

 

Seznam přiložených podkladů 

Příloha č. 1 – Studie autosalonu – situace, pohledy 

Příloha č. 2 – Studie autosalonu – půdorys, řez  

Příloha č. 3 – Studie autosalonu – popis 
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1. ÚVOD 

Podkladem pro práci byla studie na rozšíření autosalonu a autoservisu viz svazek I. Bakalářská 
práce pojednává o studii jako o novostavbě. Pro potřeby zpracování práce je vytvořen stručný 
výkres v příloze č. 1 a popis stavby v kapitole 2.  

2. POPIS 

2.1. IDENTIFIKůČNÍ ÚDůJE O STůVB  

2.1.1. NÁZEV STAVBY 

Název stavby:   Autosalon Tipa F 

Vlastník:   Tipa F s.r.o. 

2.1.2. MÍSTO STůVBY 

Adresa:   Rantířovská 2, Jihlava, 586 01    

Katastrální území:  Jihlava (659673) 

Dotčené parcely:  4355/13; 4355/1; 4372/3; 4372/1 

 

Obrázek 1.: Katastrální mapa + ortofoto, www.cuzk.cz 

Pozemek pro stavbu se nachází v rovinatém území. Pozemek je sám o sobě mírně svažován od 
jihu k severu. Parcela na severní straně je snížena až pod úroveň přilehlé komunikace. 

2.2. ÚČEL OBJEKTU 

Jedná se o jednopodlažní objekt, ve kterém jsou navrženy prostory pro výstavu a prodej 

automobilů s prodejnou auto doplňků. V objektu je dále zázemí zaměstnanců, autoservis 

osobních a užitkových vozidel s příručními sklady. 

http://www.cuzk.cz/
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2.3. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ů STůVEBN  KONSTRUKČNÍ 
POPIS 

2.3.1. ARCHITEKTONICKO STůVEBNÍ POPIS 

Jednopodlažní objekt je navržen tak, aby jižní fasáda dominovala celému pohledu od ulice 

Žižkova. Fasáda je navržena z prosklené systémové fasády tak, aby byl možný pohled na 
vystavená vozidla a autodoplňky přímo z ulice. V zadní části objektu je autoservis a zázemí 
zaměstnanců. Důležitým aspektem bylo vytvořit vnitřní prostředí autoservisu tak, aby bylo 
možné opravovat i užitkové vozy. Tento požadavek je docílen snížením zadní části objektu o 
1,050 m pod úroveň podlahy v autosalonu a prodejně. Vjezd a vstup do objektu je z ulice 

Žižkova. Vstupy do objektu jsou celkem čtyři. Dva vstupy v jižní fasádě jsou do prodejny 
autodoplňků a druhý do autosalonu (showroomu). Třetí vstup je ze strany objektu do autosalonu 

(showroomu). Na této straně je i vjezd pro vystavovaná auta. Do autoservisu je vjezd a vstup 

přes přilehlé parkoviště na západní straně pozemku. 

2.3.2. STůVEBN  KONSTRUKČNÍ POPIS 

Objekt je rozdělen na dvě části podle konstrukčního řešení stavby. Část A je řešena jako ocelová 
hala s příčnou vazbou po šesti metrech. Příčná vazba se skládá z vetknutých sloupů a kloubově 
uloženého vazníku. V části B je stěnový konstrukční systém. Výška objektu je různá podle typu 
konstrukčního řešení. Část A je vysoká 4,40 m a část B je vysoká 5,95 m. 

 

Obrázek 2.: Rozdělení objektu podle konstrukčního řešení 
 

2.3.3. ZůLOŽENÍ OBJEKTU 

Nosné zděné stěny jsou založeny na betonových pasech. Pasy jsou navrženy z prostého betonu a 
základová spára se nachází v nezámrzné hloubce. Sloupy jsou založeny na betonových patkách. 
Patky jsou navrženy z prostého betonu a jsou provedeny do nezámrzné hloubky.   
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2.3.4. SVISLÉ KONSTRUKCE 

Svislé nosné konstrukce jsou z ocelových sloupů, monolitického železobetonového sloupu a 
zděných stěn z keramických tvárnic.  

 Ocelový sloup HEB 160, ocel S235 

 ŽB sloup 350/750, beton třídy C20/25 

 Keramické tvárnice Porotherm 30 P+D (247x300x238 mm), zděné na cementovou maltu 

Nenosné svislé konstrukce jsou ze zděných keramických tvárnic. 

 Keramické tvárnice Porotherm 8 P+D  (497x80x249 mm), zděné na cementovou maltu 

2.3.5. VODOROVNÉ KONSTRUKCE 

Střechy jsou rozděleny podle objektů. Na objektu A je zastřešení plochou střechou s nosnou 

konstrukcí z trapézového plechu a na objektu B je zastřešení plochou střechou s nosnou 

konstrukcí z panelů Spirol.  

 Trapézový plech TR 150/280/1,0, S320GD 

 Panel Spirol tl. 200 mm 

Vnitřní vodorovné konstrukce jsou tvořeny monolitickými železobetonovými průvlaky a 
ocelovými vazníky a průvlakem. 

 ŽB průvlak 300/500, třídy betonu C20/25 

 Ocelový vazník/ průvlak CS IPE 330/ CS IPE 270 

2.3.6. ZTUŽENÍ OBJEKTU 

Část objektu A je ztužena ocelovými profily ve střešní rovině a mezi sloupy příčné vazby. Část B 

je ztužena nosnými stěnami a tuhou stropní deskou. 

2.3.7. VÝPLN  OTVOR  

Vnější výplně otvorů jsou z plastových oken s dvojsklem a z prosklené fasády. Vnitřní výplně 
otvorů tvoří prosklené příčky s dveřmi a dřevěné dveře v ocelových zárubní. 

 Prosklená fasáda, odolnost proti zatížení větrem až 2000 Pa. 

2.3.8. SKLADBY 

Popis jednotlivých vrstev konstrukcí objektu s jejich tloušťkou. Skladby jsou popisovány 
z exteriéru do interiéru.  

S01 - ST EŠNÍ KONSTRUKCE - ČÁST A 

Skladba je klasifikována do požární odolnosti REI 30 DP1 a z hlediska chování při vnějším 
požáru do Broof (t3). 

Název tl. [mm] 

Hydroizolační folie z PVC-P určená k mechanickému kotvení 1,8 
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Tepelný izolant z navzájem se překrývajících se desek z minerálních vláken 2x 30 
mm 

60 

Tepelný izolant ze spádových klínů z minerálních vláken od 20 mm do 180 mm. 180 

Parotěsnící fólie lehkého typu  - 

Trapézový plech TR 150/280/1,0, S320GD 153 

Celkem 395 

S02 - ST EŠNÍ KONSTRUKCE - ČÁST B 

Skladba je klasifikována do požární odolnosti REI 30 DP1 a z hlediska chování při vnějším 
požáru do Broof (t3). 

Název tl. [mm] 

Hydroizolační folie z PVC-P určená k mechanickému kotvení 1,8 

Tepelný izolant z navzájem se překrývajících se desek z minerálních vláken 2x 30 
mm 

60 

Tepelný izolant ze spádových klínů z minerálních vláken od 20 mm do 180 mm. 180 

Parotěsnící fólie lehkého typu  - 

Prefabrikovaný železobetonový panel Spirol 200 

Celkem 442 

W01 - OBVODOVÉ ST NY 

Název tl. [mm] 

Tenkovrstvá silikonová omítka, zrnitost 1,5 mm 2 

Podkladní nátěr - 

Výztužná síťovina, sklo-vláknitá tkanina pro vyztužení stěrkové vrstvy - 

Stěrková hmota, cementová směs pro lepení a stěrkování 5 

Tepelná izolace z desek EPS 100 F 140 

Lepící hmota, cementová směs pro lepení a stěrkování 5 

Vyrovnávací vrstva, cementová omítková směs, zrnitost 4 mm 10 

Nosná zděná stěna, Porotherm 30 P+D 300 

Cementový postřik, omítková směs pro úpravu podkladu 10 

Jádrová omítka, omítková směs, podklad pod štukovou omítku 10 

Vrchní omítka, vápenná štuková omítka  3 

Penetrace, penetrační zpevňující nátěr - 

Interiérová malba - 

Celkem 485 

W02 - VNIT NÍ ST Nů - OMÍTKů  

Název tl. [mm] 
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Zděná stěna, Porotherm 30 P+D nebo Porotherm 8 P+D  

Cementový postřik, omítková směs pro úpravu podkladu 10 

Jádrová omítka, omítková směs, podklad pod štukovou omítku 10 

Vrchní omítka, vápenná štuková omítka 3 

Penetrace, penetrační zpevňující nátěr - 

Interiérová malba - 

Celkem 23 

W03 - VNIT NÍ ST Nů - OBKLAD 

Název tl. [mm] 

Zděná stěna, Porotherm 30 P+D nebo Porotherm 8 P+D  

Cementový postřik, omítková směs pro úpravu podkladu 10 

Jádrová omítka, omítková směs, podklad pod štukovou omítku 10 

Penetrace, penetrační zpevňující nátěr - 

Lepidlo, cementová směs pro lepení obkladů 5 

Keramický obklad 7 

Celkem 32 

P00 - PODLAHA  

První část tabulky popisuje společnou část podlah v celém objektu. Podlahy se liší až v konečné 
úpravě, to je popsáno ve zbytku tabulky pod samostatným názvem a umístěním skladby. 
Tloušťka skladby zahrnuje jak společnou část skladby, tak i finální úpravu. 

Název tl. [mm] 

Rostlý terén - 

Štěrkopískový zhutněný podsyp frakce 16/32 pod podkladní desku 150 

Podkladová deska z betonu třídy C20/25, armovaná sítí 150 

Penetrační nátěr - 

Asfaltový hydroizolační pás, z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka ze 
skleněné tkaniny, povrch jemný separační posyp 

4 

Asfaltový hydroizolační pás, z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka 
z polyesterové rohože, povrch jemný separační posyp 

4 

Tepelná izolace PERIMETER 200 100 

Separační folie, plastová fólie lehkého typu - 

Roznášecí betonová deska, z betonu třídy C30/37, armovaná sítí 80 

Hloubková penetrace, pro hloubkové zpevnění a snížení nasákavosti - 

  

P01 - Autosalon a prodejna autodoplňk   

Flexibilní cementové lepidlo pro lepení keramických obkladů a dlažeb  5 
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Vysoko pevnostní keramická dlažba, určená pro pojezd aut 10 

Celkem 503 

  

P02 - Kancelá e  

Dřevovláknitá podkladní deska, tlumící deska do plovoucích podlah 5 

Koberec 4 

Celkem 497 

  

P03 - Zázemí zam stnanc , chodba, toalety, sklady  

Flexibilní cementové lepidlo pro lepení keramických obkladů a dlažeb  5 

Keramická dlažba 6 

Celkem 499 

  

P04 - Autoservis  

Epoxidový podlahový nátěr - 2 vrstvy, včetně soklu do výše 150 mm   1 

Celkem 489 

3. REVIZE STůVEBNÍ ČÁSTI 

Navržené stavební změny v zadání objektu s ohledem na požární prevenci a statiku jsou popsány 
v jednotlivých kapitolách podle typu konstrukce a účelu. Změny jsou očíslovány a zakresleny 

s popisem do výkresu půdorysu v příloze č. 3. V příloze č. 4 je zakreslen nový stav objektu po 
revizi.  

3.1. OBVODOVÉ ST NY 

R01 - Zrušení prosklené východní fasády. Je nahrazena zateplenou obvodovou stěnou (W01) se 

třemi menšími okny. Od prosklené fasády vzniká velká odstupová vzdálenost a v tomto případě 
by požárně nebezpečný prostor zasahoval na sousední garáže na jiném pozemku. Zmenšením 
požárně otevřených ploch se docílí zmenšení odstupové vzdálenosti. 

R02 - Zmenšení šířky okenního otvoru a dozdění příčky k obvodové stěně. Příčka skladu je 
požárně dělící konstrukce a musí navazovat na obvodovou stěnu. 

3.2. OTVORY VE VNIT NÍCH ST NÁCH 

R03 - Prosklená příčka mezi autosalonem (showroom, 1.01) a servisem (1.18) zrušena. Tato 
stěna je požárně dělící konstrukce. Prosklená příčka by musela vykazovat požární odolnost. 
Zrušení tohoto otvoru je ekonomické řešení. 

R04 - Okna mezi skladem (1.15) a servisem (1.18) zrušeny. Tato stěna je požárně dělící 
konstrukce. Okna by musely vykazovat požární odolnost. Zrušení těchto otvorů je ekonomické 
řešení. 
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3.3. DVE E 

R05 - Posunutí dveří na chodbě (1.09) blíže k servisu. Dveře musí mít požární odolnost (viz 
svazek III). Posunutím dveří je docíleno, aby šatna byla součástí požárního úseku N01.02. 

R06 - Přidání vstupních dveří na západní fasádu autosalonu (showroomu 1.01). Ručně 
otvíravými dveřmi se docílí bezpečného úniku osob. 

R07 - Vjezdová vrata do autoservisu musí mít vstupní dveřní otvor. Možnost úniku osob. 

R08 – Otočení otvírání dveří ve směru úniku. 

4. P ÍLOHY 

P íloha č. 1 - Půdorys autosalonu 

P íloha č. 2 - Revize objektu - Zakreslené změny 

P íloha č. 3 - Revize objektu - Nový stav 
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