Ocelové konstrukce
Dovedete si představit život bez nich?

Příběhy ocelových konstrukcí
Dostává se vám do rukou publikace, která vypráví příběhy
fenoménu, se kterým se denně setkáváte na silnicích,
v obytných budovách, kancelářích, sportovních stadionech,
průmyslových halách i jinde. Často bývá mazaně skrytý našim
zrakům, přesto nám slouží, usnadňuje život, podněcuje naši
fantazii a rozvíjí kreativitu. Budeme vám vyprávět příběhy
fenoménu ocelové konstrukce.

Ocel vstoupila do 21. století bezpochyby jako jeden z nejvýznamnějších
a nejvšestranněji použitelných stavebních materiálů a je vyráběna
i používána ve své široké výrobkové a jakostní škále. Je to právě neobyčejná
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a vrozená inovativní schopnost oceli v podobě jejího nevyčerpatelného
bohatství, potenciálu vývoje výrobků, technologií a také komerční
obslužnosti, která umožňuje nejen si své pozice jednoho z nejzákladnějších
materiálů udržet, ale i prosazovat stále nové sféry využitelnosti. V současné
době, kdy ocel jako stavební materiál musí, hlavně na evropském trhu,
odolávat konkurenci a značné oblibě železobetonu, je možná potřeba
poukázat na výhody uplatnění ocelových konstrukcí ve stavebnictví. Tato
nutnost vyvstává na povrch v podmínkách České republiky dvojnásobně,
protože specifikem českého stavebnictví je dnes i to, že v porovnání
s nejvyspělejšími státy dáváme jednoznačně přednost betonovým
a železobetonovým konstrukcím před konstrukcemi z oceli. A to i přesto, že
mnohdy se právě konstrukce z oceli vyznačuje celou řadou prokazatelných
předností technického, ekonomického, estetického a zejména ekologického
rázu.

Příběh první

/ o historii

Ing. Jan Světlík
předseda představenstva
a generální ředitel VÍTKOVICE, a.s.

Čeští konstruktéři byli
tvůrci mnoha ocelových
konstrukcí, které
dodnes neztratily punc
výjimečnosti. Oprávněně
je vnímáme nejen jako
historické dědictví, ale také
jako obrovské know-how,
které je potřeba dále
rozvíjet.
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Ocelové
konstrukce
prověřeny
časem
V příběhu o historii se zaměříme na stavby industriálního charakteru, které
se v posledních letech těší velkému zájmu laické veřejnosti, architektů
a developerů. Technické památky u nás mají bohatou historii, a to
především díky rozsáhlým průmyslovým odvětvím, jakými byly například
pivovarnictví, cukrovarnictví, výroba železa, textilní a strojírenské závody.
Byli jsme průmyslovým srdcem Evropy, které v naší zemi vytvořilo kulturní
dědictví. Skeletové železné konstrukce se začaly stavět ve druhé polovině
19. století a byly ukázkou doby prosperity. Už v té době daly základ dnešní
výstavbě ocelových konstrukcí a vyjadřovaly smysl k jejich odůvodněnému
použití. České stavební inženýrství se vždy představovalo jako technicky
a technologicky vyspělé a díky tomu nám zůstala zachována architektura
industriální doby se všemi jejími klady. Kulturu a cit lze najít i u dnešních
staveb z ocelových konstrukcí, a to v jejich lehkosti, štíhlosti, pevnosti a
udržitelném rozvoji.

/5

Příběh druhý

/ o současnosti

Stavby z ocelových konstrukcí dnes
najdete ve všech lidských oborech
Naše současnost je založena na rychlosti, ekonomické výnosnosti
a udržitelném rozvoji. V následujících příbězích vám ukážeme, že

Ing. Jan Czudek

ocelové konstrukce mají potenciál se soudobým trendem držet

generální ředitel a předseda představenstva,

krok. Navíc naše díla dosahují vysoké kvality a preciznosti, které

Třinecké železárny, a.s.

jsou historicky prověřeny na existujících stavbách. Ctíme technické
a technologické hodnoty, a proto investujeme do budoucnosti,
kde se zaměřujeme na výzkum nových technologií a postupů

Životnost a 100% recyklovatelnost oceli
je jednou z klíčových vlastností, která
ji předurčuje k používání v nepřeberném
množství oborů lidské činnosti. A to od
špendlíku či kancelářské sponky, přes
kloubní implantáty až po automobilové
komponenty, lodě nebo třeba
železniční tratě.
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v celém procesu, od výroby až po montáž ocelové konstrukce.
Provádíme zkoušky s použitím moderních materiálů a hledáme
nové kombinace, které by mohly přinést další výhody našemu
oboru. Projekční práce a výpočty jsou prováděny podle evropských
norem, jejichž hlavními cíli jsou bezpečnost a kvalita provedeného
návrhu. Čistota řešení, štíhlost, jistota a transparentnost konstrukce
jsou podstatnou devízou budov při použití oceli jako konstrukčního
materiálu a z tohoto důvodu se snažíme, aby kvalita celého řetězce
byla co nejvyšší.
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Příběh třetí

/ o kvalitě a spolehlivosti

Prokazatelná kvalita celého procesu
od materiálu až po montáž
Naše výrobky dodáváme spotřebitelům v nejvyšší
kvalitě, a proto i naše dodavatele musíme vybírat
velmi pečlivě a vždy požadovat maximálně
zodpovědný přístup a kvalitní služby.
René Sommer
spolumajitel, HR and Legal Director
Kofola a.s.

Příběh o kvalitě a spolehlivosti začíná u jasných materiálových

komplikace při samotném budování. Montáž ocelové konstrukce

vlastností oceli, které jsou známé a jednoznačně definované.

je velice přesná z důvodu provázanosti a jasné definice pozice dílů

Prvotní zahájení procesu realizace ocelové konstrukce probíhá

celé skládanky. Žádný jiný materiál nám zároveň neumožňuje

mimo stavbu v kvalifikovaných výrobách, kde klademe důraz

v takové míře pozdější změny a možné adaptace, např. vlivem

na přesnost a vysokou jakost. Tu získáváme díky pokročilým

změny užívání objektu nebo obratem koncepce architekta v již

technologiím, automatizaci a vybavení, kdy dosahujeme

probíhající realizaci. Dále je servis a oprava ocelové konstrukce

nejrychlejšího pokroku oproti jiným stavebním materiálům.

ve většině případů možná a bezproblémová. Navíc nemůžeme

Zkušební sestavy a možnosti předmontáže u složitějších

opomenout pružnost a plastickou rezervu oceli, která významně

konstrukcí nám dotčené výhody ještě zdůrazňují, protože takový

snižuje pravděpodobnost havárie ocelové konstrukce.

postup opět probíhá mimo stavbu, a tím nám minimalizuje možné
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Příběh čtvrtý

/ o vysoké pevnosti

Vysoká pevnost
vzhledem
k hmotnosti
Příběh o vysoké pevnosti nám začíná u dobře využitého prostoru, který

Ing. Vladimír Janata, CSc.

získáváme díky odolnosti oceli vůči vnějším silám. Díky tomu jsou

projektant ocelové konstrukce O2 Arény

průřezy ocelových sloupů podstatně menší než u betonových. Máme
nižší konstrukční výšky stropů a střešních plášťů. Maximalizujeme
využitelnost obestavěného prostoru a snižujeme náklady na opláštění
budovy. Ocelové konstrukce jsou schopny dobře plnit požadavky
na větší rozpony a variace prostoru. Dokážeme držet krok s trendem
o úplném uvolnění vnitřní části půdorysu od sloupů. Vysoká pevnost
nám dále umožňuje vytvářet estetické a štíhlé konstrukce, které poté
ukazují na transparentnost a čistotu daného řešení. Návrhovou svobodu
a takovou možnost volného projevu nenabízí žádný jiný konstrukční
materiál. Hmotnost nosné ocelové kostry je oproti betonu výrazně nižší.
Méně hmoty v konstrukci minimalizuje velikost nevyužitého prostoru

Vysoká pevnost oceli umožňuje
zejména u velkých rozponů navrhnout
úsporná a subtilní řešení. Možnost
redistribuce vnitřních sil vnesením
předpětí vysokopevnostními táhly
jedinečné vlastnosti ocelových
konstrukcí umocňuje.

a snižuje vznik tmavých ploch. Výhodu vyplývající z takto vysoké
pevnosti materiálu lze také spatřovat v jeho určitosti, záruce a možnosti
si jej kdykoliv nechat překontrolovat.
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Příběh pátý

/ o požární odolnosti

Oheň může být nepřítelem ocelové
konstrukce, ale umíme na něj vyzrát
Velká tepelná vodivost oceli za požáru
je hendikepem, který lze vždy odstranit
vhodným požárním návrhem.

Prof. Ing. František Wald, CSc.
ČVUT Praha

Příběh požární odolnosti je založen na schopnosti konstrukce vzdorovat

připravuje požárně-bezpečnostní řešení, a projektantem ocelové konstrukce

působení ohně, aniž by ztratila nosnost a stabilitu nebo případně dělící funkci.

je nezbytnou podmínkou kvalitního řešení. Ve většině případů lze výpočtem

Požadovaná požární odolnost se definuje v minutách a pro klasifikaci se

ocelové konstrukce prokázat požární odolnost R15 bez použití pasivní

používají písmenné značky. Únosnost lze pokládat za nejdůležitější

ochrany. Pro vyšší požární odolnosti R lze využít požárně-ochranné materiály,

a značí se R pro třídy od R15 do R360. Odolnosti lze u výrobků ověřit

ocelobetonové konstrukce nebo pokročilé modely chování konstrukce

zkouškou a u konstrukce většinou výpočtem podle evropských návrhových

vystavené požáru. Projektanti a požární specialisté urazili v poznání chování

norem. Výpočet se dělí na modelování požáru, přestupu a rozvoje tepla

konstrukcí za požáru velký kus cesty a poznatky se neustále vyvíjí a promítají

v konstrukci a chování konstrukce za zvýšené teploty při požáru. Z každé

do praxe. Díky zkouškám prvků a konstrukcí lze výpočty doložit požadovanou

části výpočtu se pro kontrolu a využití požaduje jasný výstup. Výpočet je

odolnost a chování ocelové konstrukce stále přesněji a návrh konstrukce

podkladem k požárnímu řešení objektu. Kvalita výpočtu závisí na kvalitě

optimalizovat k její maximální konkurenceschopnosti.

požárního řešení objektu. Spolupráce mezi požárním specialistou, který
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Příběh šestý

/ o rychlosti výstavby

Klíčovými kritérii pro
investora jsou čas a peníze
Příběh o rychlosti výstavby ocelové konstrukce spočívá v časové úspoře, kde
dosahujeme až rekordních výsledků. Montáž vyžaduje velice málo místa
a většinou jen nenáročné montážní mechanismy. V nutných případech není
potřebná ani meziskládka dovážených dílů, které se potom mohou instalovat přímo
z vozu. Montážní práce nejsou téměř ovlivněny počasím a tím pádem se dokáže
dodržet stanovený harmonogram prací a připravenost pro další profese. Montovat
lze i v zimě, a to bez nákladných opatření. U oceli neexistuje mokrý proces a s ním
spojená technologická přestávka, která brzdí tempo výstavby a oddaluje termín

Ing. Pavel Juříček Ph.D.
generální ředitel BRANO GROUP, a.s.,
viceprezident Svazu průmyslu
a dopravy ČR

předání zhotoveného díla investorovi. Ocelová konstrukce nepotřebuje bednění
a ošetření. Velkou výhodou ocelové kostry u vícepodlažních skeletů je možnost
stavět stropy v různých úrovních, tím podstatně zkrátit termín výstavby a urychlit
uvedení dané stavby do provozu. Nesmíme opomenout ani případnou demontáž,
která je možná v případě, že se rozhodnete umístit konstrukci na jiné místo,
kde bude lépe plnit svůj účel. Většinu dílů lze totiž opětovně použít. Hlučnost
a znečištění stavby je při výstavbě ocelové konstrukce minimální.
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Rychlost výstavby ocelových
konstrukcí umožňuje snížení
nákladů a současně zkrácení
termínů uvedení díla do provozu.
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Příběh sedmý

/ o kombinaci

Kombinace různých materiálů
je architektonickou výzvou

doc. Ing. arch. Patrik Kotas
autor řady realizovaných architektonických návrhů

Ocelová konstrukce jako dominantní forma
architektonického výrazu představuje jeden
ze symbolů současné architektury a designu.
Ve spojení se sklem, betonem, dřevem
nebo membránovými a kompozitovými
konstrukcemi otevírá architektuře stále
nové a netušené obzory.

s dominancí ocelových konstrukcí

Příběh o kombinaci různých materiálů s ocelí je o využití optimálních vlastností a získání progresivnější konstrukce. Při správné
kombinaci materiálů můžeme dosáhnout významného snížení ceny na konstrukční prvek. V tomto směru se přímo nabízí spojení
oceli a betonu. Kompozitní průřez je efektivním nástrojem pro dosažení vyšší únosnosti, stability a požární odolnosti. To jsou
hlavní výhody, které nám vznikají při spojení těchto dvou materiálů. Ještě vyššího efektu dosáhneme při správné volbě jakostí
obou materiálů vzhledem k hospodárnosti konstrukce. Je třeba upozornit, že strach z výroby a montáže ocelobetonových prvků je
neopodstatněný. Při přesné organizaci a stavební připravenosti je realizace oproti tradičně používaným konstrukčním systémům
složitější pouze minimálně. Spřažené konstrukce se používají především u vícepodlažních budov, patrových garáží a mostů, ale jejich
uplatnění lze najít například i u halových objektů. Dále máme možnost použít kombinaci oceli se dřevem a sklem, která umožní
zachování všech výhod ocelové konstrukce při současném umocnění estetického působení stavby jako celku.
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Příběh osmý

/ o udržitelném rozvoji

Dosloužilé ocelové konstrukce putují zpět
do oceláren nebo je lze proměnit na skvostná
architektonická díla s všestranným využitím

Ocel nabízí široké možnosti
konstrukčních návrhů a svou 100%
recyklovatelností přispívá
k úsporám zdrojů a minimalizaci
vlivu na životní prostředí.
Tapas Rajderkar
generální ředitel a předseda představenstva
ArcelorMittal Ostrava a.s.

Příběh o udržitelném rozvoji je velice důležitý a opodstatněný. Naší snahou

plnila znovu svůj účel nebo dostala nový smysl. V konečném důsledku

je jít co nejvíce se současným rozvojem a společenským pokrokem, který ctí

nesmíme opomenout ani menší hmotnost konstrukce, protože díky tomu

plnohodnotné zachování životního prostředí. Tomu jsme schopni se přiblížit

přispíváme ke snížení emisí, spotřebě materiálu a energie. Pomocí nových

díky nízkým výdajům energie při výrobě a minimalizaci skleníkových plynů.

technologií a testování výrobních procesů jsme schopni i do budoucna stále

Ekologickou zátěž dokážeme snížit pomocí téměř 100% recyklovatelnosti

snižovat dopady na životní prostředí. Nepřetržitým výzkumem a vývojem

již použitého materiálu, stejně jako je tomu u plastových lahví nebo papíru.

získáváme nové informace potřebné pro lepší přístup ke strategii

Žádný jiný konstrukční materiál neumožňuje opakované použití v takové

o udržitelném rozvoji, který je jedním z našich hlavních cílů.

míře jako ocel. Ocelovou kostru lze jednoduše opravit nebo změnit tak, aby
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Česká asociace ocelových konstrukcí
Starobělská 1133/5
700 30 Ostrava-Zábřeh
Telefon: +420 597 317 578
Email: sekretariat@caok.cz
www.caok.cz
Aktuální seznam členů ČAOK najdete
na našich stránkách www.caok.cz
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