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Konstrukční systémy podlažních budov
POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I - úloha třetí
Cíle a předmět třetí úlohy nejsou v doporučených skriptech popsány. Je nezbytné pracovat podle přednášek a pokynů sdělených ve výkladu na cvičení. Procvičují se systémy podlažní, nikoli halové.
Smysl úlohy spočívá v rozkreslení objektu, zadaného v podobě půdorysného schématu, do třech zobrazení:
1) půdorysu v měř.1:250,
2) svislého řezu v měř.1:250 (oboje vč. okótování a popisu) a
stěnový obousměrný
3) axonometrie (perspektivy) v měř.1:250 (1:500)

(tzv. bodový dům ↓)

Obecně k tématu Rozdělení podlažních konstrukčních systémů:
§ stěnové; deskové nebo bodové stavby
§ podélný systém (stavby bytové, občanské, výrobní, variabilnější
dispozice, 2, 3 a více trakty, méně podlažní)
§ příčný systém (stavby bytové, zvuková izolace, pravidelné či prostřídané rozpony cca 5 m, 25-ti podlažní)
… těžký obvodový plášť má i nosnou
funkci (alespoň jeho část).
stěnový podélný

aktualizováno: září 2008

stěnový příčný
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§ sloupové (skeletové) sloup + průvlak = rám, sloup + stropní deska, rozpony okolo 6 m
§ příčný sytém rámů
§ podélný systém
§ oboustranný systém
stropní deska
sloupový příčný (podélný)
sloup
průvlak
(podrobněji F přednáška)
s konzolami
sloupový příčný

skelet s příčně orientovanými rámy
… podélný

… oboustranný

aktualizováno: září 2008

…obvodový plášť již
nemá nosnou funkci,
bývá vylehčený a
zavěšený na nosnou
konstrukci objektu
(kostru, skelet)

obousměrný
s konzolami
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§ kombinované půdorysně

se ztužujícími stěnami: příčnými
aktualizováno: září 2008
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výškové stavby, až 50 podlaží

… podélnými
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§ skelet se ztužujícími stěnami (příčně či podélně)
§ skelet s tuhým jádrem (jedním nebo více)

kombinovaný:
s tuhými
jádry
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§ kombinované půdorysně →
§ tubusy - systém s tuhým jádrem a tuhým pláštěm (až 80 podlaží - betonové do 40, ocelové i vyšší – např. bývalé World Trade Center, New York,
John Hancock Center, Chicago, USA 100 podlaží, 344 m, postaven
r.1968), kombinace více tubusů (Sears Tower, Chicago - 110 podlaží)
Hearst
Tower
New York,
s.N.Foster
2006
46 podlaží
182 m

tubus

John
Hancock
Center,
Chicago

kombinace
tubusů

Sears
Tower,
Chicago

Bank of China Tower,
I.M. Pei
Hong
Kong
1990

aktualizováno: září 2008
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horní podlaží

běžná podlaží

parter

§

Konstrukční systémy podlažních budov

kombinované výškově
§ konstrukčně i
tvarově odlišný
parter, podzemí
§ konstrukčně, tvarově i materiálově odlišná nejvyšší podlaží
§ kombinace předchozího

podzemí - garáže

administrativní komplex
býv. PZO Koospol,
Praha, Evropská
dnes Citibank a.s.

víceúčelové
(polyfunkční)
integrované domy

aktualizováno: září 2008
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Zadání třetího cvičení
Téma:
zobrazení a okótování zadaného objektu v půdorysu a řezu (v měř.1:250), zobrazení axonometrické či
perspektivní (1:250, 1:500)
Prameny: přednášky, výklad ve cvičení
Rozvržení a obsah výkresu: Rozmístit tak, aby umožnily vyvážené uspořádání výkresu. Např. levá polovina - nahoře půdorys, dole řez, pravá polovina - axonometrie, perspektiva (F vzorový výkres). Vlastní kresby
umístit přilehlými stranami od okraje formátu asi 35 mm. Nad zobrazeními umístit příslušné nadpisy
(v.7 mm) PŮDORYS 1:250, ŘEZ A-A 1:250, AXONOMETRIE (PERSPEKTIVA) 1:250.
Písmo:
kolmé !!, nikoli šikmé, velikost podle druhu popisu, např. rozpiska - 3 nebo 5 mm, hlavní nadpisy: 7
mm, odpovídá měřítku 1:250. (F str. 8 - 9).
Rozpiska: rozměry a umístění (F str. 8), vyplnění: školní rok: 2008-2009, číslo výkresu: č.v. 3, obsah výkresu:
KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY PODLAŽNÍCH BUDOV, kruh: A 1.n , jméno a příjmení.
7x a

Ukázky možných zadání:

b1

§ varianty N - R konstrukční systémy
stěnové: N - příčný, O - podélný (dvojtrakt), P - podélný (nepravidelný trojb2
trakt), R - kombinace příčných a podélných stěn v „bodovém“ domě
aktualizováno: září 2008

b1

varianta P

b1

b2

varianta N
1,0 m

Ze zadávacího letáku obkreslit jmenovitě půdorysné schéma s vyznačenými
variantami konstrukčního systému (A M) a rozměry (a, b, b1, b2) v mm. Jedná b
se o osové (modulové) rozměry. Nosné
vertikální prvky zobrazují tlusté čáry, viditelné hrany stropních desek - tenké,
čárkované - obrysy ustoupených podlaží

a
a

b1

b1

varianta R

varianta O

7x a

a
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obrys ustupujícího prvního a posledního podlaží - do půdorysu se nezakresluje, slouží jen k zadání !!!
varianta S

2 /3

varianta T

varianta U

a

a

a
a/4

b2

a

2 /3

b1

b1

varianta V

varianta W

a

b1

b1/4

b1

b1

varianta S konstrukční systém sloupový (skeletový): řešení sloup - deska (strop); čárkovaně – obrys ustupujícího přízemí a posledního podlaží.
varianty T - X konstrukční systémy kombinované i horizontálně: T,U - skelet s tuhými (železobetonovými) jádry; varianty T - X konstrukční systémy
kombinované horizontálně: V,W - skelet se ztužujícími stěnami; X - tubus (systém s tuhým jádrem i obvod.pláštěm) - (blíže poznámka na str.8)

6.N.P.
varianta X

b1 /2

b

nejnižší ev.
nejvyšší podlaží
a

b1
b1 /2

aktualizováno: září 2008

1,0 m

běžné podlaží

b1

a

b1

varianta Z

varianta Y

1.N.P.

3,0 m

varianty Y - Z konstrukční systémy kombinované
vertikálně: Y - 1.NP sloupový systém (skelet), vyšší
podlaží: k.s. stěnový, příčný; Z - dolní podlaží: k.s. stěnový, příčný, nejvyšší: sloupový systém (skelet),
krajní řady zešikmené.
Půdorys bude kreslen rozděleně → na jeho opačných polovinách se zobrazí podlaží z obou konstrukčních systémů navržených v odlišných výškových úrovních.
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Postup práce: podle výkladu ve cvičení
sloupy budou mít jednotný rozměr 500 x 500 mm (1:250: 2 x 2 mm), stěny tloušťku 300 mm (1:250: 1,2 mm),
stropní deska tl. 400 mm (1:250: 1,6 mm); zobrazovaný objekt bude šestipodlažní, konstrukční výšky 3,0 m
§ kreslení půdorysu, (F vzorový výkres), m.1:250 – zobrazuje se, není-li určeno jinak, páté podlaží; viditelné hrany
tenkou plnou čárou, hmoty konstrukcí proťatých rovinou řezu vyčernit, hrany nad řezovou hladinou nezobrazovat;
kótování: jen kóty nosných konstrukcí v metrech [m], jejich osové vzdálenosti (moduly), pak kóty celkové (součtové), umísťujeme v obou směrech: podélném i příčném (zdola a zprava); výšková kóta (v rámečku): podlaha podlaží; vyznačení polohy svislé řezové roviny (zpravidla podélně uprostřed půdorysu, mimo sloupy !) a směru pohledu za ní (→ šipka), ozn. A-A‘; nadpis: PŮDORYS 1:250
§ svislý řez (F vzorový výkres), m.1:250, uvědomit si průběh zadané svislé řezové roviny a zvolený směr pohledu
na pozadí - viditelné hrany tenkou plnou čárou, hmoty konstrukcí proťatých rovinou řezu vyčernit, šířkové rozměry
přenášíme z půdorysu, výškové vynášíme; kótování jen svislé, pomocí šipkových kót: okótovat: 1.NP, dvě běžná
NP a úroveň nejvyšší desky (střechy); nadpis: ŔEZ A-A‘ 1:250
§ kresba axonometrie (perspektivy) (F vzorový výkres), m.1:250 - zobrazujeme objekt od zobrazovací vodorovné
roviny ve zvoleném běžném podlaží (viz.půdorys) níže, tedy vč. jeho konstrukcí viditelných pod ní; tyto tenkými
plnými čárami, hmoty konstrukcí proťatých touto půdorysnou rovinou vyčernit, nekreslí se skryté hrany ani kóty.
Pokud by nosná stěnová konstrukce při zobrazení clonila pohledu do objektu (vadila by zobrazení vnitřních nosných konstrukcí) - provede se jí výřez (sníží se do úrovně 1 ÷ 2 N.P.) v takové míře aby zobrazení bylo dostatečně srozumitelné!; nadpis AXONOMETRIE 1:250
Zadání varianty X vyžaduje v axonometrickém zobrazení značně pracné vyrýsování husté sítě obvodových sloupů. K odevzdání postačí jen přesné vypracování nejvyššího (seříznutého) podlaží a ve dvou nižších patrech zobrazit (v délce asi 3 ÷ 4 polí) ukončení viditelných průčelí po stranách vč. nároží mezi nimi.
§ vypracování popisového pole (viz.výše), ořezání výkresového listu na formát A3
Příště: 4.úloha – Zděné konstrukce předem se seznámit s jejím obsahem uvedeným ve skriptech
(jedná se o 4.kapitolu na straně F 73 až 82 )

aktualizováno: září 2008
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