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1.Stručný popis konstrukčního systému 

Objekt výrobní haly je navržen jako jednopodlažní, nepodsklepený, halový objekt s 

pultovou střechou a s vestavbou se sociálním zařízením a skladem  

Půdorys objektu je ve tvaru nepravidelného obdélníku o celkových vnějších 

rozměrech cca 27,1 x 7,85-11,54 m. objekt je samostatně stojící 

Modulové příčné rozpětí výrobní haly je 4,8 m. Světlá výška haly je min 5,0 m. 

Střecha je pultová se sklonem 2,0°.  

Nezvyklý tvar vychází z tvaru pozemku.  

Nosná konstrukce bude z ocelových válcovaných nosníků obložená obvodovými 

sendvičovými panely tl 120 mm. 

Ocelová konstrukce je tvořena ocelovými rámy z  nosníků HEA260, zavětrovanými 

v ploše stěn trubkami ø 106/5 mm a v rovině střechy profily L 100/100/8 mm. Střešní vaznice 

jsou z UPE 220. 

Z dalších ocelových prvků budou paždíky kolem otvorů (okna  a vrata) 

Vestavba WC a skladu bude mít nosnou ocelovou konstrukci, strop bude z fošen 

160/60 mm á 600 mm. 

Ocelová konstrukce a konstrukce zajišťující stabilitu objektu, bude opatřena 

protipožárním nátěrem na výslednou 15 min. odolnost – viz požárně bezpečnostní řešení 

stavby. 

Obvodové panely jsou s tepelnou izolací z minerální vlny (Stěnový sendvičový panel 

KS1000 FH). Z hlediska požadavku požárně bezpečnostního řešení, musí mít stěnové 

panely tepelnou izolaci z minerální vlny   (panely  odolností DP1) – podrobně viz 

požárně bezpečnostní řešení stavby. 

 Střešní panely Kingspan jsou z jádrem z tuhé pěny IPN (Střešní sendvičový panel 

KS1000 X-DEK -  s izolačním jádrem IPN (PIR) 

 

Založení objektu je řešeno na monolitických patkách, nosnících a pasech.  

Podlahová deska je řešena jako monolitická drátkobetonová v tl. 200-250 mm.  

 

2.Popis konstrukčních celků 

2.1 Založení objektu 

Základy haly jsou navrženy jako železobetonové patky pod sloupy o rozměrech 1,5 x 

1,5 m a 1,2x1,5 m. Patky budou vyztuženy KARI sítěmi 8/100-8/100 a 8/150-8/150 a vázanou 

výztuží typu R. 

Po vnějších stranách stavby je pak z patky na patku uložen železobetonový základový 

nosník výšky 0,5 m, vyztužení klasickou vázanou výztuží typu R. V kratších stranách haly je 

základ tvořen základovým pasem vyztuženým KARI sítěmi 8/150-8/150. 
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Podlaha haly bude provedena jako průmyslová, v jednom technologickém kroku. 

Jedná se o drátkobetonovou monolitickou desku tl. 200-250 mm, která bude spádována 

k vpustím v podlaze –  strojně hlazenou s finální úpravou vsypem. Po zavadnutí budou do 

povrchu řezány dilatační smršťovací spáry v modulu sloupů haly (cca 4,8 x 5,0 m). 

 Při betonáži v základech je nutno vynechat prostupy pro rozvody ležaté kanalizace a 

chráničky pro další sítě. Prostor pod podlahovými konstrukcemi uvnitř objektu bude zasypán 

a zhutněn. Pro zásyp bude použit vhodný – hutnitelný materiál (štěrk, štěrkovitá nebo písčitá 

zemina, směs betonového recyklátu se zeminou, apod.). 

Prostor pod podlahou bude v celé ploše srovnán štěrkovým polštářem tl. cca 100 mm. 

Na něj bude proveden podkladní beton B20/25 v tl. 100 mm, vyztužený KARI sítí 6/150-

6/150 mm. 

Před betonáží se do základů po obvodě položí FeZn pásovina 30/5 mm vodivě spojená 

výztuží patek pro uzemnění s vyvedením nad terén v místě připojení hromosvodů. 

2.2 Ocelová konstrukce  

Ocelová konstrukce je tvořena ocelovými rámy z  nosníků HEA260, zavětrovanými 

v ploše stěn trubkami ø 106/5 mm a v rovině střechy profily L 100/100/8 mm. Střešní vaznice 

jsou z UPE 220. 

Z dalších ocelových prvků budou paždíky kolem otvorů (okna  a vrata) UPE 160 a 

UPE 220. 

Vestavba WC a skladu bude mít nosnou ocelovou konstrukci IPE 180, UPE180 a UPE 

120. 

Obvodový plášť haly je navrženy jako montovaný ze sendvičových panelů. Panely 

jsou kladeny vodorovně a kotveny ke sloupům a paždíkům. Navrženy jsou panely s výplní 

z minerální vlny tl. 120 mm. 

Kotvení sloupů na patky se předpokládá přes patní desky sloupů pomocí kotevních 

šroubů zalepených do patek (chemické kotvy). Dimenze kotvení předepíše dodavatele OK 

haly v rámci své dílenské dokumentace.  

3.Hodnoty zatížení stavebních konstrukcí 

Statická posouzení byla provedena pro tyto konstrukce:  

- Ocelová konstrukce  

- Střešní vaznice 

Nahodilé zatížení střešní konstrukce sněhem je stanoveno dle ČSN EN 1991-1-3 

730035 (06/2005). Pro stavbu je vzata hodnota základního zatížení pro sněhovou oblast 

výstavby (V.sněhová oblast) 2,5 kN/m
2
, násobená součiniteli – viz statický výpočet  

. 

4.Seznam použitých podkladů 

 Norma ČSN EN 1991-1-3 z června 2005 – Zatížení konstrukcí – část 1-3 

zatížení sněhem 

 Norma ČSN 731901 Navrhování střech. 
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 Norma ČSN 730035 Zatížení stavebních konstrukcí 

5. Závěr  

Veškeré požadavky na změny oproti projektové dokumentaci je nutné konzultovat 

s projektantem zejména změny v nosných konstrukcích, zatížení či způsobu využití. 

 

 

Vypracoval : Ing.ach. Dalibor Fiala                                               Valašské Meziříčí , 7/2018 


