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1 Všeobecná část 

1.1 Identifikační údaje 

 Stavba:                     Hangár pro 2 velkokapacitní letadla typu Boeing 747 

 Místo stavby:           Praha – Ruzyně, Praha 

 Projektant:                Miroslav Čáp 
 
 

1.2 Obsah projektu 

 Technická zpráva 
 Statický posudek 
 Výkresová část 
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2 Technická část 

2.1 Popis konstrukce 

Jedná se o konstrukci dvoulodního hangáru pro 2 velkokapacitní letadla typu 

Boeing 747. Rozpětí křídel letadla je 68,5m, délka 76,3m a výška v ocasní části 19,5m. 

Půdorysné rozměry hangáru jsou 167,2 × 105m, výška střechy ve zvýšené části je 31,5m, 

výška pylonu i s kónusem je 47,5m. Jedná se o prostorou příhradovou trubkovou konstrukci 

z oceli S355, kuželové kónusy jsou vyrobeny z nerezu (duplexní ocel 1.4462). 

 

2.2 Dispozice 

Hlavní nosná konstrukce je tvořena 6 pylony a 2 hlavními komorovými nosníky, 

které jsou na nich pomocí táhel zavěšeny. Každý pylon je v části nad střechou tvořen 

nerezovým kuželovým kónusem. Osová vzdálenost pylonů je 82,1m, světlé rozpětí mezi 

pylony je 78m. Střešní konstrukce je dále tvořena příhradovými vazníky, jež jsou po obvodě 

kloubově podepřeny sloupy, které jsou patřičně zavětrovány. Celá konstrukce je ve střešní 

rovině vyztužena celkem 6 podélnými a 4 příčnými ztuženími, které zajišťují geometrický 

tvar konstrukce a přenos vodorovných sil od působení větru přes svislá ztužidla do základové 

roviny.  

 

 V rámci diplomového projektu byla podrobně řešena pouze zvýšená (nadvratová) 

část hangáru. 

 

2.3 Nosná konstrukce zvýšené (nadvratové) části hangáru 

Pylony jsou ve spodní části (pod rovinou střechy) tvořeny příhradovými věžemi, 

jejichž dříky jsou z válcovaných trubek z oceli S355 typu CHS. Připojení dříků k betonovému 

základu je provedeno v každém dříku vyztuženou ocelovou patkou. Vrchní část pylonu je 

ukončena kuželovým kónusem z duplexní oceli 1.4462, na který jsou připojena táhla, 

podpírající hlavní nadvratový (komorový příhradový) nosník. 

Nadvratový komorový příhradový nosník je rovněž tvořen profily typu CHS. 

K pylonům je připojen v horním i dolním páse šroubovým přípojem, ve třetině jeho rozpětí je 

pomocí táhel a závěsů od firmy Pfeifer zavěšen na vrcholy pylonů.  
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Lanové konstrukce (táhla) jsou vyrobeny z vysokopevnostní oceli s únosností 

garantovanou výrobcem. Pro tento projekt byla použita uzavřená lana od firmy Pfeifer typu 

PV 300 se jmenovitým průměrem 55 mm. Příslušenství, jako jsou přípojné vidlice a napínací 

zařízení, bude rovněž použito od firmy Pfeifer. 

 

2.4 Střešní a obvodový plášť 

Střešní plášť je tvořen střešními sendvičovými panely SP2C E-PIR od firmy 

Ruukki. Jedná se vaznicový systém s přiznanými přípoji. Pro zajištění požadované únosnosti 

budou po celém obvodě do vzdálenost 6 metrů od okraje zhuštěny vaznice na poloviční 

vzdálenost, tj. 1200mm.  

Obvodový plášť je tvořen ze sendvičových panelů SPB WEE s přiznanými spoji od 

firmy Ruukki. Detaily nároží, úžlabí a okapu jsou součástí dodávky (www.ruukki.com).  

 

2.5 Ztužení konstrukce    

Ve střešní rovině zvýšené nadvratové části je navrženo 6 podélných ztužidel a 

jedno střední příčné ztužení, které přenáší tlak a sání od působení větru na čelní štít (tj 

hangárová vrata), zároveň zajišťuje geometrický tvar konstrukce a brání vybočení jejích 

tlačených pásů. V této zvýšené části je dále navrženo svislé ztužení v bočních stěnách a 

uprostřed konstrukce, které zajišťují přenos sil do základové konstrukce. 

Ve snížené rovině zadní části hangáru jsou navržena 3 příčná ztužidla a rovněž 6 

podélných ztužidel. Štítové ztužidlo v zadní části plní funkci přenosu zatížení od účinků větru 

na zadní štít. Střední ztužidla brání vybočení tlačených pásů vazníků a zajišťují geometrický 

tvar konstrukce. V každé boční stěně snížené části jsou umístěna 3 svislá stěnová ztužidla a 

v zadní stěně celkem 6 svislých stěnových ztužidel. 

Podélná ztužidla zajišťují primárně geometrický tvar konstrukce. Reakce od 

střešních ztužidel jsou přenášeny přes svislé podélné ztužení do základové konstrukce. 
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2.6 Kotvení a založení konstrukce  

Dříky pylonů i boční sloupy v nadvratové části jsou uloženy na betonových 

základových patkách, rozměry jsou odvislé od základové zeminy a podmínek založení. 

Kotvení je navrženo jako nosné, tj. přenáší případné tahové síly od sání pomocí předem 

zabetonovaných kotevních šroubů. Sloupy jsou kotveny pomocí závitových tyčí odpovídající 

maticím M30. Posudek založení není součástí projektu. 

 

2.7 Jiné konstrukce 

Na vaznících mohou být zavěšeny konstrukce podvěsných jeřábů o nosnosti do 2 t 

a konstrukce pro umístění osvětlení a lávek. Veškerá tato zatížení jsou v návrhu zohledněna 

plošným zatížením. 

 

3 Materiály 

Pro konstrukci budou použity následující materiály, jakostní třídy oceli budou 

podrobněji specifikovány ve výkazu materiálu dle ČSN EN 1993-1-10.  

 Konstrukční ocel S355 – nosná konstrukce, čepy, plechy, výztuhy 

 Austeniticko-feritická ocel 1.4462 (Duplexní) – kuželové kónusy 

 Šrouby – jakostní třída 8.8 

 Beton – C16/20 pro betonové patky 

 

4 Výroba 

Nosníky, vazníky, sloupy a čepové plechy budou předem vyrobeny v mostárně jako 

jednotlivé dílce nepřesahující délku 12m. Po následném transportu na staveniště budou tyto 

části konstrukce na předmontážní lavici sestaveny a svařeny do jednoho celku. 
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5 Protikorozní ochrana 

Objekt bude umístěn v prostředí korozní agresivity C3 (městská aglomerace). Pro 

životnost ochrany min. 50 let je zvolen postup úpravy povrchu žárovým stříkáním zinkem a 

hliníkem, doplněné nátěrem. Pro zajištění požadované protikorozní ochrany bude 

postupováno dle ČSN EN ISO 12944-5. 

 Úprava povrchu – stupeň přípravy Sa 2½: Odstraněny okuje, rez, zbylé stopy 

                              ve formě skvrn nebo pásů 

 Žárové stříkání zinkem a hliníkem v celkové tloušťce 150μm 

 2x uzavírací nátěr o celkové tloušťce 100μm 

Z hlediska ekologie se vyžaduje, aby nátěr byl na bázi vodou ředitelných, epoxidových nebo 

polyuretanových barev dle nabídky dodavatelů.   

 

6 Ochrana proti požáru 

Návrh opatření proti požáru vychází z ČSN 73 0810 (Požární bezpečnost  

staveb – společná ustanovení a ČSN 73 0802 (Požární bezpečnost staveb – nevýrobní 

objekty). Komplexní protipožární řešení stavby není v této zprávě uváděno. Pro stanovení 

požární odolnosti nosných ocelových konstrukcí se vychází z následujících předpokladů.  

 

 Konstrukční systém nehořlavý (týká se nosné konstrukce) 

 Odhad požárního zatížení v požárním úseku je 15 kg/m2 

 Výška objektu do 30m (tab. 8 normy 802) 

 stupeň požární bezpečnosti II 

 požadovaná požární odolnost nosné konstrukce je 15 minut  

(tab. 12 normy 802) 

Vzhledem k rychlým únikovým cestám se předpokládá zejména aktivní protipožární ochrana 

(sprinklery, hasící přístroje). Pokud podrobný posudek požární odolnosti podle ČSN EN 

1993-3-2 prokáže nutnost protipožární ochrany dílců, předpokládá se též pasivní ochrana 

protipožárním intumescentním (zpěňujícím) nátěrem. 
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7 Postup montáže 

Jednotlivé montážní díly budou předem vyrobeny v mostárně a následně 

transportovány na staveniště, kde se díly sestaví a svaří do konstrukčních celků. Na staveništi 

bude zřízena provizorní dílenská plošina s příslušným vybavením potřebným pro montáž 

konstrukcí. Sestavené dílce budou následně pomocí těžké zvedací techniky umístěny do 

požadované polohy. 

Postup montáže: 

 Vybetonování základových patek a uložení kotevních šroubů s předem 

dohodnutou tolerancí ±20mm.  

 Vybudování předmontážní lavice. Zajištění těžké zdvihací techniky. 

 Vztyčení pylonů a jejich provizorní prostorové zajištění stability pomocí vzpěr 

a táhel.  

 Zřízení montážních podpěr v místě montážních styků a v místech závěsů lan. 

V místě závěsů budou na montážních podporách osazeny hydraulické zvedáky 

pro primární osazení vidlic táhel.  

 Vyzdvižení a montáž dílců hlavních komorových nosníků, uchycení k pylonům 

šroubovým spojem.  

 Připojení horní části pylonů, vyzdvižení a uložení vazníků zvýšené části 

konstrukce mezi hlavními komorovými nosníky, provedení příčného střešního 

ztužení ve zvýšené části. 

 Vyzdvižení a montáž vazníku snížené části hangáru, provedení příčného 

střešního ztužení ve snížené části, provedení podélného střešního ztužení. 

 Osazení střešních sendvičových panelů SP2C E-PIR , osazení svislých 

sendvičových panelů SPB WEE. Odstranění dočasných podpěr a bárek. 

 Předpínání lanových závěsů na požadované osové síly, kontrolní měření 

deformací na hlavních nosných prvcích. 

o Obě roviny závěsů budou předpínány paralelně postupně od 

prostředních lan k lanům krajním.  

o Osové síly v táhlech budou sledovány pomocí odporových tenzometrů 

měřících poměrné deformace (resp. napjatost) umístěných na 

koncovkách předpínaných lan. 
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o Postup předpínání bude symetrický a bude probíhat dvoufázově. 

V první fázi budou lana předepnuta na 70 % celkové předpínací síly 

stanovené ve statickém výpočtu. Ve druhé fázi budou dopnuty na 

konečnou hodnotu předpětí tak, aby byla zajištěna výsledná tahová 

osová síla s maximální odchylkou ±10 %. 

o Během celého procesu bude zajištěno geodetické měření deformací 

pylonů a hlavního nosníku.  

o Předpětí je navrženo tak, aby byly úplně vyrovnány deformace od 

stálého zatížení konstrukce s odchylkou ±5 mm a zároveň aby byla 

zajištěna po celou dobu životnosti konstrukce minimální tahová síla 

v lanech 100 kN. Tato síla musí být v lanech dodržena za každých 

podmínek. 

 Demontáž technologických a podpůrných zařízení. Demontáž předmontážní 

lavice. Odvoz těžké techniky. Úklid staveniště. 
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Zdroje 

Normy 

 ČSN EN 1990 Zásady navrhování a zatížení konstrukcí.  

Část1: Zásady navrhování 

 ČSN EN 1991–1–4, Eurokód 1:  

Zatížení konstrukcí – Část 1-4: Obecná zatížení – Zatížení větrem 

 ČSN EN 1991–1–5, Eurokód 1:  

Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-5: Boulení stěn 

 ČSN EN 1991–1–8, Eurokód 1:  

Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-8: Navrhování styčníků 

 ČSN EN 1993–1–6, Eurokód 3:  

Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-6:  Pevnost a stabilita 

skořepinových konstrukcí 
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