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Abstrakt 

PUedmEtem bakaláUské práce je posouzení vybraných ocelových prvk] konstrukce z hlediska 
požární odolnosti. Práce se skládá celkem ze tUí částí. První částí je koncept požárnE 
bezpečnostního Uešení stavby (administrativní budovy). Druhou část tvoUí návrh a posouzení 
vybraných prvk] za bEžné teploty. TUetí část tvoUí návrh a posouzení ocelových prvk] za 
zvýšené teploty.  
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Abstract 

The subject of this bachelor thesis is the assessment of selected steel constructions in terms of 
fire resistance. The thesis consists of three parts. The first part contains fire safety of the 
administrative building. The second part consists of the design and assessment of  load 
bearing structure elements at room temperature. The third part covers design and assessment 
of chosen load bearing structure elements at elevated temperatures. 

Key words 

Fire safety solutions, steel structure, column, ceiling beam, girder, composite steel-concrete 
floor, assessment at elevated temperatures, fire resistence 
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A PODKLADY A ZKRATKY 

A.1 Podklady pro zpracování  

[1] PτKτRσÝ, εarek. Požární bezpečnost staveb – Sylabus pro praktickou výuku. 

Praha : ČVUT v Praze, 2014. 124 s. ISBN 978-80-01-05456-7. 

[2] ZOUFAL, Roman a kolektiv. Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí 

podle Eurokód]. Praha : PAVUS a.s., 2009. 128 s. ISBN 978-80-904481-0-0. 

[3] Vyhláška č. βγ/β00Ř Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve 

znEní vyhlášky č. β6Ř/β011 Sb. 

[4] Vyhláška č. β46/β001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) 

[5] ČSσ 7γ 0Ř0β Požární bezpečnost staveb – σevýrobní objekty (β00ř), zmEna Z1 

(2013) 

[6] ČSσ 7γ 0Ř04 Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty (β010), zmEna Z1 

(2013) 

[7] ČSσ 7γ 0Ř10 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení (β00ř), zmEna Z1 

(β01β), zmEna Zβ (β01γ), zmEna Zγ (β01γ) 

[8] ČSσ 7γ 0Ř1Ř Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektu osobami (1řř7), 

zmEna Z1 (β00β) 

[9] ČSσ 7γ 0Řβ1 ed. β Požární bezpečnost staveb – Požární odolnost stavebních 

konstrukcí (β007/05) 

[10] ČSσ 7γ 0Ř7γ Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou (β00γ) 

[11] Vyhláška č. β46/β001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) 
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A.2 Zkratky používané v textu 

PÚ = požární úsek,     NP = nadzemní podlaží, 

SPB = stupeO požární bezpečnosti, VP = volné prostranství,  

POP = požárnE otevUená plocha,   CHÚC = chránEná úniková cesta, 

PNP = požárnE nebezpečný prostor,   NÚC =nechránEná úniková cesta, 

KM = kritické místo,     ÚC = úniková cesta, 

EPS = elektronická požární signalizace, ZOKT = zaUízení pro odvod 

SHZ = stabilní hasicí zaUízení, kouUe a tepla, 

PHP = pUenosné hasicí pUístroje, DP1, DP2, DP3 = druhy 

PO = požární odolnost, konstrukcí z požárního hlediska, 

NAP = nástupní plocha  
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B POPIS OBJEKTU 

B.1 Urbanistické Uešení 

Tešený pozemek je lichobEžníkového tvaru o velikosti cca 105 x 51 m, mírnE svažitý k 

jihu. σavrhovaný objekt je čtvercového p]dorysu o velikosti γ0,6 x 30,6 m a je 

dvoupodlažní se stUešní nástavbou. Plocha parkovištE je navržena v pravé části podél 

severní hranice Uešeného pozemku. PUíjezd na parkovištE je sjezdem z místní 

komunikace na západní stranE. Hlavní vstup do objektu je z východní strany z 

rozptylové plochy pUed vchodem, ohraničené kamennými/betonovými sloupky. Vchod 

pro zásobování jídelny je ze severní strany objektu z rozšíUené plochy komunikace.  

Vstup do areálu je z veUejného chodníku, který vede podél jižní hranice. 

B.2 Dispoziční Uešení  

σavrhovaný objekt tvoUí čtvercová dvoupodlažní budova o velikost p]dorysu 30,6 x 

30,6 m se stUešní nástavbou. V 1.σP je navržena vstupní hala s recepcí navazující na 

chodby, ze kterých jsou vstupy do jednotlivých prostor] v budovE (show room, 

kanceláUská pracovištE, jídelna se zázemím, sociální zaUízení s kuchyOkami 

zamEstnanc], sklady, schodištE). Chodby jsou na jižní a západní stranE ukončeny 

oddychovými prostory s lodžiemi. 

β.σP je pUístupné dvEma schodišti z chodby a vstupní haly. Chodba je navržena okolo 

stUedního bloku, kde jsou umístEny zasedací místnosti, sociální zaUízení s kuchyOkami 

zamEstnanc], skladové a technické prostory. Z chodby jsou vstupy do kanceláUských 

prostor umístEných podél fasád. Chodba je na východní stranE ukončena oddychovým 

prostorem s lodžií. 

γ.σP je pUístupné schodištEm z chodby. Ze schodištE je vstup do místnosti TZψ a na 

venkovní terasu s pergolou. 

B.3 Konstrukční Uešení  

Základové konstrukce: objekt je založen na železobetonových základových patkách, 

krajní patky jsou navzájem propojeny základovým pasem ze slabE vyztuženého betonu. 

VnitUní ztužující železobetonové stEny jsou také založeny na základových pasech.  
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Nosná konstrukce: nosnou konstrukci objektu tvoUí ocelový dvoupodlažní skelet. 

Sloupy jsou v rastru Ř,7 x Ř,7 m, resp. 6,4 x Ř,7 m a 6,4 x 6,4 m. Základním nosným 

profilem sloup] ocelové konstrukce jsou HEψ válcované profily a nosníky z IPE 

profil]. 

Vedlejší schodištE: z 1.σP do γ.σP je navrženo jako železobetonové prefabrikované s 

podestami uloženými na železobetonové stEny. 

Hlavní schodištE: z 1.σP do β.σP je navrženo jako schodnicové – se schodnicí z 

ocelového plechu a dUevEnými stupnicemi, podestu tvoUí monolitická železobetonová 

deska, vybetonovaná mezi ocelové nosníky, uložené do železobetonových 

prefabrikovaných stEn. 

Obvodové zdivo: γ.σP bude vyzdEno z broušených cihel plnEných vatou 

PτRτTHERε γ0T Profi tl.γ00 mm. Ze stejných cihel bude vyzdEna i část obvodové 

stEny u provozu kuchynE a obvodové stEny zastUešení vstupu.   

VnitUní dElící konstrukce: z akustických pUíčkovek PτRτTHERε 11.5 χKU 

tl.150mm a pUíčkovek PτRτTHERε ŘP+D tl.100 mm. KanceláUské prostory budou 

oddEleny prosklenými dElícími pUíčkami δIσDσER δIFE110 tl.100 mm, jedná se o 

rámovou konstrukci s nosnými ocelovými pozinkovanými profily. VýplO kalené 

bezpečnostní sklo ESG tl.6-8 mm. 

OpláštEní objektu: prosklený fasádní pláš[ WICτσχ WICTEC50, sloupko-pUíčkový 

systém z hliníkových profil] šíUky 50 mm, zasklený tepelnE a zvukovE izolačním 

trojsklem tl.57 mm. 

Stropní konstrukce: tvoUena betonovou monolitickou deskou, betonovanou do 

ztraceného bednEní z trapézového plechu. Deska je podepUena IPE stropnicemi o 

roztečích γ,β a β,ř m. V celém objektu je navržen zavEšený podhled ze 

sádrokartonových desek RIGIPS tl. 12,5 mm. 

StUešní konstrukce: je Uešena jako jednopláš[ová nevEtraná stUecha s povlakovou 

krytinou (fólie EVχδτσ GV s vrstvou skelných vláken) na tepelné izolaci ze 

spádovaných polystyrénových desek EPS 100S Stabil tl. 20-200 mm. σosná konstrukce 

je tvoUena betonovou monolitickou deskou, betonovanou do ztraceného bednEní 

z trapézového plechu. Parozábrana – asfaltový pás s SψS modifikací. 
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Otvorové výplnE: okna jsou z hliníkových profil] s pUerušených tepelným mostem, 

zasklení tepelnE izolačním dvojsklem (prosklených stEn s dveUmi je zasklení provedeno 

z bezpečnostního vrstveného skla). DveUe jsou dUevEné s polodrážkou do ocelové 

lisované zárubnE – plné nebo částečnE prosklené. Vstupní vnEjší dveUe do objektu jsou 

z hlediska zvýšeného mechanického namáhání z hliníkových profil] s pUerušeným tep. 

mostem, zasklení tepelnE izolačním dvojsklem z vrstveného bezpečnostního skla. 

Ocelová konstrukce terasy a zastUešení: konstrukce je umístEna na stUeše nad β.σP, je 

svaUena z uzavUených silnostEnných čtvercových profil] 100 mm x 100 mm x 4 mm. 

B.4 PožárnE technické údaje o stavbE  

Požární výška objektu je 3,95 m, je definována jako výška od podlahy prvního 

nadzemního podlaží k podlaze posledního užitného nadzemního podlaží. ψudova má γ 

nadzemních podlaží.  

Stavební konstrukce zabezpečující stabilitu objektu jsou druhu DP1, nezvyšují 

v požadované dobE požární odolnosti intenzitu požáru a skládá se z částí pouze tUídy 

χ1 (nehoUlavé hmoty). 

Konstrukční systém v objektu je z požárního hlediska nehoUlavý. 

C POŽÁRNÍ ÚSEKY 

τbjekt je rozdElen do 5 požárních úsek] (PÚ) dle ČSσ 7γ 0Ř0β [5]. Viz výkresová část 

PψT. 

- 1.NP: N01.03 – sklad textilu 

- 2.NP: N02.04 – server 

- 3.NP: N03.05 – technická místnost 

- 1.NP – 3.NP: N01.01/N03 – kanceláUské prostory se zázemím 

- 1.NP – 3.NP: N01.02/N03 – schodištE s chodbou a stravovacími prostory 

 

 



9 

 

Tab. 1  

Číslo PÚ pv S SPB Specifikace místnosti 
N01.01/N03 

  
 kanceláUské prostory 

N01.02/N03 
 

 
 

schodištE+stravovací 
prostory 

N01.03  112,99     29,80    IV  sklad textilu 
N02.04  26,93     13,10    II  server 
N03.05  19,74     45,40    II  technická místnost 

SPψ dle ČSσ 7γ 0Ř0β [5] Tabulka 8. 

D STůNOVENÍ POŽÁRNÍHO RIZIKA, STůNOVENÍ STUPND 
POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI 

D.1 Výpočet požárního rizika 

Podrobný výpočet pv a SPψ viz pUíloha 1 

Požární úsek N01.01/N03 

pv = 80,25 kg/m2 s SPB III (ČSσ 7γ 0Ř0β [5]  Tabulka 8) 

Požární úsek N01.02/N03 

pv = 8,7 kg/m2 s SPB I (ČSσ 7γ 0Ř0β [5]  Tabulka 8) 

Požární úsek N01.03 

pv = 112,99 kg/m2 s SPB IV (ČSσ 7γ 0Ř0β [5]  Tabulka 8) 

Požární úsek N02.04 

pv = 26,93 kg/m2 s SPB II (ČSσ 7γ 0Ř0β Tabulka Ř) 

Požární úsek N03.05 

pv = 19,8 kg/m2 s SPB II (ČSσ 7γ 0Ř0β [5]  Tabulka 8) 

Posouzení velikosti požárních úsek] 

εezní velikosti jednotlivých PÚ jsou vyhovující dle ČSσ 7γ 0Ř0β [5]  Tabulka 9. 

σejvEtší dovolené rozmEry PÚ pro nehoUlavý konstrukční systém a pro součinitel a 

= 1,0 jsou: délka 6β,5 m a šíUka 40 m. Skutečné rozmEry PÚ jsou délka γ0,Ř m a 

šíUka γ0,Ř m. 

Pro PÚ σ01.01/σ0γ (pv= 80,25 kg/m2)  je mezní počet podlaží:  
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z1 = 
怠腿待 賃直【陳鉄椎寧  = 2,24  1,0 ( požadavek je splnEn). 

Pro PÚ σ01.01/σ0γ (pv= 8,7 kg/m2)  je mezní počet podlaží:  

z1 = 
怠腿待 賃直【陳鉄椎寧  = 20,69  1,0 ( požadavek je splnEn). 

 

E STůVEBNÍ KONSTRUKCE ů POŽÁRNÍ ODOLNOST 

Viz výkresy p]dorys] jednotlivých podlaží. 

E.1 Posouzení požární odolnosti 

 

Tab. 2 

Posouzení požárních odolností stavebních konstrukcí 
  

Pol SPB Požadovaná 
PO (min) 

Skutečná PO 
(min) Skladba konstrukce Zdroj 

1. požární stEny  

1.b IV  EI 60 DP1 EI 180 DP1 
Porotherm AKU tl. 150 

mm 
[wienerberger.cz] 

1.b IV  
REI 60 
DP1 

REI 180 DP1 
Železobetonová 

monolitická stEna tl. 200 
mm 

[2] 

1.b IV  EI 60 DP1 EI 60 DP1 
Šachtová stEna Kanuf RED 

tl. 2x15 mm 
[knauf.cz] 

1.b II I EI 45 DP1 EI 60 DP1 
Prosklené pUíčky δindner 

Life tl. 100 mm 
[systemy-
lindner.sk] 

1.b II I EI 45 DP1 EI 180 DP1 
Porotherm AKU tl. 150 

mm 
[wienerberger.cz] 

1.b II I 
REI 45 
DP1 

REI 180 DP1 
Železobetonová 

monolitická stEna tl. 200 
mm 

[2] 

1.c II  EI 15 DP1 EI 180 DP1 
Porotherm AKU tl. 150 

mm 
 

[wienerberger.cz] 

1.c III EI 30 DP1 EI 30 DP1 
Šachtová stEna Kanuf RED 

tl. 2x12,5 mm 
[knauf.cz] 

1.c II I EI 30 DP1 EI 180 DP1 
Porotherm AKU tl. 150 

mm 
 

[wienerberger.cz] 

1.c II I 
REI 30 
DP1 

REI 180 DP1 
Železobetonová 

monolitická stEna tl. 200 
mm 

[2] 
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1. požární stropy  

1.b II I 
REI 45 
DP1 

REI 60 DP1 
τcelobetonový strop 

s SDK podhledem tl. 12,5 
mm 

[rigips.cz] 

1.b II  
REI 30 
DP1 

REI 60 DP1 
τcelobetonový strop 

s SDK podhledem tl. 12,5 
mm 

[rigips.cz] 

1.b IV  
REI 60 
DP1 

REI 60 DP1 
τcelobetonový strop 

s SDK podhledem tl. 12,5 
mm 

[rigips.cz] 

1.c II I 
REI 45 
DP1 

REI 60 DP1 
τcelobetonový strop 

s SDK podhledem tl. 12,5 
mm 

[rigips.cz] 

1.c II  
REI 15 
DP1 

REI 60 DP1 
τcelobetonový strop 

s SDK podhledem tl. 12,5 
mm 

[rigips.cz] 

2. požární uzávEry 

2.b II  
EW 15 
DP1 -C 

EW 15 DP1 -C dveUe budou dodány v požadované Pτ 

2.b III 
EW 30 
DP1 -C 

EW 30 DP1 -C dveUe budou dodány v požadované Pτ 

2.b III 
EW 30 
DP3 -C 

EW 30 DP3 -C dveUe budou dodány v požadované Pτ 

2.b IV 
EW 30 
DP3 -C 

EW 30 DP3 -C dveUe budou dodány v požadované Pτ 

2.c II  
EW 15 
DP3 - C 

EW 15 DP3 - C dveUe budou dodány v požadované Pτ 

2.c II I 
EW 15 
DP3 -C 

EW 15 DP3 -C dveUe budou dodány v požadované Pτ 

3. obvodové stEny  

3.a.3) II  
REW 15 

DP1 
REW 90 DP1 

Porotherm T Profi tl. 300 
mm 

[wienerberger.cz] 

3.a.3) II  
REW 15 

DP1 
REW 90 DP1 

Porotherm T Profi tl. 300 
mm 

[wienerberger.cz] 

4. nosná kce stUechy  

4. II  
REI 15 
DP1 

REI 60 DP1 
τcelobetonový strop 

s SDK podhledem tl. 12,5 
mm 

[rigips.cz] 

5. nosné kce uvnitU PÚ  

5.b II  R 30 DP1 R 60 DP1 
τcelový profil HEB s SDK 

obkladem tl. 12,5 mm 
[rigips.cz] 

5.b II I R 45 DP1 R 60 DP1 
τcelový profil HEψ s SDK 

obkladem tl. 12,5 mm 
[rigips.cz] 

5.b IV  R 60 DP1 R 60 DP1 
τcelový profil HEψ s SDK 

obkladem tl. 12,5 mm 
[rigips.cz] 

5.c II I R 30 DP1 R 60 DP1 
τcelový profil HEB s SDK 

obkladem tl. 12,5 mm 
[rigips.cz] 

6. nosné kce vnE objektu, které zajiš[ují 
stabilitu 

bez požadavk] 

7. nosné kce vnE objektu, které nezajiš[ují 
stabilitu 

bez požadavk] 

Ř. nenosné kce uvnitU objektu, které nejsou 
součástí únikových cest bez požadavk] 
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ř. konstrukce schodiš[ 
9. II I R 15 DP1 R 180 DP1 Žψ tl. β00 mm [2] 

10. instalační šachty bez požadavk] 
11. stUešní pláštE bez požadavk] 

12. jednopodlažní objekty   bez požadavk] 

 

E.2 Požadavky na vybrané stavební výrobky a konstrukce  

Požární uzávEry 

Požární uzávEry budou dodány dle požadované Pτ uvedené ve výkresové části.  

Požární pásy 

εezi jednotlivými požárními úseky nemusí být zUízeny vodorovné ani svislé požární 

pásy (ČSσ 7γ 0Ř0β [5]  čl. Ř.10.4.c - požární výška objektu  12,0m). 

Nosné kce uvnitU PÚ 

Ocelové sloupy z profil] HEψ s SDK obkladem tl. 12,5 mm. V místech, kde jsou nosné 

konstrukce na rozhraní mezi PÚ, tvoUí požárnE dElící stEnu v podobE šachtové stEny 

opláštEné deskami Knauf RED, které zajiš[ují požadovanou požární odolnost.  

Požadavky na ETICS 

Bez požadavk]. Horizontální konstrukce jsou provedeny výhradnE z materiálu tUídy 

reakce na oheO χ1/χβ. 

TEsnEní instalací TZB na hranici PÚ 

Dle ČSσ 7γ 0Ř10 [7]: β016 musí být prostupy TZψ instalací opatUeny požárními 

ucpávkami se stejnou Pτ jako konstrukce, kterou instalace prostupují. Prostupy 

vodovodního potrubí v zdEných a betonových kcí a mohou být Uešeny dobetonováním 

v celé tlouš[ce konstrukce (potrubí musí být nehoUlavé nebo musí mít vnEjší pr]mEr 

max. γ0 mm, izolace potrubí v místE prostupu musí být nehoUlavá s pUesahem min.    

500 mm na obE strany kce). 
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F ZHODNOCENÍ NůVRŽENÝCH STůVEBNÍCH HMOT 

G ÚNIKOVÉ CESTY 

G.1 Obsazení objektu osobami 

Tab. 3 Obsazení objektu osobami  

Údaje z projektové dokumentace Údaje z ČSN 73 0Ř1Ř [8] – tab. 1 

Specifikace  
prostoru 

Plocha 
[m2] 

Počet 
osob 
dle PD 

[m2/os.] 
Počet 
osob dle 
[m2/os.] 

Součinitel, 
jímž se 
násobí počet 
osob dle PD 

Počet 
osob 
dle 
souč. 

Rozhodující 
počet osob 
(obsazenost) 

χdministrativní 
část (1.1.2) 

1344,9 - 8 168,1 - - 169 

1.NP - 
Showroom 

(8.1.1) 
28,2 - 2 14,1 - - 15 

1.NP - Šatny 
zamEstnanc] 

(16.1) 
9,6 10 - - 1,35 13,5 14 

Obsazení objektu celkem 198 

G.2 Počet a typ únikových cest 

V objektu se vyskytují pouze σÚC spojující nadzemní podlaží do výškového rozdílu 

podlah 9 m, není nutné navrhovat CHÚC. 

G.3 NechránEné únikové cesty 

Mezní délky 

εezní délky σÚC se stanoví dle požadavk] ČSσ 7γ 0Ř0β [5] Tabulka 18 . 

ČSσ 7γ 0Ř0β [5] čl. ř.ř.1 udává, že z každého místa požárního úseku jsou 

dosažitelné nejménE dvE samostatné únikové cesty vedoucí r]zným smErem 

z požárního úseku na volné prostranství. Tento pUedpoklad je u vEtšiny místností 

splnEn. V místech, kde je dostupná pouze jedna úniková cesta jsou mezní délky pro 
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její užití považovány za vyhovují.  

Dalším požadavkem pro užití jedné únikové 

cesty je v ČSσ 73 0802 [5] Tabulka 17 pro součinitel a < 1,1 mezní počet osob 

unikajících osob z místnosti v nadzemním podlaží je 100. Dle výkresové 

dokumentace je požadavek splnEn. 

N01.01/N03 – nejvzdálenEjší místo PÚ (dveUe kanceláUe) po schodišti dol] na VP 

 L = 34,3 m   ≤ δmax = 40 m   (a = 1,0) 

N01.01/N03 – nejvzdálenEjší místo PÚ (dveUe kanceláUe) na VP 

 L = 15,7 m   ≤ δmax = 25 m   (a = 1,0) 

N01.03 – nejvzdálenEjší místo PÚ (dveUe skladu) na VP 

 L = 17,25 m   ≤ δmax = 20 m   (a = 1,1) 

εezní délky σÚC jsou vyhovující. 

Mezní šíUky 

KM1 – dveUe vedoucí z chodby u stravovacích prostor na volné prostranství (vyznačeno 

ve výkrese 1.σP) 戟 噺  帳茅鎚懲 噺  怠待待茅怠┸待滞待 噺 な┸はば     a= 1,0 

min. šíUka σÚC: β*550 = 1100 < 1100 mm (dveUe) KM1 vyhovuje 

KM2 – dveUe u vstupu do objektu (vyznačeno ve výkrese 1.σP) 戟 噺  帳茅鎚懲 噺  苔腿茅怠┸待滞待 噺 な┸は    a= 1,0 

min. šíUka σÚC: β*550 = 1100 < 1100 mm (dveUe) KM2 vyhovuje 

Doba evakuace a doba zakouUení 

Výpočet a posouzení obou dob pro N01.01/N03 administrativní část objektu. 

Doba zakouUení:  

Te = 1,25*
紐朕濡銚  =  1,25*ヂ戴┸泰戴泰怠┸待  = 2,35 min 
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Doba evakuace: 

Tu = 
待┸胎泰茅鎮祢塚祢 髪  帳茅鎚懲祢茅通 = 

待┸胎泰茅怠苔┸泰戴戴泰 髪  戴待茅怠┸待泰待茅怠┸泰 = 0,42 + 0,4 = 0,82 min 

   Te 互 Tu 

  2,35 min 互 0,Ř2 min s vyhovuje (není nutný návrh ZOKTě 

G.4 Technické vybavení ÚC 

DveUe na únikových cestách budou otevírány ve smEru úniku (s výjimkou dveUí 

z místnosti nebo ucelené skupiny místností a dveUí do venkovního prostoru).  

DvoukUídlové dveUe na únikových cestách nemusí být opatUeny koordinátorem 

zavírání, vzhledem k počtu unikajících osob bude využito pro únik pouze jedno 

kUídlo dveUí, druhé z]stává v poloze zajištEno (využíváno napU. pUi stEhování). 

DveUe do venkovního prostoru budou opatUeny panikovou klikou popU. budou dveUe 

zabezpečeny proti uzamknutí (koule z vnEjšku, klika zevnitU). 

Únikové cesty budou vybaveny nouzovým osvEtlením, v souvislosti s nouzovým 

osvEtlením budou svEtla vybavena piktogramem s vyznačením smEru úniku. 

Svítidla nouzového osvEtlení budou vybavena vlastní baterií a musí být v provozu 

min 15 min. 

H ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI  

H.1         Zd]vodnEní výpočtu 

Vzhledem k umístEní Uešeného objektu a sousedních objekt] jsou odstupové vzdálenosti 

považovány za vyhovující. τdstupové vzdálenosti pUesahující hranice stavebního 

pozemku (zasahující do veUejného pozemku) jsou považovány za vyhovující, 

pUesahující hranice stavebního pozemku (zasahující do soukromého pozemku) se 

nevyskytují. Jako PτP jsou posuzovány pouze okenní otvory. 

Podrobné Uešení není pUedmEtem bakaláUské práce. 
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H.2         Odstupy z hlediska sálání tepla od obvodových stEn 

V souladu s ČSσ 7γ 0Ř0β [5] čl. Ř.4.6c se obvodové stEny nepovažují za požárnE 

otevUené plochy a odstupové vzdálenosti není nutné posuzovat.  

Podrobné Uešení není pUedmEtem bakaláUské práce. 

H.3         Odstupy z hlediska sálání tepla pro stUešní pláš[ 

V souladu s ČSσ 7γ 0Ř0β [5] čl. Ř.15.4b se stUešní pláš[ nepovažuje za požárnE 

otevUenou plochu a není nutné stanovovat odstupové vzdálenosti.  

Podrobné Uešení není pUedmEtem bakaláUské práce. 

H.4         Zp]sob vyhodnocení požárnE nebezpečného prostoru 

PσP nezasahuje do požárnE otevUených ploch sousedních objekt] a požárních úsek], 

nezasahuje do prostoru pUilehlého k Uešenému objektu (chodníky, zpevnEné a ozelenEné 

plochy) tj. nepUesahuje hranice stavebního pozemku – vyhovuje a k pUenosu požáru 

nedojde. 

Tešený objekt neleží v požárnE nebezpečném prostoru sousedních objekt]. V PNP 

objektu nebude skladován žádný hoUlavý materiál (odpady, palety apod.) 

Podrobné Uešení není pUedmEtem bakaláUské práce. 

I ZP¥SOB ZůBEZPEČENÍ STůVBY POŽÁRNÍ VODOU 

I.1          Zásobování vodou – vnEjší odbErní místa 

V daném pUípadE je využit pro Uešenou lokalitu stávající vodovodní Uad Dσ β00 

(součást vnEjších sítí). UmístEní hydrant] je max. β00 m od Uešeného objektu. 

σa základE čl. 4.4. ČSσ 7γ 0Ř7γ [10] lze od vnEjších odbErných míst upustit, pokud by 

náklady na zásobování požární vodou byly neekonomické. Což dle čl. 4.5. ČSσ 7γ 

0873 [10] znamená, že by činily min. 60% poUizovacích náklad] objektu. 

Podrobné Uešení není pUedmEtem bakaláUské práce. 
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I.2           Zásobování vodou – vnitUní odbErní místa 

τd vnitUních odbErných míst lze dle ČSN 73 0873 [10] čl. 4.4b upustit.  

Podrobné Uešení není pUedmEtem bakaláUské práce. 

Podrobné Uešení není pUedmEtem bakaláUské práce. 

I.3        ůutonomní detekce a signalizace požáru 

V budovE není navržen. 

J ZůTÍZENÍ PRO PROTIPOŽÁRNÍ ZÁSůH 

J.1         PUístupové komunikace, nástupní plochy 

PUíjezd požární techniky je cca  5,0 - 10,0 m  od  Uešené novostavby objektu. 

PUístupová komunikace vyhovuje min. šíUka je γ,0 m. U objektu se nenachází žádné 

pr]jezdy. Dle ČSσ 7γ 0Ř0β [5] čl. 1β.5.β NAP vyhovuje. 

σástupní plocha není tUeba zUizovat, výška objektu je ≤ 1β m. 

Podrobné Uešení není pUedmEtem bakaláUské práce. 

J.2          Zásahové cesty 

VnitUní a vnEjší zásahové cesty nejsou zUízeny, dle ČSσ 7γ 0Ř0β [5] čl. 1β.5.1, jedná 

se o budovu s h ≤ 22,5 m.  

Podrobné Uešení není pUedmEtem bakaláUské práce. 

K PTENOSNÉ HůSICÍ PTÍSTROJE 

PHP budou zavEšeny na stEnE na vhodném a viditelném místE tak, aby výška rukojeti 
byla nejvýše 1,5 m nad podlahou.  

V administrativní budovE jsou umístEny práškové hasící pUístroje s požadovanou  
hasící schopností. 
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Podrobný výpočet a Uešení PHP není pUedmEtem bakaláUské práce. 

L TECHNICKÁ ZůTÍZENÍ PRO PROTIPOŽÁRNÍ ZÁSůH 

L.1          Kabelové rozvody a dodávka elektrické energie  

Dodávka elektrické energie je zajištEna pomocí dvou na sobE nezávislých zdroj] (zdroj 

nepUerušené dodávky energie a dále záložní zdroj ve formE velkokapacitní baterie), 

které se nacházejí v technické místnosti objektu. Jedná se o automatické pUepnutí na 

druhý zdroj - UPS. Elektrické rozvody pro protipožární zaUízení budou mít zajištEnou 

dodávku elektrické energie. σáhradní zdroj bude dimenzován tak, aby zajistil dodávku 

elektrické energie v pUípadE požáru po dobu min. 60 minut.  

Podrobné Uešení není pUedmEtem bakaláUské práce. 

M OSTůTNÍ POŽůDůVKY 

N PTÍLOHY  

PUíloha č.1 – Podrobný výpočet pv a SPB 

PUíloha č.β – Výkres PψT 1. nadzemního podlaží 

PUíloha č.γ – Výkres PψT β. nadzemního podlaží 

PUíloha č.4 – Výkres PψT γ. nadzemního podlaží 
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Požární úsek N01.01/N03 

Konstrukční systém: NehoUlavý 

Požární výška: 3,95 m 

SvEtlá výška podlaží: 3,535 m 

Specifikace místnosti Si[m2]  ani pni[kg/m2]  pni*Si pni*Si*ani Pol. 

ZádveUí 101 3,7 0,8 5 18,5 14,8 1.10 

Recepce 102 80,4 0,8 10 804 643,2 1.9 
Chodba 105, 115, 120.1 53,6 0,8 5 268 214,4 1.10 

Zasedací místnost 112, 
125, 228, 235 65,8 0,9 20 1316 1184,4 1.8 

WC 126, 128, 120.4, 229, 
230, 239, 240 49,6 0,7 5 248 173,6 14.2 

Šatna, sprcha 120.5 3 0,7 15 45 31,5 14.1.a) 

Úklidová místnost 120.3, 
127, 231, 241 9,8 0,8 5 49 39,2 4.3 

KuchyOka 111, 232, 236 23,7 1,05 15 355,5 373,275 1.12 
Show room 104 28 1,1 85 2380 2618 6.1.13 

Jídelna + zázemí 117, 
118, 119, 120 78,6 0,9 20 1572 1414,8 7.1.2 
Sklad 120.2 3,1 1,1 60 186 204,6 14.2 

KanceláUské prostory 106, 
107, 109, 110, 113, 122, 
123, 202-204, 207, 209-
213, 216, 219, 221-227 1031,7 1 60 61902 61902 1.2 

Sklad 233 16,9 1,1 105 1774,5 1951,95 6.4.3 
Spisovna 234 22,1 1 80 1768 1768 1.5 

Celkem 1470 - - 72686,5 72533,73 - 

DveUe v PÚ: HoUlavé 

Okna v PÚ:  

Počet 71 

Výška [m] 1,8 

ŠíUka [m] 0,55 

HoU./neh. NehoUlavé 

Typ Otvíravé 
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Nahodilé požární zatížení: 

pn= デ椎韮日茅聴日聴  = 
胎態滞腿滞┸泰怠替胎待  = 49,44 kg/m2 

Stálé požární zatížení: 

ps = ps,okna + ps,dveUe + ps,podlaha 

ps = 0 + 2 + 0 = 2 kg/m2 

Součinitel a: 

an= デ椎韮日茅聴日茅銚韮日デ椎韮日茅聴日  = 
胎態泰戴戴┸胎戴胎態滞腿滞┸泰  = 0,998 

as = 0,9 

a = 
銚韮茅椎韮袋銚濡茅椎濡椎韮袋椎濡  = 

待┸苔苔腿茅替苔┸替替袋待┸苔茅態替苔┸替替袋態  = 1,0 

Součinitel b: pUímo vEtraný prostor 

h0 = 1,8 m    S0 = 70,29 m2 

hs = 3,535 m   S = 1470 m2 朕任朕濡 = 
怠┸腿戴┸泰戴泰 = 0,51 

 
聴任聴  = 

胎待┸態苔怠替胎待 = 0,05 

n = 0,035       (ČSN 73 0802 [5]  PUíloha D, Tabulka D.1) 

k = 0,11      (ČSN 73 0802 [5] PUíloha E, Tabulka E.2) 

b = 
聴茅賃

聴任茅紐朕任 = 
怠替胎待茅待┸怠怠胎怠茅盤待┸泰泰茅怠┸腿茅ヂ怠┸腿匪 = 1,56 s 1,56   (0,5 ≤ b ≤ 1,7) 

c = 1,0 

pv = a*b*c*(pn + ps) 

pv = 1,0*1,56*1,0*(49,44+2) = 80,25 kg/m2 

   s SPB III (ČSN 73 0802 [5]  Tabulka 8) 
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Požární úsek N01.02/N03 

Konstrukční systém: NehoUlavý 

Požární výška: 3,95 m 

SvEtlá výška podlaží: 3,535 m 

Specifikace místnosti Si[m2]  ani pni[kg/m2]  pni*Si pni*Si*ani Pol. 

Chodba 121, 132, 134 52,6 0,8 5 263 210,4 1,10 

WC 133, 138 9,8 0,7 5 49 34,3 14.2 
Šatna, sprcha 135 6,7 0,7 15 100,5 70,35 14.1.a) 

Úklidová místnost 136,137 4,5 0,8 5 22,5 18 4.3 

Celkem 73,6 - - 435 333,05 - 

DveUe v PÚ: HoUlavé 

Okna v PÚ: Nejsou 

Nahodilé požární zatížení: 

pn= デ椎韮日茅聴日聴  = 
替戴泰胎戴┸滞 = 5,91 kg/m2 

Stálé požární zatížení: 

ps = ps,okna + ps,dveUe + ps,podlaha 

ps = 0 +2 + 0 = 2 kg/m2 

Součinitel a: 

an= デ椎韮日茅聴日茅銚韮日デ椎韮日茅聴日  = 
戴戴戴┸待泰替戴泰  = 0,77 

as = 0,9 

a = 
銚韮茅椎韮袋銚濡茅椎濡椎韮袋椎濡  = 

待┸胎胎茅泰┸苔怠袋待┸苔茅態泰┸苔怠袋態  = 0,8 

Součinitel b: nepUímo vEtraný prostor 

(n= 0,005 s k = 0,013 ČSN 73 0802 [5]  PUíloha E, Tabulka E.1) 

b = 
 賃津茅紐朕濡 = 

待┸待怠戴待┸待待泰茅ヂ戴┸泰戴泰 =  1,38  (0,5 ≤ b ≤ 1,7)  

c = 1 

pv = a*b*c*(pn + ps) 

pv = 0,8*1,38*1*(5,91+2) = 8,7 kg/m2 s SPB I (ČSN 73 0802 [5]  Tabulka 8) 



4 

 

Požární úsek N01.03 

Konstrukční systém: NehoUlavý 

Požární výška: 3,95 m 

SvEtlá výška podlaží: 3,535 m 

Specifikace místnosti Si[m2]  ani pni[kg/m2]  pni*Si pni*Si*ani Pol. 

Sklad 129 9,4 1,1 105 987 1085,7 6.4.3 

Sklad 130 20,4 1,1 105 2142 2356,2 6.4.3 

Celkem 29,8 - - 3129 3441,9 - 

DveUe v PÚ: HoUlavé 

Okna v PÚ: Nejsou 

Nahodilé požární zatížení: 

pn= 105 kg/m2 

Stálé požární zatížení: 

ps = ps,okna + ps,dveUe + ps,podlaha 

ps = 0 +2 + 0 = 2 kg/m2 

Součinitel a: 

an=  1,1 

as = 0,9 

a = 
銚韮茅椎韮袋銚濡茅椎濡椎韮袋椎濡  = 

怠┸怠茅怠待泰袋待┸苔茅態怠待泰袋態  = 1,1 

Součinitel b: nepUímo vEtraný prostor 

(n= 0,005 s k = 0,009 ČSN 73 0802 [5]  PUíloha E, Tabulka E.1) 

b = 
 賃津茅紐朕濡 = 

待┸待待苔待┸待待泰茅ヂ戴┸泰戴泰 =  0,96  (0,5 ≤ b ≤ 1,7)  

c = 1 

pv = a*b*c*(pn + ps) 

pv = 1,1*0,96*1*(105+2) = 112,99 kg/m2 

   s SPB IV (ČSN 73 0802 [5]  Tabulka 8) 
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Požární úsek N02.04 

Konstrukční systém: NehoUlavý 

Požární výška: 3,95 m 

SvEtlá výška podlaží: 3,535 m 

Specifikace místnosti Si[m2]  ani pni[kg/m2]  pni*Si pni*Si*ani Pol. 

Server 237 13,1 1 30 393 393 1.13.1 

Celkem 13,1 - - 393 393 - 

DveUe v PÚ: HoUlavé 

Okna v PÚ: Nejsou 

Nahodilé požární zatížení: 

pn= 30 kg/m2 

Stálé požární zatížení: 

ps = ps,okna + ps,dveUe + ps,podlaha 

ps = 0 +2 + 0 = 2 kg/m2 

Součinitel a: 

an=  1,0 

as = 0,9 

a = 
銚韮茅椎韮袋銚濡茅椎濡椎韮袋椎濡  = 

怠┸待茅戴待袋待┸苔茅態戴待袋態  = 0,99 

Součinitel b: nepUímo vEtraný prostor 

 (n= 0,005 s k = 0,008 ČSN 73 0802 [5]  PUíloha E, Tabulka E.1) 

b = 
 賃津茅紐朕濡 = 

待┸待待腿待┸待待泰茅ヂ戴┸泰戴泰 =  0,85  (0,5 ≤ b ≤ 1,7)  

c = 1 

pv = a*b*c*(pn + ps) 

pv = 0,99*0,85*1*(30+2) = 26,93 kg/m2 

   s SPB II (ČSN 73 0802 [5]  Tabulka 8) 
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Požární úsek N03.05 

Konstrukční systém: NehoUlavý 

Požární výška: 3,95 m 

SvEtlá výška podlaží: 2,35 m 

Specifikace 
místnosti Si[m2]  ani pni[kg/m2]  pni*Si pni*Si*ani Pol. 

Technická 
místnost 302 

45,4 0,9 15 681 612,9 15.1. 

Celkem 45,4 - - 681 612,9 - 

DveUe v PÚ: HoUlavé 

Okna v PÚ:  

Počet 2 

Výška [m] 0,75 

ŠíUka [m] 2,0 

HoU./neh. NehoUlavé 

Typ Otvíravé 

Nahodilé požární zatížení: 

pn= 15 kg/m2 

Stálé požární zatížení: 

ps = ps,okna + ps,dveUe + ps,podlaha 

ps = 0 +2 + 0 = 2 kg/m2 

Součinitel a: 

an=  0,9 

as = 0,9 

a = 
銚韮茅椎韮袋銚濡茅椎濡椎韮袋椎濡  = 

待┸苔茅怠泰袋待┸苔茅態怠泰袋態  = 0,9 

Součinitel b: pUímo vEtraný prostor 

h0 = 0,75 m    S0 = 3,0 m2 
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hs = 2,35 m    S = 45,4 m2 朕任朕濡 = 
待┸胎泰戴┸泰戴泰 = 0,319 

 
聴任聴  = 

戴┸待替泰┸替 = 0,066 

n = 0,037       (ČSN 73 0802 [5]  PUíloha D, Tabulka D.1) 

k = 0,074      (ČSN 73 0802 [5]   PUíloha E, Tabulka E.1) 

b = 
聴茅賃

聴任茅紐朕任 = 
替泰┸替茅待┸待胎替態茅盤待┸胎泰茅態┸待茅ヂ待┸胎泰匪 = 1,29  (0,5 ≤ b ≤ 1,7) 

c = 1 

pv = a*b*c*(pn + ps) 

pv = 0,9*1,29*1*(15+2) = 19,8 kg/m2 

   s SPB II (ČSN 73 0802 [5]  Tabulka 8) 
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A. STůTICKÝ VÝPOČET 

1 POPIS OBJEKTU 

1.1 Architektonicko-stavební Uešení 
σavrhovaný objekt tvoUí čtvercová dvoupodlažní budova o velikost p]dorysu 30,8 m x 

30,8 m se stUešní nástavbou. Provoz objektu je navržen tak, aby veškeré plochy 

kanceláUských pracoviš[ byly umístEny podél fasády a stUední blok objektu je vyčlenEn 

pro zázemí administrativní budovy. V 1.σP je navržena vstupní hala s recepcí 

navazující na chodby, ze kterých jsou vstupy do jednotlivých prostor] v budovE (show 

room, kanceláUská pracovištE, jídelna se zázemím, sociální zaUízení s kuchyOkami 

zamEstnanc], sklady, schodištE). Chodby jsou na jižní a západní stranE ukončeny 

oddychovými prostory s lodžiemi. 

β.σP je pUístupné dvEma schodišti z chodby a vstupní haly. Chodba je navržena okolo 

stUedního bloku, kde jsou umístEny zasedací místnosti, sociální zaUízení s kuchyOkami 

zamEstnanc], skladové a technické prostory. Z chodby jsou vstupy do kanceláUských 

prostor umístEných podél fasád. Chodba je na východní stranE ukončena oddychovým 

prostorem s lodžií. 

γ.σP je pUístupné schodištEm z chodby. Ze schodištE je vstup do místnosti TZψ a na 

venkovní terasu s pergolou. 

1.2 Konstrukční a stavebnE technické Uešení 
τbjekt je založen plošnE na železobetonových základových patkách, krajní patky jsou 

navzájem propojeny základovým pasem ze slabE vyztuženého betonu. VnitUní ztužující 

železobetonové stEny jsou také založeny na základových pasech. σosnou konstrukci 

objektu tvoUí ocelový dvoupodlažní skelet. Sloupy jsou v rastru 8,7 m x 8,7 m, resp.   

6,4 m x 8,7 m a 6,4 m x 6,4 m. Základním nosným profilem sloup] ocelové konstrukce 

jsou HEψ válcované profily a nosníky z IPE profil].  

Stropní konstrukce, zajiš[ující tuhost objektu, je tvoUena betonovou monolitickou 

deskou, betonovanou do ztraceného bednEní z trapézového plechu. Deska je podepUena 

stropnicemi o roztečích γ,β m a 2,9 m. Všechny stropní nosníky (stropnice i pr]vlaky) 

jsou pUipojeny kloubovE a jsou spUaženy s betonovou deskou pomocí pUivaUených 

spUahovacích trn]. P]sobí tedy jako spUažené ocelobetonové prosté nosníky.  

Stropnice i pr]vlaky budou pUi betonáži podepUeny. 
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εateriálem, použitým pro dílce nosného ocelového skeletu, je výhradnE ocel Sγ55 a 

beton tUídy Cβ5/γ0.  

2 VÝPOČET ZůTÍŽENÍ 

2.1 STÁLÉ ZůTÍŽENÍ 

(Zatížení je počítáno v souladu s ČSσ Eσ 1řř1-1-1 [2]) 

Použité součinitele zatížení jsou: 

Pro stálé zatížení けG = 1,35 

Pro promEnné zatížení けQ = 1,5 

PRτVτZσÍ STÁDIUε: konstrukce je pUi betonáži podepUena 

Srovnatelná tlouš[ka betonové desky  

tdesky = 70 + 50*
腿替┸泰態泰待 = 87 mm 

 

 PUíčný Uez stropní deskou 
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Stropní deska Ěpatroě 

Objemová 

tíha 
[kN/m3] 

Char. 

hodnoty (k) 

[kN/m2] 

け 

Návrhové 

hodnoty (d) 

[kN/m2] 

Stále g     

Povlaková krytina tl. 9mm 19 0,171 1,35 0,23 

ψetonová mazanina Cβ5/γ0 tl. 

80 mm 

25 
2,00 1,35 2,7 

Separační PE fólie 14 0,003 1,35 0,004 

χkustická izolace Rigifloor 

4000 tl. 40mm 

15 
0,6 1,35 0,81 

Vlastní tíha desky tl. Ř7 mm 25 2,175 1,35 2,936 

Trapézový plech 

TR50/250/1,00 mm, 10 g/m2 

1 
0,1 1,35 0,135 

Podhled sádrokarton 15 kg/m2 1 0,15 1,35 0,203 

∑gpat  5,2 1,35 7,02 

PromEnné q     

Kategorie B – kanceláUské 

plochy 

 
2,5 1,5 3,75 

PUídavné užitné zatížení: 

pUemístitelné pUíčky s vlastní 

tíhou ≤ β,0 kσ/m2 

 

0,8 1,5 1,2 

∑qpat  3,3  4,95 

        gpat,d + qpat,d = 14,02 KN/m2 
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StUešní konstrukce 

Objemová 

tíha 
[kN/m3] 

Char. 

hodnoty (k) 

[kN/m2] 

け 

Návrhové 

hodnoty (d) 

[kN/m2] 

Stále g     

Povlaková krytina fólie Evalon 

GV tl. 1,5 mm 

15 
0,225 1,35 0,03 

Tepelná izolace EPS 150S 

Stabil tl. 160 mm 

20 
3,2 1,35 4,32 

Spádové klíny EPS 100S tl. β0-

200 mm 

20 
4 1,35 5,4 

χfaltový pás Glastek 40 tl. 

4mm 

1,1 
0,0045 1,35 0,006 

Vlastní tíha desky tl. Ř7mm 25 2,175 1,35 2,936 

Trapézový plech 

TR50/250/1,00 mm, 10 g/m2 

1 
0,1 1,35 0,135 

Podhled sádrokarton 15 kg/m2 1 0,15 1,35 0,203 

∑gst  9,85 1,35 13,3 

PromEnné q     

Kategorie I – stUechy pUístupné  1,5 1,5 2,25 

         gst,d + qst,d = 7,12 KN/m2 

2.2 SNÍH 

(Zatížení je počítáno v souladu s ČSσ Eσ 1řř1-1-3 [4]) 

II. SnEhová oblast (Ústí nad δabem) 

 

Tvarový součinitel stUechy:  = 0,8 

00    300  ( = 2% = 1,150) 

Součinitel expozice: Ce = 1,0 (normální typ krajiny) 

Tepelný součinitel: Ct = 1,0 (teplotní prostupnost stUechy 五 1 



8 
 

w/m2K) 

Charakteristická hodnota zatížení snEhem: sk = 1,0 

s = * Ce* Ct* sk = 0,8 kN/m2 

Char. Hodnoty 

(k) [kN/m2] 
け 

σávrhové hodnoty (d) 

[kN/m2] 

0,8 1,5 1,2 

 

2.3 VÍTR 

(Zatížení je počítáno v souladu s ČSσ Eσ 1řř1-1-4 [5]) 

VEtrná oblast II. (Ústí nad δabem) 

Kategorie terénu: IV (mEstská zástavba) 

Referenční rychlost vEtru: vb,0 = 25 m/s 

εErná hmotnost vzduchu:  = 1,25 kg/m3 

Referenční výška budovy: z = h = 11,7 m 

Základní tlak vEtru: qb = 0,5** vb
2
 = 0,5*1,25*252 = 390,6 

Součinitel expozice: ce(z) = 1,1        

  

Charakteristický maximální dynamický tlak: qp(z) = ce(z)*qb = 1,1*390,6 = 429,69 N/m2 

2.3.1 Výpočet p]sobení vEtru na stEny – smEr pUíčný/podélný 

RozmEry budovy: γ0,5 m x 30,5 m x 11,7 m 
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e = min(b ;2h) = min(30,5 ;23,4) = 23,4 m    A = 
勅泰 = 

態戴┸替泰  = 4,68 m 

d = 30,5 m       B = 
替泰*e = 

替泰*23,4 = 18,72 m 

       C = d-e = 30,5 – 23,4 = 7,1 m 

Výpočet vnEjšího tlaku svislé stEny dle oblastí (A ≥ 10 m2 ; cpe =  cpe,10) 

Oblast A B C D E 

h/d  Cpe,10 Cpe,10 Cpe,10 Cpe,10 Cpe,10 

0,4 -1,2 -0,92 -0,5 +0,72 -0,34 

Tlak vEtru we, p]sobící na vnEjší povrchy konstrukce: we= qp(z)* cpe,10 

Oblast A: we,A = -1,2*0,4297 = -0,516 kN/m2 

Oblast B: we,B = -0,92*0,4297 = -0,395 kN/m2 

Oblast C: we,C = -0,5*0,4297 = -0,214 kN/m2 

Oblast D: we,D = 0,72*0,4297 = 0,309 kN/m2 

Oblast E: we,D = -0,34*0,4297 = -0,146 kN/m2 
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2.3.2 Výpočet p]sobení vEtru na stUechu 

Sklon stUechy je  = β%. Dle ČSσ EN 1991-1-4 [5]  je stUecha uvažována jako plochá. 

 

hp = 0,54 m 

Stanovení vzdáleností oblastí vnEjších tlak] na stUechu 

F = 
勅替 = 

態戴┸替替  = 5,85 m – v svislém smEru 

F = 
勅怠待 = 

態戴┸替怠待  = 2,34 m – ve vodorovném smEru 

G = 30,5 – 2*F = 30,5 – 2*5,85 = 18,8 m – v svislém smEru 

G = 
勅怠待 = 

態戴┸替怠待  = 2,34 m – ve vodorovném smEru  

H = 
勅態 = 

態戴┸替態  = 11,7 m 

I = d - 
勅態 = 30,5 – 11,7 = 18,8 m  

Výpočet vnEjšího tlaku na stUechu dle oblastí 

Typ stUechy Oblasti 

F G H I 

Cpe,10 Cpe,10 Cpe,10 Cpe,10 

S atikou hp/h = 0,05 -1,4 -0,9 -0,7 噛0,2 
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Oblast F: we,F = -1,4*0,4297 = -0,601 kN/m2 

Oblast G: we,G = -0,9*0,4297 = -0,387 kN/m2 

Oblast H: we,H = -0,7*0,4297 = -0,3 kN/m2 

Oblast I: we,I = 噛 0,2*0,4297 = 噛 0,086 kN/m2 

Zatížení vEtrem na jednotlivé oblasti 

Oblasti cpe we,k  [kN/m2] け we,d  [kN/m2] 

A -1,2 -0,516 1,5 -0,774 

B -0,92 -0,395 -0,593 

C -0,5 -0,214 -0,321 

D 0,72 0,309 0,464 

E -0,34 -0,146 -0,219 

F -1,4 -0,601 -0,902 

G -0,9 -0,387 -0,581 

H -0,7 -0,3 -0,45 

I 噛0,2 噛 0,086 噛0,129 

 

3 MůTERIÁL 

Použitá ocel pevnostní tUídy: Sγ55 

Materiálové pevnostní charakteristiky 

Mez kluzu: fy = 355 MPa 

Mez pevnosti v tahu: fu = 490 MPa 

PomErné pUetvoUení: i = 謬態戴泰捗熱  = 0,814 

Fyzikální vlastnosti 

εodul pružnosti v tahu a tlaku: E = 210 GPa 

τbjemová hmotnost: と = 7Ř50 kg/m3 

Součinitel délkové tepelné roztažnosti: gt = 12*10-6 K-1 
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Součinitele spolehlivosti 

Únosnost pr]Uezu: けa = 1,0 

Únosnost šroub], svar], prvk] v otlačení: けM2 = 1,25 

4 KOMBINůCE ZůTÍŽENÍ 

4.1 MSÚ 

ぇけG*Gk + けQ,1*Qk,1 + ぇけQ,i*ょ0,i*Qk,i  

Zatížení stálé: 

けG = 1,γ5 (nepUíznivé p]sobení) 

けG = 1,0 (pUíznivé p]sobení) 

Zatížení promEnné: 

けQ,1 = 1,5 (nepUíznivé p]sobení) 

けQ,1 = 0,0 (pUíznivé p]sobení) 

Užitná zatížení kategorie ψ (kanceláUe): ょ0 = 0,7 

Zatížení vEtrem: ょ0 = 0,6 

Zatížení snEhem (stavba ve výšce H 五 1000m n.m): ょ0 = 0,5 

4.2 MSP 

ぇGk + Qk,1 + ぇょ0,i*Qk,i  

5 NÁVRH Zů BDŽNÉ TEPLOTY 

5.1 OCELOBETONOVÁ STROPNICE: bEžné podlaží 

5.1.1 Zatížení 
ZatEžovací šíUka: b = γ,β m  

Vlastní tíha nosníku β6,β kg/m (odhad) 

Kombinace zatížení:  gk+qk =  (5,2+3,3)*3,2 + 0,262 = 27,5 kN/m 

   gd+qd =  (7,02+4,95)*3,2 + 0,262*1,35 = 38,66 kN/m 
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5.1.2 Pr]Uezové a materiálové charakteristiky 

Ocel: S355 fy = 355 MPa 

  けa = 1,0 

Beton: C25/30  fck = 25 MPa 

けc = 1,5 

fcd = 0,85*
捗迩入廷迩  = 0,85*

態泰怠┸泰 = 14,2 MPa 

5.1.3 VnitUní síly 

 

 

Ved = 
怠態 *(gd+qd) * l  = 

怠態 *38,66*8,7 = 168,17 kN 

Med =  
怠腿 *(gd+qd) * l 2 = 

怠腿* 38,66*8,72 = 365,77 kNm 

Wmin = 
暢賑匂茅廷尼捗熱  = 

戴滞泰┸胎胎茅怠待展茅怠┸待戴泰泰  = 1030,34*103 mm3 s Návrh IPE 300 

     m = 42,2 kg/m 

Wpl,y = 628,4 *103 mm3 

Iy = 8356 *104 mm4 

Av,z = 2568 mm2  

Aa = 5381 mm2 

Profil ocelového nosníku zvolíme tak, aby pUenesl menší moment než εed. Celý 

moment Med má pUenést ocelobetonový pr]Uez (60% ocel+ 40% beton). 
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5.1.4 MSÚ  

 

 

Únosnost v ohybu 

Spolup]sobící šíUka desky: 

beff = min (2* 
挑腿 ; b) = (

腿┸胎替  ; 3,2) = 2,175 m  

Poloha neutrální osy (pUedpoklad: neutrální osa prochází betonovou deskou) 

Nc = Na 

 0,85*x* beff*
捗迩入廷迩  = Aa*

捗熱匂廷尼   

  x = 
凋尼茅捗熱茅廷迩長賑肉肉茅待┸腿泰茅捗迩入茅廷尼 = 

泰戴腿怠茅戴泰泰茅怠┸泰態怠胎泰茅待┸腿泰茅態泰茅怠┸待 = 62 mm 五 70 mm (n.o. v betonu) 

Mpl,Rd = Aa* 
捗熱廷尼 *z ≥ Med 

Mpl,Rd = 5381* 
戴泰泰怠┸待  *(

戴待待態  +50 + (
胎待貸滞態態 ) = 389,692 kNm ≥ 365,77 kNm  

5.1.5 SpUažení 
Únosnost jednoho trnu v plné desce: trny TRN 25/100  

(pr]mEr d = β5 mm, délka hsc = 100 mm, ocel S235, mez pevnosti fu = 360 MPa) 

Prd =min 菌衿芹
衿緊 ど┸ぱ 茅  fu 茅 訂茅鳥鉄替 茅 怠廷寧  噺  ど┸ぱ 茅 ぬはど 茅 訂茅態泰鉄替 茅 怠怠┸態泰  噺  ななぬ┸な kN ど┸にひ 茅 糠 茅 穴態 茅 紐血頂賃 茅 継頂陳 茅 怠廷寧 噺 ど┸にひ 茅 な 茅 にの態 茅 ヂにの 茅 ぬなどどど 茅 怠怠┸態泰噺 なにば┸はねひ 倦軽 近衿謹

衿襟
  

朕濡迩鳥  = 
怠待待態泰  = 4 ≥ 4  糠 = 1 

Redukovaná únosnost v žebrové desce (počet trn] v žebru nr = 1) 
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Redukční součinitel  kt = 
待┸胎ヂ津認* 長轍朕妊*(

朕濡迩朕妊  - 1) ≤ kt,max 

kt = 
待┸胎ヂ怠*

腿替┸泰泰待 *(
怠待待泰待  - 1) = 1,183 > 1,0, proto kl = 1,0 

 

Redukovaná únosnost trnu v žebru: 

Prd,r = Prd*k t = 113,1*1,0 = 113,1 kN 

Síla na spUažení na jedné polovinE nosníku: 

Fcf,f = Nc = Na = Aa* 
捗熱廷尼 = 5381*

戴泰泰怠┸待  = 1910,255 kN 

 

Trny lze umístit pouze do žeber trapézového plechu. U plechu TR 50/β50 je modulová 

šíUka žebra β50 mm. σa jedné polovinE nosníku lze umísti: 

 4γ50/β50 = 17,4 trn] 

PotUebný počet trn] na jedné polovinE nosníku: 

Nf = 
庁迩肉┸肉牒認匂┸認 = 

怠苔怠待┸態泰泰怠怠戴┸怠  = 16,89  s Návrh: trn 25/100 v každém žebru 

5.1.6 MSP 

Posoudí se pr]hyb spUaženého nosníku za pUedpokladu pružného p]sobení pUi 

provozním zatížení (součinitele zatížení けG = けQ = 1,0).  

Účinný modul pružnosti betonu je uvažován vlivem dotvarování betonu: 

GPa
E

E cm
c 5,15

2

31

2
' 
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Pracovní součinitel ĚpomEr modul] pružnosti oceli a betonuě: 

55,13
5,15

210
'


c

a

E

E
n

 

Plocha ideálního pr]Uezu: 

A i = Aa + 
凋迩津  = 5381 + 

胎待茅態怠胎泰怠戴┸泰泰  = 16617,16 mm2 

TEžištE ideálního pr]Uezu: 

zi = 
凋尼茅佃尼袋豚迩茅年迩韮凋日  = 

泰戴腿怠茅典轍轍鉄 袋 迭迭典┸天天茅態怠胎泰茅胎待茅岫戴待待袋泰待袋店轍鉄 岻怠滞滞怠胎┸怠滞  = 308,9 mm 

Moment setrvačnosti ideálního pr]Uezu: 

Ii = Iy + Aa*za
2+ 

怠津*(
怠怠態*beff*t c

3+tc+beff*zc
2) =  

8356 *104+ 5381*(308,9 - 
戴待待態 )2+ 

怠怠戴┸泰泰*(
怠怠態*2175*703+ 70*2175*(308,9-300-50-胎待態 )2 ) = 289,085*106 mm4  

Maximální napEtí: vnitUní síly 

Mek = 
怠腿* 27,5*8,72 = 260,18 kNm 

NapEtí v ocelovém profilu ve spodních vláknech: 

ja,max = 
暢賑入彫日  *zd= 

態滞待┸怠腿茅怠待展態腿苔┸待腿泰茅怠待展 *308,9 = 278,01 MPa ≤ 355 MPa 

NapEtí v betonové desce: 

jc,max = 
暢賑入津茅彫日 *zh= 

態滞待┸怠腿茅怠待展怠戴┸泰泰茅態腿苔┸待腿泰茅怠待展 *(300+50+70-γ0Ř,ř) ≤ 0,Ř5*β5  

7,3Ř MPa ≤ 21,25 MPa 

    Nosník pUi provozním zatížení p]sobí pružnE 
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Celkový pr]hyb nem]že narušit vzhled objektu. 

τvEUíme pouze hodnotu pr]hybu od promEnného 

zatížení. 

h= 泰戴腿替 茅 槌入茅挑填帳彫日  ≤ 挑態泰待 

h= 泰戴腿替 茅 岫態┸泰袋待┸腿岻茅怠待貼典茅戴態待待茅腿胎待待填態怠待茅怠待典茅態腿苔┸待腿泰茅怠待展  ≤ 腿┸胎態泰待  

12,ř6 mm ≤ 34,Ř mm 

    

  IPE 300 vyhovuje 

5.2 PR¥VLůK:bEžné podlaží 

5.2.1 Zatížení 
Vlastní tíha stropnice: 

gk, stropnice = 0,422 kN/m (charakteristická hodnota vlastní tíhy stropnice IPE γ00) 

Vlastní tíha pr]vlaku: 

gk, pruvlak = 0,491 kN/m (odhad) 

gd,pruvlak = 0,491*1,35 = 0,66 kN/m 

 

Reakce z pUipojených stropnic:  

Fek =((5,2+3,3)*2,9 + 0,422)*
腿┸胎袋滞┸替態  = 189,29 kN 

Fed = ((7,02+4,95)*2,9 + 0,422*1,35)*
腿┸胎袋滞┸替態  =   = 266,38 kN 
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Účinky zatížení: 

 

Red = Ved = 266,38 + 0,66*
腿┸胎態  = 269,26 kN 

Med = 266,38*2,9 + 
怠腿*0,66*8,72 = 778,75 kNm 

Wmin = 
暢賑匂捗熱匂  = 

胎胎腿┸胎泰茅怠待展戴泰泰  = 2193,66*103 mm3 s Návrh IPE 450 

m = 77,6 kg/m 

Wpl,y = 1702 *103 mm3 

Iy =33740 *104 mm4 

Av,z = 5085 mm2  

Aa = 9882 mm2 

Profil ocelového nosníku zvolíme tak, aby pUenesl menší moment než εed. Celý 

moment Med má pUenést ocelobetonový pr]Uez (60% ocel+ 40% beton). 

5.2.2 MSÚ 

Únosnost v ohybu ocelobetonového pr]Uezu 

Spolup]sobící šíUka desky: 

beff = min (2* 
挑腿 ; b) = (

腿┸胎替  ; 
滞┸替袋腿┸胎態 ) = 2,175 m 

Poloha neutrální osy (pUedpoklad: neutrální osa prochází betonovou deskou): 

Nc = Na 

 x*  beff*
捗迩入廷迩  = Aa*

捗熱匂廷尼   

  x = 
凋尼茅捗熱匂茅廷迩長賑肉肉茅捗迩入茅廷尼 = 

苔腿腿態茅戴泰泰茅怠┸泰態怠胎泰茅待┸腿泰茅態泰茅怠┸待 = 113,85 mm 五 70 mm  

      (pUedpoklad není splnEn) 
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 Nc +Naa = Na 

0,85*tc*  beff*
捗迩入廷迩  + bf*x*

捗熱匂廷尼  = (Aa- bf*x )*
捗熱匂廷尼  

0,85*tc*  beff*
捗迩入廷迩  + 2*bf*x*

捗熱匂廷尼  = Aa*
捗熱匂廷尼   

 x = 
凋尼茅捗熱匂貸盤待┸腿泰茅捗迩入茅長賑肉肉茅痛迩匪茅婆尼婆迩態茅長肉茅捗熱匂  = 

苔腿腿態茅戴泰泰貸岫態泰茅態怠胎泰茅胎待岻茅迭┸轍迭┸天態茅怠苔待茅戴泰泰  = 7,2 mm 五 tf = 13,5 mm 

 

 

εomentová únosnost: 

Mpl,Rd = (Aa- bf*x )*
捗熱匂廷尼  *za- bf*x*

捗熱匂廷尼  *zaa  ≥ Med 

Mpl,Rd = (9882-190*7,2)* 
戴泰泰怠┸待  *(

替泰待貸胎┸態態  +50 + 
胎待態 ) – 190*7,2* 

戴泰泰怠┸待  * 

*(
胎┸態態  +50+ 

胎待態 )  = 8514*
戴泰泰怠┸待 *306,4 – 1368*

戴泰泰怠┸待 *193,6 =  

= 832,07 kNm ≥ 778,75 kNm  

Smyková únosnost: 

Vpl,Rd = 
凋寧┸年茅捗熱匂ヂ戴  = 

泰待腿泰茅戴泰泰ヂ戴  ≥ β*Ved = 2*269,26  

1042,22 kN ≥ 53Ř,5 kN 

5.2.3 SpUažení  
Únosnost jednoho trnu v plné desce: trny TRN 25/100  

(pr]mEr d = β5 mm, délka hsc = 100 mm, ocel S235, mez pevnosti fu = 360 MPa ) 
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Prd =min 菌衿芹
衿緊 ど┸ぱ 茅  fu 茅 訂茅鳥鉄替 茅 怠廷寧  噺  ど┸ぱ 茅 ぬはど 茅 訂茅態泰鉄替 茅 怠怠┸態泰  噺  ななぬ┸な kN ど┸にひ 茅 糠 茅 穴態 茅 紐血頂賃 茅 継頂陳 茅 怠廷寧 噺 ど┸にひ 茅 な 茅 にの態 茅 ヂにの 茅 ぬなどどど 茅 怠怠┸態泰噺 なにば┸はの 倦軽 近衿謹

衿襟
 

Únosnost jednoho trnu v plné desce: jako u stropnice 

Prd,min = 113,1 kN  

Pro trn v žebrové desce s žebry rovnobEžnými s nosníkem se únosnost redukuje 

součinitelem kl. 

kl = 0,6*
長轍朕妊*(

朕濡迩朕妊  - 1) ≤ kt,max 

kl = 0,6*
腿替┸泰泰待 *(

怠待待泰待  - 1) =1,01 > 1,0, proto kl = 1,0 

 

Prd,r = Prd*k l = 113,1*1,0 = 113,1 kN 

Síla na spUažení na jedné polovinE nosníku je rovna síle ve spáUe mezi ocelí a betonem 

vyplývající z plastického rozdElení napEtí po pr]Uezu: 

Fcf,f = Nc = x*  beff*
捗迩入廷迩  = (70+50+7,2)*2175*

態泰怠┸泰 = 4611 kN 

 

PotUebný počet trn] na jedné polovinE nosníku: 

Nf = 
庁迩肉┸肉牒認匂┸認 = 

替滞怠怠怠怠戴┸怠 = 40,77 s Návrh: neúplné spUažení 

Pr]mEr trnu umístEného na pásnici mimo místo nad stojinou musí být menší než β,5*tf 

= 2,5*14,6 = 36,5 mm > 25 mm. Trn pr]mEru β5 mm lze použít. 
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PUi neúplném spUažení je tUeba pUenést sílu: 

Fc = 
暢曇匂貸暢尼┸妊如┸馴匂暢妊如┸馴匂貸暢尼┸妊如┸馴匂 茅 繋頂捗┸捗 = 

胎胎腿┸胎泰貸滞待替┸態怠腿戴態┸待胎貸滞待替┸態怠 茅4611 = 3532,01 kN 

 Plastická momentová únosnost IPE profilu:  

Ma,pl,Rd = Wpl,y*f yd = 1702*103*355 = 604,21 kNm 

PotUebný počet trn] na jedné polovinE nosníku: 

Nf = 
庁迩牒認匂┸認 = 

戴泰戴態┸待怠怠怠戴┸怠  = 31,22 

Vzdálenost trn]: 挑【態朝肉  = 
腿胎待待【態戴怠┸態態  = 140 mm 互 min. vzdálenost trn] 5*d = 5*β5 = 1β5 mm 

       Návrh: trny 25/100 po 140 mm. 

5.2.4 MSP 

Posoudí se pružné p]sobení nosníku pUi provozním zatížení a pr]hyb. 

Veškeré zatížení pUenáší ocelobetonový nosník. 

Parametry ideálního pr]Uezu: stejné jako u stropnice 

E´c = 15,5 GPa 

さ = 1γ,55 

Plocha ideálního pr]Uezu: 

A i = Aa + 
凋迩津  = 9882 + 

胎待茅態怠胎泰怠戴┸泰泰  = 21118,16 mm2 

TEžištE ideálního pr]Uezu: 

zi = 
凋尼茅佃尼袋豚迩茅年迩韮凋日  = 

苔腿腿態茅填天轍鉄 袋 迭迭典┸天天茅態怠胎泰茅胎待茅岫替泰待袋泰待袋店轍鉄 岻態怠怠怠腿┸怠滞  = 389,94 mm 

Moment setrvačnosti ideálního pr]Uezu: 

Ii = Iy + Aa*za
2+ 

怠津*(
怠怠態*beff*t c

3+tc+beff*zc
2) =  

33740*104+ 9882*(389,94 - 
替泰待態 )2+ 

怠怠戴┸泰泰*(
怠怠態*2175*703+ 

+ 70*2175*(389,94-450-50-
胎待態 )2 ) = 847,264*106 mm4  
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Maximální napEtí: vnitUní síly 

Mek = 188,09*2,9 + 
怠腿*0,491*8,72 = 550,11 kNm 

NapEtí v ocelovém profilu ve spodních vláknech: 

ja,max = 
暢賑入彫日  *zd= 

泰泰待┸怠怠茅怠待展腿替胎┸態滞替茅怠待展 *389,94 = 253,18 MPa ≤ 355 MPa 

NapEtí v betonové desce: 

jc,max = 
暢賑入津茅彫日 *zh= 

泰泰待┸怠怠茅怠待展怠戴┸泰泰茅腿替胎┸態滞替茅怠待展 *(450+50+70-389,94) =  

= 8,63 MPa ≤ 0,Ř5*25 = 21,25 MPa 

Nosník pUi provozním zatížení p]sobí pružnE 

Celkový pr]hyb nem]že narušit vzhled objektu. τvEUíme pouze hodnotu pr]hybu od 

promEnného zatížení. 

〉 = 
態戴滞替腿 茅 庁入茅挑填帳彫日  ≤ 挑替待待 

h = 
態戴滞替腿 茅 岫態┸泰袋待┸腿岻茅怠待貼典茅態苔待待茅添店轍轍甜展填轍轍鉄 茅腿胎待待典態怠待茅怠待典茅腿替胎┸態滞替茅怠待展   ≤ 腿胎待待替待待   

ř,4ř mm ≤ 21,75 mm     IPE 450 vyhovuje   

5.3 SLOUP: vnitUní sloup 

Sloup je namáhám centrickým tlakem  

ZatEžovací plocha: χ = 2*
腿┸胎袋滞┸替態  = 15,1 m2 

Stropní deska Ěpatroě Fek [kN] け Fed [kN] 

Stále g    

Základní tíha stropu: 5,β 

kN/m2*15,1 m2  
78,52 1,35 106,0 

Stropnice a pr]vlaky 0,422 

kN/m*
腿┸胎袋滞┸替態  m*3+ 0,776 

kN/m*
腿┸胎袋滞┸替態  m  

15,42 1,35 20,82 

∑gpat 93,94 1,35 126,82 
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PromEnné q    

Kategorie B – kanceláUské 

plochy 2,5 kN/m2*15,1 m2 
37,75 1,5 56,63 

PUemístitelné pUíčky 0,Ř 

kN/m2*15,1 m2 
12,08 1,5 18,12 

∑qpat 49,83 1,5 74,75 

     gpat,d + qpat,d = 201,57 KN/m2 

StUecha 2.np,3.np Fek [kN] け Fed [kN] 

Stále g    

Základní tíha stropu: 9,85 

kN/m2*15,1 m2  
148,735 1,35 200,79 

Stropnice s pr]vlaky odhad 10,0 1,35 13,5 

∑gpat 158,735 1,35 214,29 

Dominantní promEnné q    

Kategorie I – stUechy pUístupné 

1,5 kN/ m2*15,1 m2 
22,65 1,5 33,98 

     gpat,d + qpat,d = 248,865 KN/m2 

5.3.1 Zatížení  
Vlastní tíha sloupu (odhad) 

gk,sloup = 0,6 kN/m 

gd,sloup = 0,6*1,35 = 0,8 kN/m 

Vlastní tíha zdEné stEny tl. 0,3 m, l = 6,4 m, h = 2,5 m 

 gk,stEna = 9 kN/m3*0,3*2,5 = 6,75 kN/m 

 gd,stEna = 6,75*1,35 = 9,113 kN/m 

Fd,stEna = gd,stEna*l  = 9,113*6,4 = 58,32 kN 

Celková osová síla ve sloupu: 

Ned = (0,8*2*3,95) + (201,57*2) + 58,32 + 248,865 = 716,65 kN 
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5.3.2 Návrh sloupu  
Z konstrukčních d]vod] návrh: HEB 280 

m = 103,1 kg/m 

A = 13140 mm2 

Iy = 192,7*106 mm4 

Iz = 65,95*106 mm4 

Klasifikace pr]Uezu: 

 Pásnice: 

 
頂痛肉 = 

怠戴泰怠腿  = 7,5 五 10i s tUída β 

Tlačené stEny: 

 
鳥痛葱 = 

怠苔滞怠待┸泰 = 18,67 五 γγi s tUída 1 

5.3.3 Posouzení 
VzpErné délky:  

Pro skelety s tuhou stropní deskou, lze uvažovat styčníky za neposuvné s součinitel 

vzpErnosti uvažujeme く=1.  

Lcr,y = Lcr,z = 3,95 m (konstrukční výška podlaží) 

PUi stejné vzpErné délce k obEma osám bude rozhodovat vybočení k ose z (menší 

moment setrvačnosti a nepUíznivEjší kUivka vzpErné pevnosti). 

Pružná kritická síla: 

Ncr,y = 
訂鉄茅帳茅彫熱挑迩認┸年鉄  = 

訂鉄茅態怠待茅怠待典茅怠苔態┸胎茅怠待展戴苔泰待鉄  = 25598,03 kN 

 Ncr,z = 
訂鉄茅帳茅彫年挑迩認┸熱鉄  = 

訂鉄茅態怠待茅怠待典茅滞泰┸苔泰茅怠待展戴苔泰待鉄  = 8760,72 kN 

PomErná štíhlost: 

 そy = 謬凋茅捗熱朝迩認┸熱 = 謬 怠戴怠替待茅戴泰泰態泰泰苔腿┸待戴茅怠待典 = 0,43 
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 そz = 謬凋茅捗熱朝迩認┸年 = 謬 怠戴怠替待茅戴泰泰腿胎滞待┸胎態茅怠待典 = 0,73 

Součinitel vzpErnosti: 

 ぬy = 0,914 (vzpErnostní kUivka b) 

 ぬz = 0,706 (vzpErnostní kUivka c) 

Návrhová vzpErná únosnost tlačeného prutu: 

 Nb,Rd = A*f yd*ぬmin ≥ NEd 

Nb,Rd = 13140*355*0,706 = 3293,278 kN ≥ 716,65 kN 

        HEB 280 vyhovuje 

5.4 PTÍPOJ PR¥VLůK Nů SLOUP  
PUípoj pr]vlaku IPE 450 na sloup HEψ βŘ0 bude proveden pomocí štíhlé desky 
pUivaUené na sloup koutovým svarem. Pr]vlak je pUipojen k této desce pomocí šroub].  

5.4.1 Reakce 

Reakce pr]vlaku 

Vlastní tíha pr]vlaku:  

gk, pruvlak = 0,776 kN/m 

Reakce z navržené stropnice  

Vlastní tíha stropnice:  

gk, pruvlak = 0,422 kN/m 

 

Rs1 = 
怠態((7,02+4,46)*2,9+0,422*1,35)*8,7+ 0,776*1,35*

腿┸胎態  = 149,56 kN 
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5.4.2 Návrh šroub]  

Šrouby M24 tUídy 5.6  

As = 353 mm2   d = 24 mm  fub = 500 MPa   

p1 = 125 mm   d0 = 26 mm  fyb = 300 MPa  

p2 = 125 mm    e1 = 65 mm  e2 = 65 mm   

fu = 490 MPa (ocel S355) 

Pr]Uez IPE 450 

h = 450 mm 

b = 190 mm 

tw = 9,4 mm 

tf  = 14,6 mm 

Počet rovin stUihu 1 

Výpočet únosnosti jednoho šroubu  

StUih: 

Fv,Rd = 0,6*fub*
凋濡碇謎鉄 = 0,6*500*

戴泰戴茅怠待貼典怠┸態泰  = 84,72 kN 

τtlačení šroubu:  

Fb,Rd = 
賃迭茅底茅鳥茅痛尿日韮茅捗祢碇謎鉄  = 

態┸泰茅待┸腿戴茅態替茅苔┸替茅替苔待怠┸態泰  = 183,5 kN 
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Kolmo na smEr zatížení: 

k1 = min崕に┸ぱ 茅 勅鉄鳥轍 伐 な┸ば 噺 に┸ぱ 茅 滞泰態滞 伐 な┸ば 噺 の┸ぬに┸の 崗 = 2,5 

Ve smEru zatížení: 

 糠 = min

菌衿芹
衿緊 勅迭戴茅鳥轍 噺  滞泰戴茅態滞 噺 ど┸ぱぬ椎迭戴茅鳥轍 伐 怠替 噺 怠態泰戴茅態滞 伐 怠替 噺 な┸ぬの捗祢弐捗祢 噺 泰待待替苔待 噺 な┸どにな┸ど 近衿謹

衿襟 = 0,83 

PotUebný počet šroub]: 

n =  
眺濡迭鱈辿樽 岫庁寧┸馴匂┹庁弐┸馴匂岻 = 

怠替苔┸泰滞腿替┸胎態  = 1,76  2  

   Návrh: 2 šrouby M24 5.6 

5.4.3 Návrh a posouzení pUíložky 

Anet = (hp – 2*d0)*t p = (255 – 2*26)*10 = 2030 mm2 

Vpl,Rd = 
凋韮賑禰茅捗熱ヂ戴茅廷謎轍 = 

態待戴待茅戴泰泰ヂ戴茅怠┸待  = 416,07 kN 互 Rs1= 149,56 kN 

 

Otlačení pUíložky:  

Fb,Rd1 = 
賃迭茅底茅捗祢茅鳥茅痛妊廷謎鉄  = 

態┸泰茅待┸腿戴茅替苔待茅態替茅怠待怠┸態泰  = 159,94 kN 

Otlačení stojiny nosníku:  

Fb,Rd2 = 
賃迭茅底茅捗祢茅鳥茅痛葱廷謎鉄  = 

態┸泰茅待┸苔腿茅泰怠待茅怠滞茅苔┸替怠┸態泰  = 195,216 kN 

VRd = min版繋蝶┸眺鳥┹ 繋長┸眺鳥怠┹ 繋長┸眺鳥態繁 = 

= min岶ぱね┸ばに┹ なのひ┸ひね┹ なひの┸になは岼 = 84,72*2 = 169,44 kN 互 Rs1= 149,56 kN 
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5.4.4 Návrh svaru 

Koutový svar 2x5 mm 

Účinná výška svaru aw = 5 mm   

Účinná délka svaru Lew = 255 mm 

Součinitel korelace くw = 0,9 (pro S355) 

e = 15+e2= 15+65 = 80 mm 

Návrhová pevnost: 

fvw,d = 
捗祢ヂ戴茅庭葱茅廷謎鉄 = 

替苔待ヂ戴茅待┸苔茅怠┸態泰 = 251,47 MPa 

Namáhání koutového svaru: 

 Med = Rs1*e = 149,56*0,08 = 11,96 kNm 

Wel = 2*(
怠滞*aw*L 2

ew) = 2*(
怠滞*5*2552) = 108375 mm2  

jw= 
暢曇匂調賑如  = 

怠怠┸苔滞茅怠待展怠待腿戴胎泰  = 110,3578 MPa 

jլ= kլ= 
蹄葱ヂ態 =  

怠怠待┸戴泰腿ヂ態  = 78,035 MPa 

 kII= 
眺濡迭凋葱  = 

眺濡迭態茅銚葱茅挑賑葱 =
怠替苔┸泰滞茅怠待典態茅泰茅態泰泰  = 58,95 MPa 

Posouzení svaru:  

1. 謬購鯛態 髪 ぬ 茅 岫酵鯛態 髪 酵勘態岻 ≤ 捗祢庭葱茅廷謎鉄 紐ばぱ┸どぬの態 髪 ぬ 茅 岫ばぱ┸どぬの態 髪 のぱ┸ひの態岻 ≤ 替苔待待┸苔茅怠┸態泰 

 186,5 MPa ≤ 435,56 MPa  Vyhovuje 

2. jլ ≤ 捗祢廷謎鉄 

78,035 εPa ≤ 替苔待怠┸態泰 

78,035 MPa ≤ 3ř2 MPa  Vyhovuje 
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5.4.5 Kontrola posouzení desky na smyk 

d0 = d + 2mm = 24+2 = 26 mm 

 

pUedpokládaná plocha porušení:  

Anv = t*(hp-e1-1,5*d0) = 10*(255-65-1,5*26) = 1510 mm2 

Ant = t*(e2 - 
鳥轍態 ) = 10*(65- 

態滞態 ) = 520 mm2 

Vrd = 
待┸泰茅凋韮禰茅捗祢廷謎鉄  + 

凋韮寧茅捗熱弐ヂ戴茅廷謎轍  =
待┸泰茅泰態待茅替苔待怠┸態泰  + 

怠泰怠待茅戴待待ヂ戴茅怠┸待  = 

363,46 kN 互 Rs1= 149,56 kN  

5.4.6 Posouzení desky na ohyb 

Med = Rs1*e = 149,560*0,08 = 11,96 kNm 

Mpl,Rd = 
調妊如┸肉熱廷謎轍  = 

岾迭展茅痛妊茅朕妊鉄峇茅捗熱怠┸待  =  
岾迭展茅怠待茅態泰泰鉄峇茅戴泰泰怠┸待  =  

= 38,47 kNm 互 Med = 8,226 kNm 

     Navržený pUípoj vyhoví 
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B. POSOUZENÍ Zů ZVÝŠENÉ TEPLOTY 

1 ÚVOD 

V této části budou posouzeny vybrané prvky administrativní budovy za mimoUádné 

návrhové situace. εimoUádnou návrhovou situací je v tomto pUípadE požár v požárních 

úsecích σ01.01/σ0γ (kanceláUské prostory) a N01.02 (sklad). Tento posudek bude 

podkladem pro optimalizaci návrhu protipožární ochrany ocelových prvk]. 

ψude posouzena doba požární odolnosti nechránEného prvku, které bude porovnána 

s požadovanou dobou požární odolnosti ve vybraném požárním úseku.  

2 TEPLOTNÍ ůNůLÝZů POŽÁRNÍHO ÚSEKU 

K modelování teplot v požárním úseku se bEžnE používají nominální nebo parametrické 

teplotní kUiky. Jedná se o zjednodušené modely požáru, založených na fyzikálních 

parametrech s omezenou platností použití. Pro požár v celém požárním úseku lze 

uvažovat rovnomErné rozdElení teploty v daném čase. PUi lokálních požárech je 

rozdElení teplot nerovnomErné. 

Pro modelování požáru v administrativní budovE budou použity zónové modely. 

Rozvoj požáru je ovlivnEn rychlostí uvolOování tepla (RHR – Rate of Heat Release, 

v nEkterých publikacích značeno rovnEž jako HRR - Heat Release Rate). Tato hodnota 

je určena velikostí požárního úseku, typem provozu v požárním úseku a časem. Ve fázi 

rozhoUívání se jedná o požár lokální. RHR dosáhne maximální hodnoty ve fázi 

ustáleného stavu hoUení, které m]že být Uízeno palivem nebo ventilací. 

Rozhodující pro výpočet je informace o zmEnE RHR v čase a stanovení, zda se požár 

rozvine v prostorový nebo zda 

z]stane lokální. Pokud nenastane 

okamžik celkového vzplanutí (tj. 

flashover efekt), požár setrvá 

lokální. Pro pUedpovE@ rozvoje 

teplot u plnE rozvinutého požáru je 

vhodné použít jednozónový model.            Obr. 1 Rychlost uvolOování tepla v čase[12] 
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KromE pUedpovEdi vývoje teploty plyn] tyto modely poskytují informace o šíUení kouUe 

v budovE a bezpečnosti osob v budovE v závislosti na tlouš[ce horní vrstvy kouUe. 

V počáteční fázi požáru se rozlišují pUípady, kdy plamen nezasahuje strop (Heskestad 

model), a když plamen strop zasahuje (Hasemi model). 

Údaje potUebné pro výpočet zónovým modelem: 

• geometrické charakteristiky – rozmEry požárního úseku, otvor] a dElících 

pUíček; 

• materiálové charakteristiky obvodových konstrukcí požárního úseku, 

charakteristiky požáru – RHR kUivka, rychlost tepelného rozkladu, teplo pUi 

hoUení paliva. 

2.1 JEDNOZÓNOVÝ MODEL 

Jednozónové modely požáru jsou platné pro fázi po celkovém vzplanutí, vyjadUuje stav 

hoUícího prostoru jako jednu homogenní zónu. Tyto modely jsou založeny na 

pUedpokladu rovnomErné teploty plynu v celém požárním úseku v pr]bEhu požáru. 

Vstupní údaje potUebné pro výpočet jsou shodné s údaji u dvouzónových model].  

2.2 DVOUZÓNOVÝ MODEL 

Dvouzónový model uvažuje promEnnou tlouš[ku horní vrstvy kouUe s rovnomErnou 

teplotou a dolní vrstvu o nižší teplotE. Každá vrstva požárního úseku je popsána pomocí 

rovnic vyjadUujících rovnováhu zachování energie.  

Tešení pUináší informace o rozvoji teplot plyn] v každé ze dvou vrstev, rozvoji teploty 

okolních konstrukcí a úniku plyn] otvory v obvodových konstrukcích. 

D]ležitou informací je zmEna tlouš[ky 

vrstev v čase. Znalost tlouš[ky spodní 

vrstvy, která je chladnEjší a neobsahuje 

škodlivé látky vzniklé pUi hoUení, je 

nezbytná pro stanovení možnosti úniku 

osob z požárního úseku v pUípadE požáru.  

Obr.2 Dvouzónový model požáru 

 [imaterily.dumabyt.cz] 
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2.3 POŽÁRNÍ SCÉNÁTE 

První je situace, kdy požár vznikne ve skladu v 1. nadzemním podlaží v požárním úseku 

N01.03. Druhým pUípadem je vznik požáru v kanceláUských prostorách v 1. nadzemním 

podlaží v požárním úseku σ01.01/σ02. σejvyšší požadavek na konstrukce v 1. NP je 45 

minut. V tomto prostoru lze uvažovat dva druhy požár]. PlnE rozvinutý požár, kdy se 

uvažuje teplota v celém požárním úseku ve všech místech stejná. χ lokální požár, který 

je na rozdíl od plnE rozvinutého požáru, promEnný ve všech smErech, tzn. teplota 

v požárním úseku není ve všech místech stejná.  

τba scénáUe budou modelovány pomocí zónového modelu v programu Ozone. Vstupní 

data zohledOují pomEry v požárním úseku včetnE materiálových vlastností 

ohraničujících konstrukcí a vlastnosti pUedpokládaného požáru. ψezpečnostními 

součiniteli lze také zohlednit požárnE bezpečnostní zaUízení a rychlost zásahu jednotek 

požární ochrany. Základní vstupní údaje jsou uvedeny níže. 

U každého požárního scénáUe bude posouzen ocelový prvek z hlediska požadované 

požární odolnosti. Výrazné zmEny chování konstrukce za zvýšené teploty zp]sobují 

pokles modulu pevnosti a meze kluzu oceli. Podle potUeby bude navrhnuta protipožární 

ochrana ocelového prvku. 

2.4 Požární úsek N01.03 

Délka PÚ:      8,315 m     

ŠíUka PÚ:      3,58 m     

SvEtlá výška PÚ:    3,535 m 

Podlahová plocha χf :    29,8 m2  

Plocha všech povrch] χt:    143,63 m2 

Svislé otvory: na dveUích je navržen samozavírač [Svazek II, Posouzení požární 

odolnosti] (otvory nejsou uvažovány ve výpočtu). 

Požární úsek je ohraničen keramickými akustickými pUíčkovkami Porotherm tl. 150 mm 

s požadovanou požární odolností EI 60 DP1. Vertikální konstrukce s požadovanou 

požární odolností REI 60 DP1 jsou navrženy jako ocelobetonové stropy se 

sádrokartonovým podhledem. [Svazek II, Posouzení požární odolnosti] 
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2.4.1 Vstupní data 

Provoz:     KanceláUe 

Rychlost rozvoje požáru [kW/m]  StUední  

εaximální rychlost uvolOování tepla: 250 

σebezpečí vzniku požáru   1 

2.4.1.1 Hustota požárního zatížení 
PUíloha χ normy Eσ 1řř1-1-β [γ] nabízí výpočetní model pro určení hustoty požárního 

zatížení.  

Výpočet požárního zatížení pro sklad: qf,d =qf,kԫmԫhq1ԫhq2ԫhn  

τbvyklá hodnota součinitele hoUení pro pUevážnE celulosové materiály je dána 

hodnotou:  

m = 0,8͒  

Součinitel hq1 zohledOuje vliv nebezpečí vzniku požáru v závislosti na velikosti 

požárního úseku. Hodnoty součinitele udává tabulka 1.  

Tab. 1 Součinitel nebezpečí vzniku požáru velikostí požárního úseku (viz [3], Tabulka 

E.1)  

 

 hq1 = 1,15 

Součinitel hq2 zohledOuje vliv nebezpečí vzniku požáru v závislosti na druhu provozu. 

Jeho hodnoty jsou uvedeny v tabulce 2.  
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Tab. 2 Součinitel rizika nebezpečí vzniku požáru vlivem druhu provozu (viz [3] , Tabulka 

E.1) 

 

  hq2 = 1,0 

Součinitel aktivních protipožárních opatUení se spočte jako:  

 hn = ∑ hni 

Hodnoty součinitel] hni viz [3], Tabulka E.2 

Samočinné hasicí zaUízení:    h
n1 = 1,0 

σezávislé vodní zdroje:    h
n2 = 1,0 

Samočinné požární hlásiče - EPS:   h
n3,4 = 1,0 

ZaUízení dálkového pUenosu k požární jednotce: h
n5 = 0,87 

Závodní požární jednotka:    h
n6 = 1,0 

VeUejná požární jednotka:    h
n7 = 0,78 

ψezpečné pUístupové cesty:    h
n8 = 1,0 

Technické prostUedky požární ochrany:  h
n9 = 1,0 

ZaUízení pro odvod kouUe:    h
n10 = 1,5 

hn = 1,0*1,0*1,0*1,0*0,87*1,0*0,78*1,0*1,0*1,5 = 1,018 
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Charakteristická hustota požárního zatížení je požární zatížení vztažené na podlahovou 

plochu požárního úseku. Hodnoty lze také určit podle zatUídEní daného provozu (do 

výpočtu se uvažují hodnoty Ř0% kvantilu z Gumbelova rozdElení). V požárním úseku je 

charakteristická hodnota hustoty požárního zatížení uvažována jako pro provoz 

kanceláUe. Vzhledem k absenci otvor] ve stEnách lze očekávat požár Uízený palivem, 

který rychle pUejde do fáze chladnutí. 

Pro kanceláUe uvažujeme:  q
f,k

= 511 MJ/m2  

χ návrhová hustota požárního zatížení je: 

qf,d = 511*0,8*1,15*1,0*1,018 = 478,6 MJ/m2 

2.4.1.2 Kritéria pro pUechod z dvouzónového na jednozónový model 
Teplota horní vrstvy   ≥ 500°C 

Teplota vznícení   γ00°C 

Rozhraní mezi vrstvami  ≤ 0,β 

Plocha požáru    ≥ 0,β5 výšky PÚ 

2.4.1.3 Modelování požáru 

Jednozónový model, vystavení ocelového prvku ze γ stran. 
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2.4.2 Rychlost uvolOování tepla 

RHR byla vypočítána programem τzone. εaximální uvolnEné teplo je 7,45 εW 

(konzervativnE pUevzatá max. hodnota) 

 

Graf 1 Rychlost uvolOování tepla ve skladu (Ozone) 

2.4.3 Teplota horní vrstvy  

Teplota horní vrstvy byla vypočítána programem τzone. V požárním úseku nevznikají 

vysoké teploty (max. teplota je γ65°C v 7 minutE). 
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Graf 2 Teplotní kUivka oceli a plynu (Ozone) 

2.4.4 Posouzení 
Podle výsledk] z grafu 2 lze pUedpokládat, že požadovaná odolnost 60 minut bude 
splnEna i bez dalšího prokazatelného výpočtu. σedochází k redukci meze kluzu oceli, 
pouze k redukci modulu pružnosti. Z toho vyplývá, že únosnost prvku bude zajištEna i 
bez použití protipožární ochrany. 

2.5 Požární úsek N01.01/N03 – prostorový požár 

Jedná se o vícepodlažní požární úsek, vzhledem k jeho velikosti je požár uvažován 

v 1.σP, kde je vyšší požadavek na konstrukce. Pro potUeby výpočtu v programu Ozone, 

jsou ve stropních konstrukcích uvažovány otvory v místE schodištE. V požárním úseku 

je uvažován prostorový požár. 

Podlahová plocha χf :     1469,96 m2  

SvEtlá výška PÚ:     3,535 m 
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Svislé otvory: 

Počet 71 1 

Výška [m] 1,8 2,1 

ŠíUka [m] 0,55 1,5 

Plocha svislých otvor] ův  

[m2] 

73,44 

Pr]mErná výška oken heq  

[m] 

1,81 

Vodorovné otvory:  

Počet 1 

Plocha [m2] 16,9 

 

Požární úsek je ohraničen proskleným fasádním pláštEm zaskleným tepelnE a zvukovE 

izolačním trojsklem tl.57 mm. Vertikální konstrukce s požadovanou požární odolností 

REI 45 DP1 jsou navrženy jako ocelobetonové stropy se sádrokartonovým podhledem. 

[Svazek II, Posouzení požární odolnosti] 

2.5.1 Vstupní data 

Provoz:     KanceláUe 

Rychlost rozvoje požáru [kW/m]  StUední  

εaximální rychlost uvolOování tepla: 250 

σebezpečí vzniku požáru   1 

2.5.1.1 Hustota požárního zatížení 
PUíloha χ normy Eσ 1řř1-1-β [γ] nabízí výpočetní model pro určení hustoty požárního 

zatížení.  

Výpočet požárního zatížení pro sklad: qf,d =qf,kԫmԫhq1ԫhq2ԫhn  

τbvyklá hodnota součinitele hoUení pro pUevážnE celulosové materiály je dána 

hodnotou:  

m = 0,8͒  
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Součinitel hq1 zohledOuje vliv nebezpečí vzniku požáru v závislosti na velikosti 

požárního úseku. Hodnoty součinitele udává tabulka 1.  

Tab. 1 Součinitel nebezpečí vzniku požáru velikostí požárního úseku (viz [3], Tabulka 

E.1)  

 

 hq1 = 1,81 

Součinitel hq2 zohledOuje vliv nebezpečí vzniku požáru v závislosti na druhu provozu. 

Jeho hodnoty jsou uvedeny v tabulce 2.  

Tab. 2 Součinitel rizika nebezpečí vzniku požáru vlivem druhu provozu (viz [3] , Tabulka 

E.1) 

 

  hq2 = 1,0 

Součinitel aktivních protipožárních opatUení se spočte jako:  

hn = ∑ hni  

Hodnoty součinitel] hni viz EN 1991-1-2 [3], Tabulka E.2 

Samočinné hasicí zaUízení:    h
n1 = 1,0 

σezávislé vodní zdroje:    h
n2 = 1,0 

Samočinné požární hlásiče - EPS:   h
n3,4 = 1,0 

ZaUízení dálkového pUenosu k požární jednotce: h
n5 = 0,87 
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Závodní požární jednotka:    h
n6 = 1,0 

VeUejná požární jednotka:    h
n7 = 0,78 

ψezpečné pUístupové cesty:    h
n8 = 1,0 

Technické prostUedky požární ochrany:  h
n9 = 1,0 

ZaUízení pro odvod kouUe:    h
n10 = 1,5 

hn = 1,0*1,0*1,0*1,0*0,87*1,0*0,78*1,0*1,0*1,5 = 1,02 

Charakteristická hustota požárního zatížení je požární zatížení vztažené na podlahovou 

plochu požárního úseku. Hodnoty lze také určit podle zatUídEní daného provozu (do 

výpočtu se uvažují hodnoty Ř0% kvantilu z Gumbelova rozdElení).  

Pro kanceláUe uvažujeme:  q
f,k

= 511 MJ/m2  

χ návrhová hustota požárního zatížení je:  

qf,d = 511*0,8*1,81*1,0*1,02 = 754,73 MJ/m2͒ 

2.5.1.2 Kritéria pro pUechod z dvouzónového na jednozónový model 
Teplota horní vrstvy   ≥ 500°C 

Teplota vznícení   γ00°C 

Rozhraní mezi vrstvami  ≤ 0,β 

Plocha požáru    ≥ 0,β5 výšky PÚ 

2.5.1.3 Modelování požáru 

Jednozónový model. 
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2.5.2 Rychlost uvolOování tepla 

RHR byla vypočítána programem τzone. εaximální uvolnEné teplo je γ67,5 εW 

(konzervativnE pUevzatá max. hodnota). 

 

Graf 3 Rychlost uvolOování tepla v kanceláUích (Ozone) 

2.5.3 Teplota horní vrstvy 

Teplota horní vrstvy byla vypočítána programem τzone. εaximální teploty je dosaženo 

v 1β0 minutE., tato teplota dosahuje hodnoty Ř7β°C. 

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

0 20 40 60 80 100 120 140
Time [min]

RHR Data

RHR Computed

Analysis Name: 

Rate of Heat Release



42 
 

 

Graf 4 Teplotní kUivka prostorového požáru (Ozone) 

2.5.4 Posouzení  
Požadavek na konstrukce z hlediska požární odolnosti v kanceláUích administrativní 

budovy je v 1.NP 45 minut [Svazek II, Posouzení požární odolnosti]. Za požáru budeme 

posuzovat β prvky, ocelový sloup a ocelobetonovou stropnici. 

2.5.4.1 Ocelobetonová stropnice 
 stropnice IPE 300 

 požadavek REI 45 

Zatížení 

Zatížení vychází ze zatížení za bEžné teploty. Pomocí redukčního součinitele さfi snížíme 

hodnotu zatížení dle pomEru stálého a promEnného zatížení.  

qk = 6,6 kN/m   [Svazek III, Část χ - σávrh stropnice za bEžné teploty] 

gk = 20,25 kN/m  [Svazek III, Část χ - σávrh stropnice za bEžné teploty] 

 

Pro mimoUádnou návrhovou situaci pUi požáru se v normE ČSN EN 1991-1-2 [3] 

doporučuje uvažovat kvazistálá hodnota ね2,i Qk  pro hlavní promEnné zatížení.  
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閤態┸怠= 0,3 

さfi = 
鷹島袋恥鉄┸迭茅濯島迭稚塗茅鷹島袋稚途茅濯島迭 = 

態待┸態泰袋岫待┸戴茅滞┸滞岻岫怠┸戴泰茅態待┸態泰岻袋岫怠┸泰茅滞┸滞岻 = 0,597 

VnitUní síly 

M fi,d = さfi*M ed = 0,597*365,77 =  218,36 kNm 

Posouzení za požáru 

PUi výpočtu únosnosti prvku se odolnost ocelobetonové desky a nechránEných nosník] 

počítá oddElenE. Pro zjednodušení výpočtu si rozdElíme i nechránEný IPE profil na β 

části. Podrobný výpočet byl proveden v tabulkovém programu s použitím teplotní 

kUivky prostorového požáru z programu Ozone [Graf 4]. Uvažujeme požár ze tUí stran. 

 pUedpoklad:  ず怠= dolní pásnice + stojina 

      ず態 = horní pásnice 

      ず戴= betonová deska β0°C 

2.5.4.1.1 NechránEná konstrukce 
Spodní pásnice + stojina 畦怠撃怠 噺  に 茅 決怠 髪 に 茅 結怠決怠 茅 結怠 噺  に 茅 なのど 髪 に 茅 など┸ばなのど 茅 など┸ば 噺  ぬにな┸ねなはどの 噺 ど┸に 

肯怠 噺 ぬひど┸ばひ ソ系 岫倦槻┸提 噺 な┸ど   倦帳┸提 噺 ど┸ばな岻   
horní pásnice 畦態撃態 噺  決態 髪 に 茅 結態決態 茅 結態 噺  なのど 髪 に 茅 など┸ばなのど 茅 など┸ば 噺  なばな┸ねなはどの 噺 ど┸などば 

肯態 噺 にばひ┸なぬ ソ系 岫倦槻┸提 噺 な┸ど  倦帳┸提 噺 ど┸ぱに) 

redukce pevnosti materiálu 血銚┸陳銚掴┸怠= 血槻 茅  賃熱┸廃廷謎肉日 = 
戴泰泰茅怠┸待怠┸待  = 355 MPa 

血銚┸陳銚掴┸態= 血槻 茅  賃熱┸廃廷謎肉日 = 
戴泰泰茅怠┸待怠┸待  = 355 MPa 

血頂賃┸態泰= 血頂賃 茅  賃熱┸鉄天廷謎肉日 = 25 MPa 



44 
 

Nc = Na         

beff*x*  fck,25 = A1*血銚┸陳銚掴┸怠+ A2*血銚┸陳銚掴┸態     

 x = 
凋迭茅捗尼┸尿尼猫迭 袋凋鉄茅捗尼┸尿尼猫鉄長賑肉肉茅捗迩入┸鉄天  = 

岫怠滞待泰袋態怠胎怠岻茅戴泰泰袋岫怠滞待泰茅戴泰泰岻態怠胎泰茅態泰  = 35,13 mm  

Mpl,Rd, = A1*血銚┸陳銚掴┸怠+ A2* 血銚┸陳銚掴┸態* z ≥ εfi,d  

 

Mpl,Rd,=((1605+2175)*355+(1605*355))*( 戴待待態 髪 のど 髪 胎待貸戴泰┸怠戴態  岻= 415,66 kNm 

415,66 kNm ≥ 218,36 kNm  Vyhovuje  

Únosnost prvku bude zajištEna i bez použití protipožární ochrany. 

2.5.4.2 Sloup 
Podrobný výpočet byl proveden v tabulkovém programu s použitím teplotní kUivky 

prostorového požáru z programu Ozone [Graf 4]. Uvažujeme požár ze čtyU stran. 

Z výsledk], kterých bylo dosaženo u stropnice, lze pUedpokládat, že i sloup vyhoví na 

účinky požáru bez použití protipožární ochrany. 

 sloup HEB 280 

 požadavek R 45 

Kritická teplota prvku je 77γ ソ系, max. požární odolnost nechránEného prvku odpovída 
95,6 min. 
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Graf 5 Teplotní kUivka oceli a plynu (Ozone) 

Zatížení 

Zatížení vychází ze zatížení za bEžné teploty. Pomocí redukčního součinitele さfi snížíme 

hodnotu zatížení dle pomEru stálého a promEnného zatížení. 

qk = 99,66 kN    [Svazek III, Část χ - Návrh sloup za bEžné teploty] 

gk = 93,94*2+158,735+(2*0,8*3,95)+58,32 = 411,26 kN  

[Svazek III, Část χ - Návrh sloup za bEžné teploty] 

Pro mimoUádnou návrhovou situaci pUi požáru se dle [3] doporučuje uvažovat kvazistálá 

hodnota ね2,i Qk  pro hlavní promEnné zatížení.  閤態┸怠= 0,3 

さfi = 
鷹島袋恥鉄┸迭茅濯島迭稚塗茅鷹島袋稚途茅濯島迭 = 

替怠怠┸態滞袋岫待┸戴茅苔苔┸滞滞岻岫怠┸戴泰茅替怠怠┸態滞岻袋岫怠┸泰茅苔苔┸滞滞岻 = 0,63 

VnitUní síly 

Nfi,d = さfi*Ned = 0,63*716,65 =  451,49 kNm 
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Posouzení za požáru 

a) Klasifikace pr]Uezu 

PomErné pUetvoUení za požáru: 

i = 0,85*謬態戴泰捗熱  = 0,85*謬態戴泰戴泰泰 = 0,69 

 Pásnice: 

 
頂痛肉 = 

怠戴泰怠腿  = 7,5 五 11i s tUída β 

Tlačené stEny: 

 
鳥痛葱 = 

怠苔滞怠待┸泰 = 1Ř,67 五 γγi s tUída 1 

 TUídu celého pr]Uezu určuje nejnepUíznivEjší (tzn. nejvyšší) tUída s tUída β. 

b) VzpErné délky 

Lcr,fi = 0,7*3,95 = 2,765 m  

c) Štíhlost sloupu 

膏y, = 
挑迩認┸肉日沈熱  = 

態胎滞泰怠態怠  = 22,85 

膏z, = 
挑迩認┸肉日沈年  = 

態胎滞泰胎待┸苔  = 39,0 

PomErná štíhlost pUi teplotE 肯銚 噺 ぬはは┸なば ソ系 岫倦槻┸提 噺 な┸ど   倦帳┸提 噺 ど┸ばね岻   

そy, = 
碇熱┸廃碇迭  *謬賃熱┸廃賃曇┸廃 = 

態態┸腿泰苔戴┸苔茅謬鉄典天典天天 *謬 怠待┸胎替 = 0,348 

そz, = 
碇年┸廃碇迭  *謬賃熱┸廃賃曇┸廃 = 

戴苔苔戴┸苔茅謬鉄典天典天天 *謬 怠待┸胎替 = 0,593 

 VzpErnostní součinitel: 

ぬy,fi= 
怠釘熱┸廃袋謬釘熱┸廃鉄 貸碇熱┸廃鉄  = 

怠待┸滞泰戴袋紐待┸滞泰戴鉄貸待┸戴替腿鉄 = 0,83 

砿槻┸提 噺 0,5*(1+*膏槻┸提+ 膏槻┸提態 ) = 0,5*(1+0,65*謬態戴泰戴泰泰*0,348+0,3482) 

=      = 0,653 
 

ぬz,fi= 
怠釘年┸廃袋謬釘年┸廃鉄 貸碇年┸廃鉄  = 

怠待┸腿戴戴袋紐待┸腿戴戴鉄貸待┸泰苔戴鉄 = 0,705 
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砿佃┸提 噺 0,5*(1+*膏佃┸提+ 膏佃┸提態 ) = 0,5*(1+0,65*謬態戴泰戴泰泰*0,593+0,5932) 

=      = 0,833 

 Únosnost za požáru: 

Nfi,,Rd = A*
捗熱廷謎┸肉日*ぬz,fi *ky, ≥ Nfi ,d 

 

  Nfi,,Rd= 13140*
戴泰泰怠 *0,705*1,0 = 3 2ŘŘ,61 kN ≥ 465,82 kN 

Únosnost prvku bude zajištEna i bez použití protipožární ochrany. 

2.5.5 ZávEr 
U obou prvk] bylo výpočtem prokázáno, že splOují požadovanou požární odolnost.  

2.6 Požární úsek N01.01/N03 – lokální požár 

K modelování lokálního požáru byla použita metoda Heskestad, kde požár nedosahuje 
stropu. Délka plamene δf  je menší než výška stropu H. Jedná se o analytický model, 
který byl mnoha experimenty shledán za velmi pUesný. Tato metoda je uvedena v ČSσ 
EN 1991-1-2 [3].  

 

Obr. 3 Lokální požár nedosahuje stropu [3] 
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2.6.1 Rychlost uvolOování tepla 

Data RHR jsou pUevzata z experimentu [13]. 

Jednalo se o požární experiment pracovního koutu, 

tvoUeného kanceláUským stolem s policemi a 

knihovnou. St]l a knihovna byly naplnEny 

papírovým materiálem. 

Plynový hoUák byl umístEn 0,γ6Ř m nad podlahou, 

v rohu mezi stolem a knihovnou (viz obr. 4)  a mEl 

simulovat odpadkový koš.  

Obr. 4  Schéma experimentu [13] 

Maximální uvolnEné teplo 1,41 εW. 

 

Graf 6 Rychlost uvolOování tepla RHR (Ozone) 

2.6.2 Teplota horní vrstvy 

Teplota horní vrstvy byla vypočítána programem τzone. Maximální dosažená teplota 

plynu je 40°C v β5 minutE. 

V požárním úseku nevznikají výraznE vysoké teploty, Maximální dosažená teplota 

plynu je 40°C v β5 minutE. δze pUedpokládat, že požadovaná odolnost 45 minut bude 

splnEna i bez dalšího prokazatelného výpočtu. 
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Graf 5 Teplotní kUivka (Ozone) 

2.6.3 Redukce materiálu vlivem teploty 
σejvyšší teplota ocelového prvku nastane v β5 minutE dosahuje teploty γ4°C. PUi tEchto 

teplotách nedochází k redukci meze kluzu oceli, ani modulu pružnosti.  

 

Graf 7 Teplota oceli (Ozone) 
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2.6.4 Výška kouUové vrstvy 
D]ležitou veličinou pro hodnocení účinku požáru a evakuace osob je výška kouUové 
(akumulační) vrstvy.  

 

Graf 8 Výška kouUové vrstvy (Ozone) 

2.6.5 Posouzení 
Podle výsledk] z grafu 7 lze pUedpokládat, že požadovaná odolnost 45 minut bude 
splnEna i bez dalšího prokazatelného výpočtu. Teploty nedosahují ani 100°C, jedná se o 
velký prostor s velkým počtem otvor]. σedochází k redukci meze kluzu oceli ani 
k redukci modulu pružnosti. Z toho vyplývá, že únosnost prvku bude zajištEna i bez 
použití protipožární ochrany. 
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