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ABSTRAKT 

Cílem této práce je návrh konstrukčního ešení vertikální parkovací plošiny pro 

automobily, která má ešit situace s nedostatkem parkovacích míst a volné plochy pro 

realizaci plošného parkování pro automobily s menší četností pouţívání, nebo dlouhodob  

odstavených.  

τbsahem práce je teoretická část, která se zabývá problematikou zakládání staveb, 

ocelových konstrukcí, svá ením a stavebními p edpisy. Druhá praktická část práce se 

zabývá návrhem a pevnostními výpočty konstrukce vertikální parkovací plošiny pro 

automobily včetn  zpracování výkresové dokumentace.     

Klíčová slova: vertikální parkovací plošina, automobil, konstrukce, sloup, nosník. 

 

 

 

ABSTRACT 

The aim of this thesis is the construction design of vertical parking platform for vehicles, 

which should solve situations of insufficient number of parking places and spare area for 

realization of area parking for vehicles with lower frequency of usage or long-term 

shutdown.  

The content of the thesis is the theoretical part, which deals with issues of foudations, steel 

structures, welding and building regulations. The second practical part of the thesis deals 

with the design and the strength calculations of construction of vertical parking platform 

for vehicles including drawing documentation processing.   

Keywords: vertical parking platform, vehicle, construction, pillar, beam. 
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ÚVOD 

V dnešní dob  jsou na trhu dostupné automobily získávající na historické hodnot  a 

stávají se sbírkou pár nadšenc . Taková vozidla bývají vyuţita jen občas, nebo jsou 

dlouhodob  odstavena. Pro tyto skupiny lidí vzniká problém, jak umístit rozr stající se 

mnoţství svých vozidel na nedostatečn  volné ploše určené k parkování. Jak tedy 

zaparkovat více vozidel na malou plochu je pro m  st ţejní. V současné dob  p ichází v 

úvahu n kolik moţných ešení. M ţeme vyuţít podzemních parkovacích stání. To je 

ovšem velmi nákladné a ve v tšin  p ípad  je pot eba s tímto počítat ješt  p ed stavbou 

objektu. Další moţností jsou parkovací plošiny, které jsou cenov  dostupn jší. Proto je tato 

práce zam ena práv  na tuto variantu.  

Cílem práce je navrhnout konstrukční ešení parkovací plošiny, která bude slouţit 

pro odstavování vozidel, jeţ jsou opravována jako dlouhodobé projekty, nebo pro vozidla, 

která nejsou často pouţívána jako nap íklad sbírka veterán  a podobn .  

ůby bylo moţné navrhnout a zkonstruovat parkovací plošinu, musíme se zabývat 

n kolika oblastmi. Místem kde bude parkovací plošina umíst na. Pro stabilitu konstrukce 

je pot eba mít pevné základy, takţe bude nutno vy ešit, jaké základy budou dostatečné. 

Dále se zam íme na samotnou konstrukci. Jakou variantu zvolit, jaký materiál bude 

ideální, navrhnutí komponent . Jelikoţ se bude jednat o patrovou plošinu je pot eba vy ešit 

manipulaci s plošinou, jak se bude zvedat, jak bude zajišt na, jakým zp sobem budou auta 

najíţd t. Pro moţnost ukázky realizovatelnosti vytvo ím 3D model.  

Tato diplomová práce si dává za cíl navrhnout parkovací plošinu s co nejniţšími 

náklady, aby byla dostupná pro kaţdého. 
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 ZAKLÁDÁNÍ STAVEB 

Základy jsou d leţitou součástí nosných konstrukcí, mající za úkol p enést účinky 

zatíţení stavby do podloţí. Jedná se o nejniţší část stavební konstrukce, která p ichází do 

styku se základovou p dou, jeţ m ţe být z hornin v p irozeném stavu nebo uloţeninami 

vzniklými lidskou činností. Základy a základová p da tvo í p i stavb  jeden celek, p ičemţ 

je snahou navrhnout a realizovat základy stavby tak, aby byli bezpečné a m ly p im enou 

ţivotnost a bylo dosaţeno hospodárnosti a rychlosti provád ní. Tyto poţadavky kladené na 

základy staveb nelze jednoznačn  splnit, neboť existuje více ešení a výb r optimálního 

není jednoduchý. 

P i navrhování základ  je nutno v novat zvýšenou pozornost, aby nevznikly chyby 

p i následném provedení, protoţe tyto chyby jsou t ţko opravitelné a sanace jsou finančn  

nákladné. 

Zakládání staveb se skládá z obor  hydrologie a inţenýrské geologie, mechaniky 

zemin a hornin, dále pak stavební mechaniky a nauce o konstrukcích staveb.  

1.1 Inţenýrsko-geologický pr zkum  

Spolupráce projektanta ze zpracovatelem inţenýrsko-geologického pr zkumu je 

d leţitý z d vod  spolehlivosti návrhu zaloţení. Výsledky inţenýrsko-geologického 

pr zkumu p edstavují závazný podklad pro projekt, který p edepisuje zp sob zaloţení. 

Zpracovatel má mít k dispozici co nejvíce údaj  o navrhovaném objektu, aby určil rozsah a 

typ pr zkumu. [2,3]  

Podle sloţitosti základové p dy se rozlišují 

a) Jednoduché základové pom ry. Jsou takové kde se základová p da pod stavebním 

objektem podstatn  nem ní, jednotlivé vrstvy mají zhruba stálou mocnost a jsou 

tém  uloţeny vodorovn . Podzemní voda 

b) Sloţité základové pom ry. Jsou takové kde se základová p da se pod stavebním 

objektem místo od místa podstatn  m ní nebo vrstvy mají prom nlivou mocnost 

anebo jsou nepravideln  uloţené. Za sloţité základové pom ry lze povaţovat taky 

p ípady kdy má základová p da nep íznivé vlastnosti nebo ji tvo í zvláštní zeminy 

či skalní horniny [2,3] 
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Podle náročnosti s p ihlédnutím ke statickým hledisk m se stavební konstrukce 

rozlišují na: 

a) σenáročné konstrukce nejsou citlivé na rozdíly v nerovnom rném sedání a mají 

dostačující rezervu spolehlivosti v plastické oblasti p etvo ení. Specifickou 

podskupinou jsou nízké stavební objekty. 

a) σáročné konstrukce jsou všechny ostatní konstrukce, hlavn  výškové, staticky 

neurčité stavební objekty. 

P i návrhu základ  se postupuje podle sloţitosti základových pom r , podle 

náročnosti konstrukcí a podle stupn  projektové p ípravy. Rozsah a podrobnost 

inţenýrsko-geologického pr zkumu musí být p im ený typu a významu navrhovaného 

objektu, musí poskytnout veškeré geologické a geotechnice podklady pro hospodárný a 

spolehlivý návrh zaloţení. 

Záv rečná zpráva obsahuje: 

 Výsledky místních prohlídek, p edb ţného pr zkumu a vyhodnocení d íve 

provedených pr zkum  

 Popis geologické stavby a podmínek daného území 

 Provedení, rozvrţení a geodetické zam ení sondovacích prací 

 Popis provedených laboratorních nebo polních zkoušek základové p dy 

 Zhodnocení výsledk  sondovacích prací a zkoušek ve form  návrhových 

charakteristik základové p dy 

 Výsledky hydrogeologického pr zkumu včetn  údaj  o agresivit  podzemní vody 

 Doporučení a poţadavky týkající se zp sobu zaloţení, postup otev ení stavební 

jámy, hloubky nebo pot ebných úprav základové spáry a opat ení k zajišt ní 

stability území 

Zpráva o provedeném inţenýrsko-geologického pr zkumu musí poskytnout údaje 

d leţité ke stanovení: 

 Optimálního zp sobu zaloţení objektu v daných základových podmínkách včetn  

p ípadného dopadu na návrh nadzákladových konstrukcí 

 Optimální hloubky základové spáry 

 Charakteristik základové p dy do hloubky moţné ztráty únosnosti 

 τchrany základových konstrukcí proti účink m zemního prost edí 
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 Zp sobu otev ení stavební jámy s ohledem na sousední zástavbu 

 τpat ení pro zajišt ní stability území 

 Lokalit s materiály pro zlepšení vlastností základové p dy [2,3] 

Únosnost základové p dy 

Mezní únosnost základové p dy je taková hodnota zatíţení, kdy p i její p ekročení 

dojde k vytvo ení smykových ploch a zabo ení základu. K mezním stav m únosnosti pat í 

ztráta stability základové p dy porušením rovnováhy podél souvislých smykových ploch 

nebo porušení základové p dy p echodem v tších oblastí do plastického stavu. P ekročení 

únosnosti základové p dy by mohli vyvolat i krátkodob  p sobící zatíţení.  

 

 

Obr. 1 Únosnost základové půdy[2] 

 a –vývoj plastických oblastí při zvětšování zatížení, b – zemina na mezi porušení  

V p ípadech, kdy nerozhoduje o hloubce zaloţení stavební ešení objektu nebo 

vlastnosti základové p dy a hladina podzemní vody, volíme z technicko-ekonomických 

d vod  hloubu základ  co nejmenší. Zde se jedná o nepodsklepené pozemní nebo 

inţenýrské objekty, u kterých je ale t eba se vyvarovat klimatickým vliv m na základovou 

p du. Tyto vlivy Ěpromrzání a vysychání) se projevují objemovými zm nami zemin nebo 

naklán ní m lkých základ . Pokud se určí nejmenší hloubka zaloţení, volí se s ohledem na 

promrzání hloubka základové spáry nejmén  0,Řm pod upraveným povrchem a u základ  v 
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zeminách chrán ných proti promrzání a u základ  dočasných konstrukcí m ţe být hloubka 

základové spáry menší, nejmén  však 0,4m. [2,3] 

1.2 Rozd lení základových konstrukcí 

P i návrhu základ  se vychází z konstrukčního ešení stavby a výsledk  inţenýrsko-

geologického pr zkumu. Teprve na základ  t chto informací se m ţe provést vlastní návrh 

základ , ale je t eba p ihlédnout k p sobení nosné konstrukce na podloţí. Speciální 

pozornost je pot eba v novat základ m v sedavých zeminách na násypech a v sesuvných 

oblastech.   

Základové konstrukce lze rozd lit:  

Plošné základy 

 Základové patky 

 Základové pásy 

 Základové desky 

 Základové rošty 

Hlubinné základy 

 piloty 

 studny 

 kesony 

1.2.1 Základové patky 

Základové patky p enášejí ze sloup  zatíţení do základové p dy. Jsou 

nejjednodušším a nejlevn jším ešením zaloţení v tšiny staveb s prutovými konstrukcemi 

v nezákladové části konstrukcí pr myslových, občanských, zem d lských a inţenýrských 

objekt  vyvozující bodová zatíţení. Tvar základové patky bývá v tšinou čtvercového, 

kruhového nebo obdélníkového p dorysu. Základové patky se v tšinou zhotovují jako 

jednostupňové, s rostoucí výškou základu jako dvoustupňové, ojedin le i s v tším počtem 

ozub . Provád jí se z prostého betonu nebo ţelezového betonu anebo se tyto materiály 

kombinují, kdy spodní stupeň z prostého betonu a horní ze ţelezobetonu.  
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Patky montovaných nadzákladových konstrukcí se navrhují monolitické nebo 

prefabrikované ve tvaru kalichu. Zhotovují se v tšinou ze ţelezobetonu a kalich se po 

usazení sloupu vyplní cementovou zálivkou. 

Patkové základy ocelových konstrukcí a strojn  technologických za ízení mohou být 

co do úrovn  zaloţení i p dorysných rozm r  ovlivn ny zadaným kotvením. Hloubka 

zaloţení je ovlivn na klimatickými a základovými podmínkami, nebo hloubkou zaloţení 

sousedících základ . [2,3]   

 

Obr. 2 Základové patky[2] 

a – železobetonová patka, b -  jednostupňová, c - dvoustupňová, d – patka 

montované konstrukce, e – základ ocelového sloupu, nebo strojně technologického 

zařízení⁏  1 – podporovaná konstrukce, 2 – základ, 3 – podkladní beton, 4 – 

izolace, 5 – výstuž, 6 – zálivka nebo podlití. 

1.2.2 Základové pásy 

Základové pásy je typ plošných základ  s p evládajícím rozm rem základové spáry o 

pom ru délky k ší ce v tším neţ 6m. Základové pásy se navrhují pod sloupy nebo nosnými 

st nami na mén  únosných zeminách. Chování základových pás  zatíţených 

rovnom rných zatíţením nebo osam lými silami a momenty je rozdílné. Proto se ze 

statického hlediska rozlišují: 
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a) Základové pásy pod pr b ţnými st nami, které jej zat ţují p ibliţn  rovnom rným 

zatíţením, jsou namáhány v tšinou v p íčném sm ru, ve sm ru podélném vytvá í 

nepoddajnou tuhou konstrukci 

 

Obr. 3 Základové pásy pod průběžnými stěnami[2] 

a – jednostupňový, b – při únosné základové půdě ve větších hloubkách, c – 

dvoustupňový, d – tvaru obráceného T 

b) Základové pásy pod sloupy jsou zat ţovány v podélném sm ru a mají 

charakteristiku spojitého nosníku zat ţovaného reakcemi od podloţí. V p íčném 

pr ezu pás  bývá obdélníkový tvar nebo obráceného T. V podélném sm ru m ţe 

být výška konstantní nebo se v okolí sloup  zesiluje náb hy.    

 

Obr. 4 Základový pás pod sloupy, železobetonový[3] 

a)jednostupňový, b) tvaru obráceného T 
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Obr. 5 Půdorysný tvar základových pásů[4] 

a) při rozdílných zatížení sloupů, b) při sníženém namáhání v podélném pásu, c) 

při ovlivnění od sousedního základu 

Zaloţení staveb na základových pásech je výhodn jší neţ na patkách z d vod  

spot eby betonu a menším objemu bednících prací, p i malé vzdálenosti sloup , dosaţení 

stejnom rn jšího sedání objektu a zajišt ní v tší tuhosti ve vodorovném sm ru. Podobn  

jako patky se i pásy d lají z prostého nebo ţelezového betonu, mohou být monolitické 

nebo montované z prefabrikovaných díl . [2,3] 

1.2.3 Základové rošty 

Základový rošt je tvo en základovými pásy ve sm ru obou hlavních os objektu. Rošt 

tvo í vodorovn  tuhou konstrukci v úrovni základové spáry. Je vhodný p i zakládání 

objekt  na mén  únosných a více stlačitelných zeminách nebo k p enášení velkých zatíţení 

do podloţí. Zhotovují se výlučn  monolitické.   

 

Obr. 6 Schéma základového roštu[5] 

Základový rošt z prostého betonu lze zhotovit pouze za p edpokladu rovnom rného 

zatíţení od pr b ţných st n a stejných geologických podmínek v rozsahu objektu.  
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Základový rošt zhotovený ze ţelezobetonu se pouţívá p i odlišných geologických 

pom rech nebo p i r zném zatíţení roštu nezákladovou konstrukcí. [2,3] 

1.2.4 Základové desky 

Základová deska je souvislý plošný základ, který p enáší zatíţení celého stavebního 

objektu. Základové desky se vyuţívají p i zhotovování základ  na mén  únosném 

nehomogenním podloţí a p i velkém zatíţení, nebo je-li úroveň podlahy pod hladinou 

podzemní vody. Z technologického hlediska je vhodné volit desku o konstantní tloušťce, 

která je závislá na typu konstrukce a na základových pom rech.    

 

Obr. 7 Základové desky[4]  

a) konstantní tloušťky, b) vyztužená roštem, c)tvaru obráceného hřibového stropu, 

d) krabicový základ  

Základová deska je nejnákladn jší typ plošných základ  ale má adu výhod, které 

jsou: 

 Sníţení nerovnom rného sedání a vzájemného pootáčení svislých částí konstrukce 

na málo únosném podloţí.  

 Účinné vodorovné zpevn ní objektu v úrovni základové spáry 

 Tuhá konstrukce desky umoţňuje zhotovení plošné ochrany suterénních prostor 

proti podzemní vod  

 Jednoduché bedn ní velkoplošná betonáţ [2,3,6] 
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2 OCELOVÉ KONSTRUKCE 

τcelové konstrukce tvo í tuhý konstrukční systém ocelových rám , které se skládají 

z ocelových sloup , ocelových p íčlí, vertikálních ztuţidel a ocelových náb h .  

Ocelové konstrukce mají ve srovnání s obvyklými stavbami z betonu následující výhody: 

 ocel je kvalitn jší oproti b ţn  pouţívaným stavebním materiál m, má vysokou 

pevnost 

 ocelovými konstrukcemi lze p ekonat velká rozp tí, dosáhnout velkých výšek a 

p enášet velká zatíţení 

 výroba ocelových konstrukcí probíhá pr myslovým zp sobem v automatizovaných 

provozech a tím je zajišt na vysoká kvalita a produktivita. 

 montáţ ocelových konstrukcí bývá velmi rychlá bez omezení klimatickými 

podmínkami 

 rekonstrukce ocelových konstrukcí jsou snadné, v tšinou i bez p erušení provozu 

 materiál ocelových konstrukcí se z v tšího mnoţství recykluje 

σevýhodou ocelových konstrukcí je pot eba ochrany nosných prvk  proti korozi a 

proti poţáru. 

Výhodnost z ekonomického hlediska u ocelových konstrukcí je v trţním prost edí 

nejčast ji pom ována s ţelezobetonovými konstrukcemi. Ze zkušenosti vyplývá, ţe oba 

stavební materiály sout ţí s prom nlivými výsledky. Kdyţ se promítnou do kalkulací nejen 

náklady na stavbu, ale započítá se i doba výstavby a náklady na demolici mají ocelové 

konstrukce lepší výsledky ve v tšin  p ípad . [7,8,9] 

2.1 Návrh nosné ocelové konstrukce 

P i návrhu nosné konstrukce se musí respektovat adu hledisek jako funkce a provoz 

objektu, architektonické stavebn  konstrukční ešení, technologické a technické vybavení, 

podmínky zakládání, montáţe a údrţby. Proto se musí vycházet ze spolupráce architekta, 

projektanta a statika stavby. Hlavní zásadou konstrukčního ešení je postupovat od 

principu k detailu. Vlastní návrh nosné konstrukce je ešením n kolika hlavních otázek, 

které se eší často soub ţn . Cílem návrhu je zajistit: 

 estetické a architektonicky vhodné ešení 

 rychlost výstavby 
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 bezpečnost a hospodárnost stavby 

 funkčnost stavby po celou dobu její ţivotnosti [7,8,9] 

2.1.1 Dispoziční ešení 

Úkolem dispozičního ešení je určení rozm rového uspo ádání konstrukce, nosného 

systému a vytvo ení prostorov  tuhé konstrukce. 

τcelové konstrukce tvo í prakticky vţdy prostorov  p sobící konstrukci. V tšinou 

ale postačí staticky vy ešit jednodušší rovinou soustavu. Pouze sloţité a velké je nutno ešit 

jako prostorové. Pojetí prostorové tuhosti konstrukce p edstavuje: 

 zajišt ní polohy a tvaru konstrukce 

 p enos všech zatíţení do základ  a zajišt ní tuhosti konstrukce 

 zajišt ní stability všech částí ocelové konstrukce 

 

Obr. 8 Zajištění tvaru konstrukce [7] 

Zvláštností ocelový konstrukcí je, ţe jednotlivé součásti konstrukce zabezpečují p i 

vytvá ení prostorové tuhé konstrukce více funkcí. D leţité je zajistit prostorovou tuhost i 

p i montáţi, neboť práv  p i opomenutí m ţe dojít ke z ícení konstrukcí. [7,8] 

 

Obr. 9 Přenos zatížení do základů a požadavky na vodorovnou tuhost konstrukce 

[7] 
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2.1.2 Konstrukční ešení 

S výb rem konstrukčního systému souvisí i koncepce ešení prvk  a detail  

konstrukce, které musí zajistit p edpokládané chování nosné soustavy. Ocelové konstrukce 

zajišťují značnou variantnost ešení detail , je jejich vazba celku a detailu velmi výrazná. 

ůby nevznikly pozd ji komplikace, je pot eba se zabývat detailním ešením jiţ 

v počátečních fázích návrhu. U b ţných konstrukcí je vhodným montáţním stykem spoj 

šroubovaný. Ve výpočtech se udává jako kloubový nebo polotuhý a dává se jím p ednost 

p ed rámy a tuhými spoji, neboť jsou lehčí a tuţší. [7,8] 

2.1.3 Volba materiálu 

Pro nosné konstrukce se v tšinou pouţívají b ţné konstrukční oceli jakosti S 235 a 

S255. Ve zvláštních efektivních p ípadech je také moţné pouţít kvalitn jší ocel, nebo ocel 

se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi. [7,8]  

2.1.4 Navrhování konstrukce 

Základní úkolem návrhu konstrukce je určení zatíţení a jeho odezvy v konstrukci. 

Zatíţení staveb jsou r znorodá a p i hledání optimální kombinace je nutné se ídit 

správným úsudkem. Velikost zatíţení udává objednavatel stavby podle účelu budoucího 

vyuţití anebo je udávají normy. [7,8] 

Zatíţení 

Zatíţení stavebních konstrukcí vyjad uje gravitační p sobení, zatíţení klimatická a 

zatíţení uţitná. σ která zatíţení lze určit p esn  jako zatíţení most , jiná jsou značn  

neurčitá nap íklad vítr. σ které zatíţení p sobí pravideln  po celou dobu ţivotnosti 

konstrukce, jiné zatíţení nemusí vzniknout v bec, nebo jen výjimečn  p i nehod , nebo 

p írodní katastrof . Zatíţení lze klasifikovat: 

 podle prom ny v čase  

 zatíţení stálá 

 zatíţení nahodilá 

 zatíţení mimo ádná 

 podle prom ny v prostoru na 

 zatíţení pevná se stálým p sobišt m 

 zatíţení volná s prom nným p sobišt m 

 podle zrychlení zatíţení lze rozd lit na: 
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 zatíţení statické 

 zatíţení dynamické 

Pro posuzování konstrukcí zat ţovaných opakovan  je nutno v d t kolik cykl  a 

jakého zatíţení bude na konstrukci p sobit za dobu ţivotnosti konstrukce. 

Velikost zatíţením se určuje r znými zp soby, je-li dostatek dat dává se p ednost 

statistickému rozboru. Protoţe zatíţení je náhodn  prom nnou veličinou, lze je popsat 

pomocí statistických charakteristik. [7,8] 

 

Obr. 10 Histogram zatížení [7] 

 

Stálé zatíţení je určeno hmotností nosných a výplňových konstrukcí. Pokud nejsou k 

dispozici p esn jší údaje od výrobce, doporučuje se stanovit hmotnost jednotlivých prvk  

na základ  jejich rozm r  a objemové tíhy jednotlivých materiál . Vypočítaná hmotnost 

nám udává charakteristické zatíţení. 

Nahodilé zatíţení v závislosti na délce doby, ve které tato zatíţení p sobí, se 

rozeznávají na dlouhodobá a krátkodobá. Mezi dlouhodobá zatíţení pat í tíha konstrukce 

budov, jejichţ poloha se m ţe v pr b hu uţívání m nit, tíha stroj  a za ízení, tíha 

skladovaných hmot a p edm t  a účinky nerovnom rných p etvo ení základové p dy. Za 

nahodilá zatíţení krátkodobá se povaţují p edevším tíha osob součástek a hmot určených 

pro obsluhu, zatíţení v trem, zatíţení sn hem, zatíţení námrazou, krátkodobé účinky 

klimatických zm n a p etvo ení. Zatíţení v trem je pro návrh vysoké konstrukce velmi 

d leţité. P i vzr stající výšce konstrukce od zemského povrchu roste rychlost v tru a tím i 

hodnota p sobícího tlaku. Zatíţení v trem m ţe p sobit na konstrukci všemi sm ry. Tlak 

v tru se stanoví podle lokality stavby.  
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Hodnoty zatíţení sn hem se určí podle mapy sn hových oblastí. Charakteristické 

zatíţení sn hem na st echách se stanoví pomocí tvarových součinitel  daných tvarem 

st echy. [7,8] 

2.1.5 Hospodárnost konstrukce 

Mimo poţadavku na bezpečnost musí být navrţená konstrukce taky ekonomická. 

Cena konstrukce je určena jak hmotností materiálu, tak i pracností výroby a montáţe. Ke 

zvýšení hospodárnosti p ispívá pouţití progresivních technických a technologických 

postup . σáleţí sem vyuţívání prostorových konstrukčních systém , pouţívání moderních 

typ  konstrukčních prvk , p esn jší modelování prvk  a detail , respektování 

pruţnoplastického chování materiálu, nové zp soby spojování konstrukcí, pouţití 

moderních materiál . Kaţdý návrh konstrukce je také optimalizačním úkolem a m l by 

vycházet ze zhodnocení v tšího počtu navrhnutých variant ešení. [7,8,9]  

2.2 Skladba konstrukce 

 B ţný prostorov  tuhý konstrukční systém nosné ocelové konstrukce objektu se 

skládá z: 

 Konstrukčních částí p enášející svislá zatíţení Ěstropní konstrukce, sloupy) 

 Konstrukčních částí p enášející vodorovná zatíţení Ěvertikální nebo horizontální 

ztuţidla, stropní tabuleě 

Tyto prvky zajišťují prostorovou tuhost konstrukce dle daných poţadavk . 
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Obr. 11 Prostorová tuhost jednoduchého skeletu [8] 

2.2.1 Sloupy 

Sloupy lze rozlišit podle konstrukčního provedení na plnost nné, p íhradové a 

s konstantním nebo s prom nným pr ezem. ů dále podle upevn ní k základu se d lí na 

sloupy kloubov  uloţené a vetknuté. 

Kloubov  uloţené sloupy jsou v tšinou konstantního pr ezu, který se p i v tší ší ce 

sloupu na koncích zuţuje. V tšinou se navrhují jako plnost nné a u vyšších objekt  mohou 

být i p íhradové. Sloupy dvojkloubových a t íkloubových rám  se navrhují s prom nným 

nebo nem nným pr ezem v p íhradovém i plnost nném provedení. [7,8] 

 

Obr. 12 Kloubově uložené sloupy [8] 

 Vetknuté sloupy i stojky vetknutých rám  mají zpravidla stupňovit  prom nný 

pr ez, který je u krajních ad sloup  nesymetrický ke svislé ose. Uţší sloupy i stojky rám  
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bývají v tšinou plnost nné a širší se navrhují p íhradové. Horní část bývá zpravidla 

plnost nná i u sloup  p íhradových, protoţe p íhradovina se v malé ší ce h e konstruuje. 

[7,8] 

 

Obr. 13 Vetknuté sloupy [8] 

Plnost nné sloupy 

Sloupy namáhané osovou silou mají v tšinou v rovinách podélných i p íčných 

stejnou vzp rnou délku. Ideálním tvarem je tedy pr ez se stejnou tuhostí v obou hlavních 

rovinách. Tomuto odpovídá tvar kruhové trubky.  

P i dimenzování sloupu je nutno posoudit všechny rozhodující kombinace vnit ních 

silových účink .  

Často se pouţívají širokop írubové pr ezy do ší ky 300 mm čtvercového obrysu. 

Dobrých tuhostních pom r  lze dosáhnout vhodnou volbou velikosti pásnic u sva ovaných 

pr ez  tvaru I.  

Uzav ené pr ezy jsou výhodné z d vod  snadn jšího provedení poţární a 

povrchové ochrany, estetického hlediska, ale náročn jší na jejich styky a p ípoje nosník  a 

ztuţidel. Dále jsou výrobn  pracn jší neţ otev ené pr ezy. U trubkových pr ez  se 

výhody a nevýhody uzav ených pr ez  projevují nejvýrazn ji. [5,6]  

 

Obr. 14 Průřezy sloupů namáhaných osovou silou [10] 

P íhradové sloupy 
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P íhradové sloupy mají menší spot ebu materiálu, avšak jsou výrobn  pracn jší. 

Jejich tuhost je vetší neţ u plnost nných sloup  a proto se v tšinou pouţívají u vyšších 

objekt . P íhradové sloupy jsou tvo eny dv ma pásovými pruty z válcovaných profil  U a 

I spojenými p íhradovinou. [7,8] 

2.2.2 P íhradová ztuţidla 

Tuhost ocelové konstrukce zajišťují p íhradová ztuţidla a zabezpečují p enesení 

silových účink  aţ do základ . P i navrhování ocelových konstrukcí je nutno pečliv  dbát 

na prostorovou tuhost konstrukce jako celku a neposuzovat samostatn  jednotlivé nosné 

části a prvky. V podélném sm ru uvaţujeme provedení konstrukce za bliţší uloţení 

kloubovému, a proto je t eba zabezpečit polohu konstrukce proti p sobení vodorovných 

podélných sil pomocí p íhradových nosník  zvaných ztuţidla. Konstrukčn , staticky a 

tvarov  je výhodné vytvo ení ztuţidla ze zk íţených diagonál. P i v tších roztečí sloup  se 

navrhují ztuţidla jako p íhradové portály. Pro statické chování ztuţidla je podstatné jeho 

umíst ní ve svislé rovin  vzhledem k p sobení vodorovných sil. [7,8] 

 

Obr. 15 Tvary svislých ztužidel v podélných stěnách [8] 
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3 SVů OVÁNÍ 

Sva ování pat í mezi nerozebíratelné spoje s vyuţitím tepelné, mechanické nebo 

radiační energie. Ke spojení dochází p sobením meziatomových sil a adhezních vazeb na 

plochách aktivovaných teplem nebo tlakem. Ke kovové vazb  dochází, pokud p itaţlivé 

síly mezi kovovými ionty a elektronovým mrakem p evyšují odpudivé síly elektronu 

v tomto mraku. Sva ování vyţaduje aktivaci kontaktních ploch, tedy dodání energie 

aktivace pro p ekonání bariery potenciální energie povrchových atom . 

Pro sva ování m ţeme pouţít tyto formy aktivační energie: 

 termická aktivace – tavné sva ování 

 pruţné a plastické deformace – mechanická aktivace – tlakové sva ování 

 elektronové, fotonové nebo iontové zá ení – radiační aktivace – tavné sva ování 

Všechny b ţné metody sva ování se d lí do dvou velkých skupin: tavné sva ování a 

tlakové sva ování. U tavného sva ování se spoj vytvá í p ivedením tepelné energie do 

oblasti sváru. Tím dojde k natavení základního a p ídavného materiálu. Tekutá fáze se váţe 

na tuhou fázi adhezními silami a p i tuhnutí taveniny se slabé adhezní síly zm ní na 

chemickou vazbu jako krystalická m íţka. 

Tlaková metoda sva ování je zaloţena na p sobení mechanické energie. ůktivací 

povrchových atom  a makro nebo mikro-deformací se p iblíţí spojované povrchy na 

vzdálenost p sobení meziatomárních sil a tím vzniká vlastní spoj. Zat ţovací sílu lze sníţit 

oh evem kontaktního místa pod teplotu tavení. [11,12] 

3.1 Sva ování MIG/MůG 

Sva ování v ochranné atmosfé e aktivního plynu pat í se sva ováním obalenou 

elektrodou k nejrozší en jším metodám. Za rozší ením metody MIG/MůG stojí p edevším 

vysoká produktivita, široký výb r p ídavných materiál  a ochranných plyn , moţnost 

mechanizace a robotizace. Sva ování je zaloţeno na ho ení oblouku mezi materiálem a 

tavící se elektrodou v ochranné atmosfé e inertního nebo aktivního plynu. P enos kovu 

obloukem závisí na parametrech sva ování a ochranném plynu. 

Sva ování MůG je pouţíváno zejména p i sva ování nelegovaných a 

nízkolegovaných ocelí, sva ování MIG pro sva ování vysokolegovaných ocelí a 

neţelezných kov . Teplo pro sva ování je dodáváno elektrickým obloukem ho ícím mezi 

základním materiálem a koncem tavící se elektrody. V ústí ho áku je drát napájen 

elektrickým proudem aby byla co nejkratší zatíţené délka drátu. Sva ovací proudy jsou 
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v ádech desítek aţ stovek ampér. U vysokých proud  dochází ke zm n  charakteru 

p enosu kovu obloukem a v d sledku elektromagnetických sil dochází k rotujícímu 

oblouku. Teplota kapek dosahuje aţ 2500 °C a tavná lázeň m ţe dosahovat teploty aţ 2100 

°C.  

U sva ování MIG je atmosféra tvo ena inertním plynem Ěargon, helium, atd.ě. U 

sva ování MůG se jedná o aktivní plyn Ěoxid uhličitý, argon s oxidem uhličitým, atd.ě. 

Ochranná atmosféra se volí podle sva ovaného materiálu a ovlivňuje rozst ik, p enos kapek 

v oblouku atd. [11] 

3.1.1 Za ízení pro sva ování MIG/MůG 

Za ízení mohou být monofunkční jen pro MIG/MůG nebo multifunkční i pro jiné 

metody sva ování. Základní vybavení pro metodu MIG/MůG obsahuje komponenty: 

 zdroj proudu s ídící jednotkou, 

 podavač elektrody, 

 sva ovací ho ák, 

 multifunkční kabel ho áku, 

 uzemňovací kabel se svorkou, 

 zásobník ochranného plynu. 

V závislosti na výrob  m ţe za ízení obsahovat další komponenty jako nap . chladící 

jednotku, mezipodavač, dálkové ovládání atd. [11] 

 

Obr. 16 Základní schéma svařování metodou MIG/MAG [13] 
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3.1.2 Ochranné plyny 

τchranné plyny se pouţívají pro zamezení p ístupu vzduchu do oblasti sva ování a 

tím ochránit elektrodu, oblouk a tavnou lázeň, okolí a ko en sváru od účink  kyslíku ve 

vzduchu. Ten zp sobuje oxidaci, pórovitost, naplyn ní a propal prvk . τvlivňují také 

charakteristiky sva ování, jako jsou síly p sobící v oblouku, tvar a rozm ry oblouku, 

p enos kovu obloukem, tvar a rozm ry kapek, rychlost p enosu, pr ez sváru, hladkost 

povrchu, metalurgické d je, vytvo ení prost edí pro dobrý start, kvalitu, celistvost a 

mechanické vlastnosti spoje. 

σa ochranu oblouku se pouţívají buď jednosloţkové, nebo vícesloţkové plyny. 

V současné dob  jsou rozší eny sm si argonu s oxidem uhličitým nebo kyslíkem. 

Mezi pouţívané inertní plny pat i ůrgon a Helium. ůrgon nevytvá í s ţádným 

prvkem chemické sloučeniny. Má nízký ionizační potenciál a malou tepelnou vodivost. 

Oblouk je v argonu dob e zapalován a má vysokou stabilitu. M ţeme jej pouţít pro 

všechny sva itelné materiály. Helium vyţaduje vyšší pr tok plynu z d vodu své nízké 

hmotnosti. τproti argonu má vyšší ionizační potenciál a tepelnou vodivost. Sm s s heliem 

se proto pouţívá u materiál  s vysokou tepelnou vodivostí. Sm si argonu s heliem dojde ke 

zvýšení rychlosti sva ování a zvýší se hloubka závaru. 

 K aktivním ochranným plyn m adíme oxid uhličitý a kyslík. τxid uhličitý má 

vysokou teplenou vodivost s vysokým p enosem tepla do svárové lázn . Spolu 

s exotermickými oxidačními reakcemi získáme velmi dobré natavení svárových hran, vyšší 

hloubku závaru a odplyn ní svárové lázn . Povrch sváru je nerovnom rný s p evýšením a 

p echod do okolního materiálu je ostrý. Kyslík se pouţívá ve sm si s argonem a oxidem 

uhličitým, nebo heliem. Zvyšuje tekutost lázn  a povrchové nap tí taveniny a to je d vod 

p idávání do ochranného plynu. [11] 

3.1.3 P ídavný materiál 

Sva ování metodou MIG/MůG  se pouţívá u r zných druhu ocelí, slitin hliník , 

m di, niklu a dalších oblastí. K t mto materiál m máme i velkou nabídku p ídavných 

materiál . Pro tuto metodu se pouţívají materiály plného nebo pln ného drátu. Drát je 

navinut na cívce, které jsou nabídnuty v r zných rozm rech a hmotnostech drát . P i 

p eprav  a skladování musí být drát chrán n proti oxidaci a znečišt ní. 
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Plné dráty jsou nabízeny v pr m rech 0,6 aţ 2,4 mm. σejčast ji jsou pouţívány 

pr m ry 0,Ř aţ 1,6 mm. Dráty jsou hladce taţené a p ípadn  opat eny proti oxidační 

ochranou. Pro vysokovýkonové sva ování se pouţívá pásková elektroda. 

Pln né dráty máme buď bezešvé, nebo falcované. Bezešvé jsou vyráb ny 

z kovového pásku, který je stočen do trubičky a sva en. σásledn  je n kolikrát taţen a 

ţíhán, mezi kterými je napln n náplní. Poté je čišt n a lešt n. τproti trubičkám se švem je 

opat en vrstvou m di pro lepší p enos sva ovacího proudu ze špičky na drát a jako ochrana 

proti korozi. Falcovaná elektroda je vytvo ena pomocí válc , které postupn  zakruţují 

kovový pásek. P ed uzav ením je trubička napln na plnivem. Trubička se neopat uje 

povrchovou úpravou. Jsou dodávány od pr m ru 1,2 mm. σevýhodou je ţe p i v tším 

tlaku podavače m ţe dojít k otev ení trubičky. [11] 

 

Obr. 17 Typy plněných elektrod (trubičky) se švem (falcované) a bezešvé [11] 

3.2 Sva ování obalenou elektrodou 

Sva ování obalenou elektrodou m ţeme sva ovat v podstat  všechny materiály ve 

všech polohách. Sva ovací proud m ţe, dosáhnou aţ 2000 ů p i nap tí 10 aţ 50 V. Teplota 

oblouku se pohybuje kolem 5000 °C. Sva ovat m ţeme stejnosm rným proudem p ímým i 

obráceným, tak i proudem st ídavým. Typickým znakem je pouţívání obalených elektrod, 

které poskytují velmi kvalitní svárový kov. Jedná se o metodu, která byla donedávna 

nejpouţívan jší. [11]  
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 bazické, 

 celulózové. 

Elektrody musí splňovat poţadavky na mechanické vlastnosti svárového kovu a 

současn  musí být vhodné pro práci v r zných polohách, ovladatelnost oblouku a svárové 

lázn , zp sob odtavování elektrod a p echod kovu do lázn , vlastnosti strusky, plyn  atd. 

[11] 

3.2.2 Technologie sva ování 

Jde o jednoduchou metodu sva ování jak z hlediska parametr  sva ování tak poloh 

sva ování. Sva ovací proud je v tšinou nastavován podle doporučení výrobce elektrod. 

Pokud není k dispozici, m ţeme pouţít empirických hodnot:  

 Pro elektrody s kyselým a rutilovým obalem I= Ě40 aţ 55ěd, 

 Pro elektrody s bazickým obalem I= Ě35 aţ 50ěd, 

D je pr m r jádra elektrody. 

P i sva ování je pot eba vést elektrodu a oblouk v mírném sklonu proti svárové 

housence aby roztavená struska nep edbíhala elektrický oblouk a nedocházelo k míchání 

strusky do svárového kovu. Délka oblouku by m la být rovna pr m ru jádra elektrody. 

Na konci housenky se p idává tekutý kov zatočením nebo drobným krokem oblouku 

zp t aby nedošlo ke vzniku staţeniny v koncovém kráteru. [11] 

3.3 Nap tí ve sváru 

Základní p íčinou nap tí ve sváru je existence teplotních gradient  ve sva enci, 

zm ny struktury základního materiálu a svárového kovu a tuhost sva ované konstrukce. Je 

p ítomno bez p sobení vn jších sil a moment . M e být tahové i tlakové a p sobit v jedné 

nebo více osách. σap tí ve sváru není navenek patrné. Projevit se m ţe aţ p i vzniku trhlin 

ve svárovém kovu nebo tepeln  ovlivn né oblasti, nebo p i obráb ní kdy dojde k jeho 

uvoln ní a zm n  tvaru. σap tí ve sváru se m ţe projevit p i provozu nestálostí, sníţením 

únosnosti p i dynamickém namáhání nebo zvýšenou náchylností na korozi pod nap tím. 

[12] 

3.3.1 Činitel ovlivňující nap tí ve sváru 

Pro vznik jsou určující p ívod a odvod tepelné energie do sváru. Velikost nap tí 

ovlivňuji: 
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 metoda sva ování 

 parametry sva ování 

 teplotní reţim p i sva ování 

 technologie sva ování 

 základní materiál 

 struktura tepeln  ovlivn né oblasti 

 druh a reţim tepelného zpracování [12] 

3.3.2 Mechanizmus vzniku nap tí ve sváru 

Vnit ní nap tí je p i sva ování zp sobeno tím, ţe svárový spoj se p i oh evu snaţí 

roztahovat a p i ochlazení smršťovat. P ívodem tepelné energie do místa sva ování vzniká 

v základním materiálu nestacionární teplotní pole. Svárový kov má proti vlastnímu 

sva enci relativn  malý objem, tak bude teplem neovlivn ný základní materiál bránit 

zm nám délky. σa základ  toho dojde k plastické deformaci ve sváru a nejbliţším okolí a 

vzniku nap tí ve sváru. Čím v tší jsou plastické deformace v okolí sváru p i oh evu, tím 

v tší je po ochlazení nap tí ve sváru. [8] 

 

Obr. 19 Napěťový stav při ohřevu a ochlazování volné a pevně upnuté tyče [12] 

3.3.3 Konstrukční a technologické ešeni pro sníţení nap tí ve sváru 

P i konstrukčním ešení dbáme na: 

 tuhost konstrukce – tuhá konstrukce má za následek velké nap tí 

 tvar a velikost sváru – svár o velkém pr ezu má za následek velké nap tí po 

ochlazení 

 k íţení svár  – vznikají velké špičky nap tí 
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P i ešení technologie sva ování dbáme na: 

 parametry sva ování – velký proud = velké teplo, výhodné je zvyšování rychlosti 

sva ování 

 vhodná technika sva ování – jedním sledem Ěmalé vnit ní pnutí ale velká 

deformaceě, st ídavým krokem Ěst ední nap tí, st ední deformaceě, vratným krokem 

Ěmalá deformace st ední nap tíě, st ídav  vratným krokem Ěvelmi malá deformace, 

velké nap tíě [12] 

3.3.4 Sniţování nap tí ve sváru po sva ení 

Sníţit nap tí ve sváru m ţeme n kolika zp soby: 

 ţíháním- nejčast jší zp sob, pomalý oh ev na teplotu 600 aţ 650 °C, výdrţ a 

pomalé ochlazování na okolní teplotu, 

 vibrací – sniţování nebo uvoln ní nap tí v mikroobjemech materiálu, která tvo í 

v souhrnu i nap tí makroskopická, pouţití vibrátor  s nízkou frekvencí kmit  Ě20 

aţ 100 Hzě, délka trvání 10 a 30 minut, nevhodné pro materiál zpevn ný tvá ením 

za studena, se sklonem k stárnutí a vytvrzený, 

 p etíţením sva ované konstrukce – v části kde došlo k p etíţení, se nap tí sníţí, 

probíhá p i teplot  vysoko nad tranzitní teplotou základního materiálu, jinak hrozí 

ší ení trhlin, je nutná p im ená homogenita v oblasti sváru, zat ţování se skládá z 

t í cykl  po sob , 

 relaxací – zaloţen na nízkoteplotním tepelném zpracování, to vede ke sníţení meze 

kluzu, výhodou je úspora času a energie, operativnost a malá oxidace povrchu. [12] 
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4 MECHANISMY 

Mechanizmus je systém t les, která jsou vzájemn  určitým zp sobem spojena 

v jeden celek a konají p edem určené pohyby. Úkolem mechanizmu je konat daný pohyb a 

p itom i určenou operaci. Slouţí k p enosu silového zatíţení a pohybu z hnacího členu na 

člen hnaný, ke zm n  rychlosti tohoto pohybu, nebo k jeho transformaci na jiný druh 

pohybu. U moderních stroj  se vyţaduje, aby jejich mechanizmy byly konstruovány 

jednoduše, s malou hmotností, dlouhou ţivotností a dobrou účinností. 

Mechanismy d líme do dvou základních skupin: 

 mechanismy s tuhými členy 

o mechanické p evody 

 t ecí 

 emenové 

 et zové 

 ozubenými koly 

o mechanismy pro transformaci pohybu (kinematické) 

 mechanismy šroubové 

 mechanismy klikové 

 mechanismy kulisové 

 mechanismy kloubové 

 mechanismy vačkové 

 mechanismy tekutinové 

o mechanismy hydraulické 

o mechanismy pneumatické [15,16] 

4.1 Kinematické mechanismy 

Kinematické mechanismy jsou mechanismy pro transformaci pohybu a slouţí 

k p em n  jednoho druhu pohybu na jiný. σejčast ji se vyuţívají pro p em nu rotačního 

pohybu na pohyb p ímočarý nebo opačn . Jsou pouţity tém  ve všech mechanických 

strojích. 
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4.1.1 Šroubový mechanismus 

Šroubový mechanismus je tvo en šroubem a maticí. Pouţívá se pro p em nu 

rotačního pohybu na p ímočarý. Konstrukčn  je značn  jednoduchý. Závit pohybového 

šroubu a matice m ţe být jednochodý, nebo vícechodý. Poţaduje li se samosvornost musí 

být pouţit jednochodý závit.  Účinnost šroubu je závislá na t ení mezi šroubem a maticí a 

na velikosti stoupání šroubu. Šroubový mechanismus m ţe být proveden dv ma zp soby: 

 matice je ve stroji uloţena pevn  – šroub se otáčí a současn  koná pohyb ve sm ru 

své osy podle smyslu otáčení 

 matice je uloţena v posuvném vedení – šroub je uloţen v loţiskách, takţe se 

nem ţe posouvat, ale se m ţe otáčet a matice se nem ţe otáčet, ale m ţe se 

posouvat ve sm ru osy šroubu [15,16] 

 

Obr. 20 Šroubový zvedák a svěrák [17] 

4.1.2 Kloubový mechanismus 

Kloubový mechanismus je vyuţíván k p enosu rotačního pohybu, k p em n  

rotačního pohybu na kyvný anebo na pohyb obecný. Kloubový mechanismus je typický 

tím, ţe má nejmén  čty i tuhé členy, spojené otočnými nebo posuvnými klouby a 

minimáln  jednou nepohyblivou spojnicí. Body člen  p i pohybu obíhají trajektorie 

r zných tvar  závislých na poloze a rozm rech člen . Kloubový mechanismus se pouţívá 

jako p evodový či vodící nebo jejich kombinace. [15,16] 
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Obr. 21 Kloubový mechanismus [15] 

4.1.3 Klikový mechanismus 

Klikový mechanismus slouţí k p em n  rotačního pohybu na p ímočarý, nebo opačn . 

Jedná se o zvláštní p ípad kloubového mechanismu. Vyuţití klikových mechanism  se 

nejčast ji uplatňuje u pístových spalovacích motor , pístových čerpadel a kompresor . 

Podle konstrukce d líme na dva druhy kolikových mechanism : 

 zkrácený – tlak pracovní látky p sobí pouze na jednu stranu pístu, pouţívá se u 

jednočinných stroj  nap . u spalovacích motor  

 úplný – tlak pracovní látky p sobí na ob  strany pístu, poţívá se u dvojčinných 

stroj  nap . dvoučinných čerpadel 

Zkrácený klikový mechanismus tvo í píst, pístní čep, ojnice a klikový h ídel. [15,16] 

 

Obr. 22 Zkrácený klikový mechanismus [15]  

1-píst, 2-pístní čep, 3-ojnice, 4-klikový hřídel  
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5 STAVEBNÍ P EDPISY 

Stavební zákon upravuje ve v cech stavebního ádu zejména povolování staveb a 

jejich zm n, uţívaní a odstraňování staveb, terénních úprav a za ízení, dohled a pravomoci 

stavebních ú ad , postavení a oprávn ní autorizovaných inspektor , povinnosti a 

odpov dnost osob p i p íprav  a provád ní staveb. Dále upravuje podmínky pro 

projektovou činnost a provád ní staveb, obecné poţadavky na výstavbu, vstupy na 

pozemky a do staveb, ochranu ve ejných zájm , ve v cech územního plánování p edevším 

cíle a úkoly územního plánování, podmínky pro výstavbu, rozhodování v území, orgány 

územního plánování, vyhodnocování vliv  na udrţitelný rozvoj území, moţnosti sloučení 

postup  podle tohoto zákona s postupy posuzování vliv  zám r  na ţivotní prost edí, 

rozvoj území a pro p ípravu ve ejné infrastruktury, evidenci územn  plánovací činnosti a 

kvalifikační poţadavky pro územn  plánovací činnost. 

5.1 Stavební ád 

Stavby, za ízení, udrţovací práce a terénní úpravy, u kterých není pot eba stavební 
povolení ani ohlášení. 

 Nepodsklepené stavby o jednom nadzemním podlaţí do výšky 5 m a zastav né 

plochy 25 m2, které neobsahují obytné místnosti, hygienická za ízení ani vytáp ní, 

neslouţí k výrob  nebo uskladn ní ho lavých kapalin a plyn , dále neslouţí 

ustájení a chovu zví at a nejedná se o jaderná za ízení 

 Stavby pro chovatelství podsklepené do hloubky 3 m, o jednom nadzemním 

podlaţím zastav né ploše 16 m2 a do výšky 5 m. 

  Stavby pro zem d lství o jednom nadzemním podlaţí do výšky 7 m a zastav né 

plochy do 300 m2. Krom  staveb pro chovatelství a ustájení zví at, zem d lských 

staveb slouţící pro skladování a zpracování ho lavých látek Ěnap . sklady 

chemických hnojiv, sušičky atd.ě    

 Zásobníky pro vodu a jiné neho lavé kapaliny do výšky 3m a objemu 50m2  

 Informační a reklamní za ízení 

 Oplocení 

 Podzemní a nadzemní komunikační vedení sítí elektronických komunikací, stoţáry 

a antény, vytyčovacích bod  podzemního vedení, telefonní budky a p ípojná 

komunikační vedení elektronických komunikací. 
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 Stavby pro výrobu energie s instalovaným výkonem do 20kW. Vyjímkou je stavba 

vodního díla. 

 Zásobníky pro uhlovodíkové zkapaln né plyny do objemu 5m3 určené pouze pro 

odb r plynné fáze. 

 σádrţe na vodu do objemu 100 m3 vzdálených nejmén  50 m od obytných budov, 

pokud nejde o vodní díla. 

   Manipulační, odstavné, skladové, prodejní nebo výstavní plochy do 300 m2, na 

kterých se neskladuje a nemanipuluje s ho lavými látkami a látkami které mohou 

zp sobit znečišt ní ţivotního prost edí [1] 

Stavby, za ízení, udrţovací práce a terénní úpravy, u kterých je pot eba ohlášení. 

 Stavby slouţící k bydlení a pro rodinnou rekreaci do celkové zastav né plochy 150 

m2, s dv ma nadzemními podlaţími a podkrovím, dále s podzemním podlaţím do 

hloubky 3m. 

 Dočasné stavby na dobu nejdéle 3 let, zastav né plochy 300m2 a výšky 10m 

s neslouţící pro bydlení, haly o celkové zastav né ploše 1000 m2 a výšky 15 m 

pokud tyto stavby budou maximáln  s jedním nadzemním podlaţím 

 Stavby manipulačních, prodejních, odstavných, skladových nebo výstavních ploch 

v tších jak 300 m2, ale menších jek 1000 m2, neslouţící pro skladování nebo 

manipulaci s ho lavými látkami nebo látkami zp sobující znečišt ní ţivotního 

prost edí. 

 Stavby op rných zdí sousedící s ve ejn  p ístupnými pozemními komunikacemi, 

nebo ve ejným prostranstvím a výšky 1m. 

 Stavební úpravy m nící uţívání stavby, nezasahující do nosných konstrukcí a 

nevyţadující posouzení na ţivotní prost edí 

 Podzemní stavby do hloubky 3m a zastav né plochy 300m2, pokud nejsou vodním 

dílem 

 Stavby do 50m2 zastav né plochy a podsklepené do hloubky 3m, s jedním 

nadzemním podlaţím do výšky 5m 

 Stavby pro reklamu o celkové ploše v tší neţ Řm2.  

τhlášení musí obsahovat údaje o stavebníkovi, o stavebním zám ru, o pozemku, kdo 

bude stavbu provád t a u dočasné stavby dobu jejího trvání a návrh terénních úprav po 

jejím odstran ní.   
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K ohlášení musí stavebník p ipojit: 

 Doklad o vlastnictví nebo smlouvu o provedení stavebního zám ru 

 souhlasná závazná stanoviska a rozhodnutí dotčených orgán , jsou li vyţadována 

  stanovisko vlastník  ve ejné technické a dopravní infrastruktury na moţnost 

napojení, nebo k podmínkách dotčených bezpečnostních a ochranných pásem 

 Projektovou dokumentaci ve dvojím vyhotovení. Není li v obci stavebního zám ru 

stavební ú ad, p edkládá se trojmo. Pokud stavebník není vlastníkem stavby, 

p ipojuje se další vyhotovení. 

 Souhlasy osob, mající vlastnická práva, nebo v cná b emena k pozemk m 

hraničícím s pozemkem stavebního zám ru 

Doloţená projektová dokumentace musí obsahovat: 

 Pr vodní zprávu 

 Situaci stavby 

 Souhrnnou technickou zprávu 

 Dokumentaci objekt  

 Zásady organizace výstavby 

Pr vodní zpráva 

Identifikační údaje o stavb  Ěmísto stavby, název stavby, p edm t projektové 

dokumentace) 

Identifikační údaje o stavebníkovi Ějméno, p íjmení, adresa trvalého pobytu u fyzické 

osoby. Jméno, p íjmení, obchodní firma, IČ, místo podnikání u fyzické osoby podnikájící. 

τbchodní firma nebo název, IČ, adresa sídla u právnické osobyě 

Údaje o zpracovateli projektové dokumentace Ějméno, p íjmení, obchodní firma, IČ, místo 

podnikání, jméno a p íjmení hlavního projektanta včetn  evidenčního čísla autorizovaných 

osob vedené Českou komorou architekt  nebo Českou komorou autorizovaných inţenýr  a 

technik  činných ve výstavb .  Jména a p íjmení projektant  jednotlivých částí projektové 

dokumentace včetn  evidenčních čísel autorizace pop ípad  jejich specializace. 

Údaje o území, rozsah ešeného území, údaje o ochran  území podle jiných p edpis  jako 

památkov  chrán né území a zvláštn  chrán né území, údaje o dodrţení obecných 

poţadavk  na vyuţití území, seznam pozemk  a staveb dotčených provád ním stavby. 
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Údaje o stavb  jako účel uţívání stavby, zda se jedná o trvalou nebo dočasnou 

stavbu, novou stavbu nebo zm nu dokončené stavby, orientační náklady stavby, základní 

p edpoklady výstavby, navrhované kapacity stavby.[1] 

Stavby, za ízení, udrţovací práce a terénní úpravy, u kterých je pot eba stavební 

povolení. 

Všechny stavby, stavební úpravy a zm ny staveb, které nejsou popsány v § 103 a § 

104 stavebního zákona musí mít ke svému provedení stavební povolení. Jde hlavn  o v tší 

a technicky náročn jší stavby, které vyţadují ke svému provedení více kontroly ze strany 

státních orgán  a musí být provedeny stavebním podnikatelem. 

Stavební povolení je správní rozhodnutí vydané stavebním ú adem ve správním 

ízení. Ve stavebním povolení stavební ú ad prov uje, zda lze stavbu provést dle 

p edloţených podklad , jaký bude mít vliv na okolí a kdo ji provádí. Ve stavebním 

povolení se pak určí podmínky provedení stavby a jejího uţívání. Dle pot eby určí, které 

fáze výstavby mu stavební oznámí za účelem kontrolních prohlídek. Subjekty stavebního 

ízení jsou stavební ú ady, dotčené orgány, účastníci stavebního ízení a v n jakých 

p ípadech autorizovaný inspektor nebo hlavní projektant. [1] 

5.2 Technické poţadavky na stavby 

Stavba p i b ţné údrţb  a p sobení b ţn  p edvídatelných vliv  musí splňovat 

poţadavky uvedené ve vyhlášce 26Ř/200ř Sb. po dobu plánované ţivotnosti stavby. Tato 

vyhláška stanoví, ţe materiál, výrobky a konstrukce navrţené a pouţité pro stavbu musí 

zaručit, ţe stavba splní dané poţadavky. Tyto poţadavky jsou vztaţeny ke všem 

konstrukcím stavby. 

5.2.1 Základní poţadavky 

Stavba musí být navrţena a provedena tak, aby byla vhodná pro určené vyuţití p i 

respektování hospodárnosti a současn  plnila základní poţadavky, které jsou: 

 Mechanická odolnost a stabilita 

 Bezpečnost p i uţívání 

 Poţární bezpečnost 

 Ochrana proti hluku 

 τchrana zdraví osob, zví at a ochrana ţivotního prost edí 
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 Úspora energie a tepelná ochrana 

Tyhle poţadavky musí splňovat p i b ţné údrţb  a b ţném p sobení p edvídatelných vliv  

po dobu plánované ţivotnosti stavby. [1] 

5.2.2 Mechanická odolnost 

Stavba musí být navrţena a provedena podle norem tak, aby nep íznivé vlivy 

prost edí a účinky zatíţení, které p sobí b hem´výstavby a p i uţívání nemohly zp sobit: 

 Postupné nebo náhlé z ícení stavby nebo jiné destruktivní poškození její části či 

p ilehlé stavby 

 σep ípustné p etvo ení nebo kmitání konstrukce mohoucí narušit stabilitu stavby, 

mechanickou odolnost a zp sobilost stavby jejíţ d vodem je sníţení trvanlivosti 

stavby 

 τhroţení nebo poškození provozuschopnosti p ipojených technických za ízení 

vlivem deformace nosné konstrukce 

 τhroţení bezpečnosti a plynulosti provozu na komunikaci a dráze p iléhající ke 

staveništi 

 τhroţení provozuschopnosti sítí technického vybavení v dosahu stavby 

 Poškození staveb od nep íznivých účink  podzemních vod zp sobených poklesem 

nebo zvýšením hladiny p ilehlého vodního toku pop ípad  účinky povodňových 

pr tok  [1] 
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II. PRůKTICKÁ ČÁST 
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6 CÍLE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Cílem diplomové práce je návrh konstrukčního ešení vertikální parkovací plošiny pro 

automobily, která má slouţit k umíst ní více vozidel s niţší četností pouţívání na malé 

ploše. K navrţenému konstrukčnímu ešení vypracovat kompletní výkresovou 

dokumentaci pot ebnou pro výrobu a zpracování 3D modelu. 

Mezi hlavní cíle diplomové práce pat í následující body:  

 σávrh konstrukčního ešení 

navrţené ešení určuje umíst ní parkovací plošiny a vyuţití pro daný typ vozidel 

 Výpočet nosných prvk  

ov ení navrhnutých díl  pomocí výpočtu  

 Vyhotovení výkresové dokumentace 

vyhotovení výkresové dokumentace pomocí programu Autodesk Inventor 

 Vytvo ení 3D modelu 
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7 NÁVRH VERTIKÁLNÍ PARKOVůCÍ PLOŠINY PRO 

AUTOMOBILY 

σavrţená konstrukce parkovací plošiny je na p ání zadavatele zaparkovat na malé ploše co 

nejvíce vozidel ešena jako patrové stání, jelikoţ se vyuţití výšky prostoru jeví jako 

nejracionáln jší východisko.  

 

Obr. 23 Pozemek pro parkovací plošinu 

P i navrhování parkovací plošiny je tedy p ihlíţeno k velikosti pozemku, kde bude 

umíst na, a její moţné výšce. Pro najíţd ní vozidel včetn  parkovací plošiny je k dispozici 

volný prostor o délce dvanáct metr . Maximální moţná výška z d vod  okolní zástavby 

nesmí p ekročit výšku p t metr . σa základ  t chto dispozic jsou voleny materiály z ocelí, 

které mají dostatečné technické parametry a zároveň jsou vhodné ke sva ování. Pouze na 

st ešní konstrukci bude vyuţita st ešní lať. 

Navrhovaná parkovací plošina má slouţit k umíst ní sportovních voz  typu Toyota Celica 

více generací o daných rozm rech dle technických parametr .   

Toyota Celica je typ modelové ady sportovn  lad ných osobních voz  firmy Toyota. 

V kategorii menších sportovních kupé pat í Toyota Celica tém  mezi legendy. Tento v z 

byl vyráb n v letech 1970–2006 v celkem sedmi odlišných generacích a adu let se 

objevoval v motoristickém sportu. Toyota Celica se vyráb la ve variantách kupé, sedan, 

http://toyota.autoweb.cz/toyota-celica/


UTB ve Zlín , Fakulta technologická 47 

 

liftback i kabriolet. Automobil pohání po celou dobu čty válcové motory o objemu 1,6–2,8 

l. V roce 1řŘ6 bylo p istoupeno k velké koncepční zm n  – byl opušt n pohon na zadní 

kola a zaveden pohon na kola p ední. V letech 1986–1999 byl vyráb n typ 

s turbodmychadlem a pohonem všech čty  kol. Výroba vozu byla v roce 2006 ukončena. 

 

Obr. 24 Rozměry automobilů 

Tab. 1 Technické parametry automobilů 

Technické parametry Toyota Celica 1– 6 gen. 

Délka: 4424–4490 mm 

Ší ka: 1670–1770 mm 

Výška: 1300–1320 mm 

Rozvor: 2525–2545 mm 

Rozchod kol: 1390–1465 mm 

Hmotnost: 1200–1468 kg 
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8 KONSTRUKČNÍ EŠENÍ 

Parkovací plošina je navrţena jako patrové stání tvo ené sva ovanou rámovou konstrukcí 

krytou plechovou st echou. Rám tvo í šest ocelových sloup  vzájemn  spojených pomocí 

nosník  v úrovni st echy a v úrovni horního stání. P ední část v úrovni horního stání má 

nosníky vynechány z d vodu sklopení nájezd .  

 

Obr. 25 Rám parkovací plošiny 

Horní stání je tvo eno sklopnou plošinou tvo enou navzájem spojenými dv ma nájezdy. 

Z d vodu dodrţení nájezdového úhlu je horní plošina ve sklopené poloze prodlouţena 

demontovatelnými nájezdy, které jsou na ni nasazeny. Demontovatelné nájezdy se po 

najetí a zajišt ní auta odstraní.  

 

Obr. 26 Sklopné nájezdya de 
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Vytaţení auta na parkovací plošinu je provád no elektrickým navijákem umíst ným v 

zadní části. Po vytaţení a zajišt ní vozidla klíny je sklopená parkovací plošina zvedána 

pomocí ocelového lana, které je p es kladky navíjeno na ruční naviják p ipevn ný na boční 

stran  rámu. Po zvednutí do vertikální polohy je provedeno zajišt ní k rámu parkovací 

plošiny pomocí čep . Toto ešení zajišťuje jednoduché ovládání. 

 

Obr. 27 Parkovací plošina 

8.1 Návrh rámové konstrukce 

Rám parkovací plošiny tvo í šest sloup  z čtvercového uzav eného profilu o rozm ru 

120 × 120 × 5 mm.  P ední t i o délce 3690 mm, dva zadní krajní 3385 mm a zadní 

prost ední 1750 mm. V zadní části a ve výšce 1Ř70 mm je vodorovn  p iva en díl z 

čtvercového uzav eného profilu z oceli o rozm ru 120 × 120 × 5 mm o délce 4Ř00 mm, ke 

kterém jsou p ipevn ny oka sklopných nájezdu a drţáky elektrického navijáku. Pod úrovní 

st echy je po obvodu konstrukce svázána čtvercovým uzav eným profilem o rozm ru 

140 × 80 × 5 mm. Profily stejných rozm r  jsou pouţity v úrovni horní plošiny pro 

zpevn ní rámu a dále jsou zde p iva eny oka pro zajišt ní parkovací plošiny v horní 

poloze. Ve stejné úrovni je umíst n profil pro upevn ní ručního navijáku. Boční strany 

dále zpevňuje zav trování z čtvercového uzav eného profilu o rozm ru 100 × Ř0 × 5 mm. 

Ze p ední části je p iva en U profil pro op rnou tyč pro parkovací plošinu ve sklopeném 
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stavu. Ze spodu sloup  jsou p iva eny kotevní patky 200 × 200 × 10 mm, které budou p es 

chemické kotvy p ipevn ny betonovým základ m.   

 

Obr. 28 Rám parkovací plošiny 

Navrhnuté základní nosné prvky jsou ov eny na únosnost daného zatíţení. Toto zatíţení 

vzniká vlastní tíhou, zatíţení od parkujících vozidel, zatíţení od sn hu a v tru. τv ení je 

provedeno v programu FIN EC podle normy EN 1993-1-1, EN 1993 1-4 pro území Česká 

Republika. 

8.1.1 Posouzení sloupu 120 × 120 × 5 

Posouzení sloupu čtvercového uzav eného profilu o rozm ru 120 × 120 × 5 mm o délce 

3690 mm z oceli RSt 37-2 dle DIσ. Klasifikován pr ez t ídy 1. Zat ţovací vnit ní 

síly N = -16,000 kN; moment v ose y  My = 10,500 kNm a moment v ose z  Mz = -2,000 

kNm. Ze zadaných hodnot pomocí programu FIσ EC byla zjišt na vyhovující únosnost na 

vzp r v ose y a z 0,5Ř3 < 1 coţ odpovídá vyuţití pr ezu na 5Ř,3 %. Zvolený pr ez 

odpovídá danému zatíţení.   



UTB ve Zlín , Fakulta technologická 51 

 

8.1.2 Posouzení zadního st ešního nosníku 140 × 80 × 5 

Posouzení zadního nosníku z čtvercového uzav eného profilu o rozm ru 140 × 80 × 5 mm 

o délce 4800 mm z oceli RSt 37-2 dle DIσ. Klasifikován pr ez t ídy 1. Byla zadána 

geometrie uloţení nosníku v programu FIN EC. 

 

Obr. 29 Geometrie upevnění střešního nosníku 

 Dále bylo zadáno zatíţení a dílčí součinitelé zatíţení p sobící na nosník.    

Tab. 2 Zatěžovací stavy střešního nosníku 

Zat ţovací stavy   
* γf,inf pro p ízniv  p sobící stálá zatíţení 

** Kategorie prom nných zatíţení podle tabulky ů1.1 v Eσ 1řř0

 
Obr. 30 Zatížení střešního nosníku vlastní tíhou 

č. Název Kód Typ γf (γf,inf)* 
Součinitele pro kombinace 

ξ Kateg.** ψ0 ψ1 ψ2 

1 
G1 vlastní tíha-
stálé 

Vlastní 
tíha 

Stálé 1,35(0,90) 0,85 - - - - 

2 G2 silové-stálé Silové Stálé 1,35(0,90) 0,85 - - - - 

3 

S3silové-
prom nné 
st edn dobé 
sníh 

Silové 
Prom nné 
st edn dob
é sníh 

1,50 - H<1000 0,50 0,20 0,00 
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Obr. 31 Zatížení střešního nosníku tíhou střechy 

 
Obr. 32 Zatížení střešního nosníku tíhou sněhu 

Z moţných kombinací zatíţení byli pomocí programu FIN EC podle normy EN 1993-1-1, 

EN 1993 1-4 určeny mezní stavy únosnosti a pouţitelnosti a následující obrázky znázorňují 

pr b hy sil, moment  a reakcí v uloţení. 

 
 
 
 
 

4,197  
M 2 

 -8,395  -8,395 

2,187 

10,073 

1,823 8,395 

2,187 

10,073 

8,395 1,823 

Reakce 

10,073  

V 3 

 -10,073 

Obr. 33 Mezní stav únosnosti zobrazení průběhu sil, momentů a reakcí.  
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Obr. 34 Mezní stav použitelnosti zobrazení průběhu sil, momentů a reakcí 

Celkové posouzení st ešního nosníku na únosnost vyhovuje namáhání od smykové 

posouvající síly pro daný materiál 10,073 kN < 183,164 kN a pro ohybový moment 8,395 

kN < 21,925 kNm. V kombinaci zatíţení 0,3Ř3 < 1 coţ odpovídá vyuţití pr ezu: 3Ř,3 % a 

pr ez vyhovuje 

Posouzení pouţitelnosti, kdy maximální povolená deformace dílce dle Eσ 1řř3-1-1 je 

4,800 m / 250,0 = 20,8 mm a v našem p ípad  pr hyb nosníku je 4 mm v bod  x = 2,400 m 

4,0 mm < 20,8 mm ⇒ Vyhovuje 

  

 
Obr. 35 Průhyb střešního nosníku 

8.1.3 Posouzení zadního plošinového nosníku 120 × 120 × 5 

Posouzení zadního nosníku z čtvercového uzav eného profilu o rozm ru 

120 × 120 × 5 mm o délce 4800 mm z oceli RSt 37-2 dle DIσ. Klasifikován pr ez t ídy 1. 

Byla zadána geometrie uloţení nosníku. 
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Obr. 36 Geometrie upevnění plošinového nosníku 

Tab. 3 Zatěžovací stavy plošinového nosníku 

č. Název Kód Typ 
γf 

(γf,inf)
* 

Součinitele pro 
kombinace 

ξ 
Kate

g. 
** 

ψ0 ψ1 ψ2 

1 G1 vlastní tíha-stálé Vlastní tíha Stálé 
1,35(0,

90) 
0,85 - - - - 

2 G2 silové-stálé Silové Stálé 
1,35(0,

90) 
0,85 - - - - 

3 Q3 silové-prom nné Ě1ě Silové Prom nné 1,50 - E 
1,0

0 
0,9

0 
0,8

0 

4 Q4 silové-prom nné Ě2ě Silové Prom nné 1,50 - E 
1,0

0 
0,9

0 
0,8

0 

5 Q5 silové-prom nné Ě3ě Silové Prom nné 1,50 - E 
1,0

0 
0,9

0 
0,8

0 
 
* f,inf pro příznivě působící stálá zatížení 
** Kategorie proměnných zatížení podle tabulky A1.1 v EN 1990 
  

 
Obr. 37 Zatížení plošinového zvedáku vlastní tíhou 
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Obr. 38 Zatížení plošinového nosníku tíhou sklopných plošin 

 
Obr. 39 Zatížení plošinového nosníku tíhou dvou automobilů 

 
Obr. 40 Zatížení plošinového nosníku tíhou jednoho automobilu vlevo 
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Obr. 41 Zatížení plošinového nosníku tíhou jednoho automobilu napravo 

Ze zadaných kombinací zatíţení v programu FIN EC podle normy EN 1993-1-1, EN 1993 

1-4 byly určeny mezní stavy únosnosti a pouţitelnosti. σásledující obrázky znázorňují 

pr b hy sil, moment  a reakcí v uloţení. 
 

 
Obr. 42 Mezní stav únosnosti zobrazení průběhu sil, momentů a reakcí. 

 
 

 
Obr. 43 Mezní stav použitelnosti zobrazení průběhu sil, momentů a reakcí 

Celkové posouzení plošinového nosníku na únosnost vyhovuje namáhání od smykové 

posouvající síly pro rozhodující zat ţovací p ípad Q5:G1+G2 a daný materiál Ř,040 kσ < 
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183 kN a pro ohybový moment 4,043 kN < 21,925 kNm. V kombinaci zatíţení 0,1Ř4 < 1 

coţ odpovídá vyuţití pr ezu: 1Ř,4 % a vyhovuje 

Posouzení pouţitelnosti, kdy maximální povolená deformace dílce dle Eσ 1řř3-1-1 je 

2,400m / 250,0 = 9,6 mm a v našem p ípad  pr hyb nosníku je 4 mm v bod  x = 3,600 m 

0,5mm < 9,6mm ⇒ Vyhovuje  

 
Obr. 44 Průhyb plošinového nosníku 

Kompletní výpočty uvedených nosník  provedených programu FIσ EC podle normy Eσ 

1993-1-1, EN 1993 1-4 pro území Česká Republika jsou uvedeny v p íloze. 

8.1.4 Kontrola svarového spoje zadního plošinového nosníku 120 × 120 × 5 

Tento svár se nachází ve spoji zadního plošinového nosníku a sloupu 120 × 120 × 5 mm. 

Materiál z ocel RSt 37-2 dle DIσ, kde dov =  183 Mpa dle materiálového listu dané oceli. 

an = 120 mm 

t = 5 mm 

Fpn = 15000 N 

� = =
15000

(4 ∙ 120) ∙ 0,7 ∙ 5
= 8,9 �  

� � => 8,9 � 183 �  

kde: pn  – vypočtené nap tí svaru plošinového nosníku 

 Fpn – uvaţovaná síla p sobící na svar 

Spn – plocha svaru 

Τpn ≤ dov Svar plošinového nosníku ke sloupu vyhovuje 

Další svarové spoje konstrukce rámu nebudou kontrolovány z d vodu p edimenzování. 

Tento svarový spoj pat í k nejvíce namáhaným celé konstrukce. 

Legenda:
 wmin. [mm]

 0,4 
 0,5 

    -0,5

    0,5

    [mm]
 wmax. [mm]

 -0,1  -0,1 
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8.2 Návrh a kontrola základových patek 

Základy pro parkovací plošinu jsou navrţeny ze slab  vyztuţeného prostého betonu ve 

tvaru základových patek rozm r  0,6 × 0,6 m, hloubky 1 m o celkovém objemu 0,36 m3. 

Z odebraných vzork  p dy byly určeny jednoduché základové pom ry, které se v celém 

rozsahu objektu výrazn  nem ní a mají p ibliţn  stejnou mocnost. Základní parametr 

zeminy t ída F1, konzistence tuhá.  

 

Obr. 45 Základová patka 

Výpočet základové patky 

Posouzení základové patky bude provedena u rozm r  0,6 × 0,6 × 1 m. Pro danou p du 

byla dle tabulkové výpočtové únosnosti určena únosnost základové zeminy Rdt 200 kPa. 

Zatíţení základ  od sloupu je N1 = 16 kN ale z d vodu bezpečnosti volím zatíţení 30 kσ.  

Celkové zatíţení základové p dy. 

2 = 0,6 ∙ 0,6 ∙ 1 ∙ 25 = 9  

= 1 + 2 = 30 + 9 = 39  

kde: Nd – celkové zatíţení 

 N1 – tlaková síla zatíţení od sloupu 

 N2 – tlaková síla zatíţení tíhou patky 

Posouzení únosnosti základové zeminy 

> �  � =
1∙ 2

=
39

0,6∙0,6
= 108,3 �  <  = 200 �   

kde: Rdt – únosnost základové zeminy 



UTB ve Zlín , Fakulta technologická 59 

 

 d – kontaktní nap tí v základové spá e od účink  zatíţení 

Posouzení únosnosti základu namáhaného ohybovým momentem 

 

= � ∙ � ∙ � ∙ = 0,98 ∙ 0,8 ∙ 0,1 ∙ 750 = 58,8  

� =
1

1 ∙ 2

=
30

0,6 ∙ 0,6
= 83,3 �  

=
1

2
∙ � ∙ 2 ∙  1 + 0,15 ∙ 0 2 =

1

2
∙ 83,3 ∙ 0,6 ∙  0,24 + 0,15 ∙ 0,12 2 = 3,32  

 =≫  58,8 3,32  

kde: Mu – ohybový moment na mezi účinnosti kritického pr ezu 

 Md – ohybový moment od účink  zatíţení 

 γu -   součinitel geometrie (0,85-1,0) 

 γd – součinitel podmínek p sobení betonu (obvykle 0,8) 

 W – modul kritického pr ezu patky 

 Rbtd – výpočtová pevnost betonu v tahu 

 Pd – výpočtové nap tí v kontaktní spá e 

 a1 – délka konzolového vyloţení patky 

 L0 – rozm r pr ezu sloupu 

σavrţená základová patka vyhovuje namáhání. 

8.3 Návrh plošiny a nájezd  

Nájezdy jsou vyrobeny z ocelového plechu St 12-03 dle DIσ tloušťky 2 mm ohýbané ve 

tvaru C otočeného o ř0° s horním zahloubením. Ší ka demontovatelného nájezdu je 

452 mm a délka nájezd  3000 mm.  
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Obr. 46 Tvar ohýbaného profilu nájezdu 

Ve spodní části je provedeno p íčné vyztuţení p ti kusy L profilu 40 × 40 × 4 mm. 

V krajní části je zaráţka pro zajišt ní v parkovací plošin . 

 

Obr. 47 Nájezd příčně vyztužený 

Parkovací plošina je navrţena ze dvou zpevn ných nájezd  spojených v p ední části 

čtvercovým uzav eným profilem Ř0 × Ř0 × 5 mm z oceli RSt 37-2 dle DIN s kladkami pro 

zvedání pomocí jednoduchého kladkostroje do vodorovné polohy a po té zajišt ny pomocí 

jistícího kolíku. Ší ka nájezdu parkovací plošiny je 444 mm a délka 3000 mm. V zadní 

části jsou nájezdy p ipevn ny pomocí h ídele k rámu konstrukce. 
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Obr. 48 Sklopná parkovací plošina 

Dále je u parkovací plošiny provedeno podélné vyztuţení trubkou čty hrannou 

70 × 90 × 5 mm o délce 1000 mm v zadní části vysunutou o 150 mm opat enou dírou pro 

uloţení kluzných pouzder SKF PRMF 303420 zajišťující sklopení a v p ední části 

vyztuţení trubkou čty hrannou 70 × ř0 × 5 mm o délce 630 mm pro zpevn ní nájezdu 

plošiny p i zatíţením vozidlem.  

 

Obr. 49 Nájezd parkovací plošiny 
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Výpočet nájezd  

Tíha automobilu 1400 kg je rozloţena na kola v pom ru 2/3 zadní/p ední část a dále na ½ 

mezi levou a pravou část coţ je zatíţení 420 kg, ale z bezpečnostních d vod  počítáme se 

zatíţením 15 kN. 

 

Obr. 50 Schéma zatížení nájezdu 

Výpočet na pr hyb nájezdu 

=
∙ 3

48 ∙ ∙ � =
15000 ∙ 30003

48 ∙ 210000 ∙ 1348714
= 29,8  

kde: Fa – celková síla zatíţení od automobilu 

 l – délka nájezdu 

E – modul pruţnosti 

Jz – moment setrvačnosti 

Kontrola na ohyb 

� = � �  

� = 2
∙

2� =
7500 ∙ 750

269742
= 20,8 180 �  

kde: Mo – ohybový moment 

 Wo – pr ezový modul v ohybu 

Provedený výpočet na ohyb nájezdu ukazuje, ţe p i maximální zát ţi bude pr hyb 

29,8 mm. Z hlediska dovoleného nap tí na ohyb odpovídá poţadavk m. 



UTB ve Zlín , Fakulta technologická 63 

 

8.4 Návrh a výpočet h ídele nájezd  

Pro zajišt ní natáčení nájezd  slouţí h ídel, která je vsunuta do kluzných pouzder 

uloţených v nájezdu a oka rámu. Proti vysunutí je zajišt na závlačkou. 

 

Obr. 51 Uložení hřídele sklopných nájezdů 

Výpočet h ídele 

Pro tyč je zvolen materiál USt 37-2 dle DIσ ocel taţená za studena. Dle materiálového 

listu sdov = 285 Mpa. Pr m r tyče volím 30 mm z d vod  v tší ţivotnosti a menšího 

opot ebení. Je počítáno s hmotností automobilu 1500 kg, která se bude d lit na dva 

nájezdy, ale z d vod  bezpečnosti budu počítat s celým zatíţením na jeden nájezd. Ěh ídelě 

Kontrola h ídele na st ih: 

� =
ℎℎ �  

Po úprav  � =
4 ℎ

2� ∙ 2
=

4 ∙ 16000

2� ∙ 302
= 11,3 �  

kde: Fh – uvaţovaná síla p sobící na h ídel 

 d – pr m r h ídele 

 s – vypočtené st ihové nap tí 

s ≤ dov H ídel na st ih vyhovuje 

Kontrola h ídele na otlačení: 
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Základní vztah pro výpočet  

� =
ℎ �  

Po úprav  a dosazení hodnot. �ℎ =
ℎ

2 ∙ ℎ ∙ =
16000

2 ∙ 30 ∙ 20
= 13,3 � �  

kde: Ph – vypočtené nap tí otlačení 

 Fh – uvaţovaná síla p sobící na h ídel 

ah – pr m r h ídele 

b – tloušťka oka 

Ph ≤ Pdov H ídel na otlačení vyhovuje 

8.5 Návrh a výpočet zajišt ní plošiny 

Pro zajišt ní nájezd  v horní poloze slouţí čep, který je vsunut do jistících ok p iva ených 

k rámu a zajišt n závlačkou. σa tento čep dosedne parkovací plošina. 

 

Obr. 52 Zajištění plošiny v horní poloze 

Výpočet čepu 



UTB ve Zlín , Fakulta technologická 65 

 

Pro čep je zvolen materiál USt 37-2 dle DIσ ocel taţená za studena. Dle materiálového 

listu sdov = 2Ř5 Mpa. Pr m r čepu volím 30 mm z d vod  v tší ţivotnosti a menšího 

opot ebení. 

Kontrola čepu na st ih: 

� =
čč �  

Po úprav  � č =
4 č

2� ∙ č2 =
4 ∙ 16000

2� ∙ 302
= 11,3 �  

kde: Fč – uvaţovaná síla p sobící na čep 

 dč – pr m r čepu 

 sč – vypočtené st ihové nap tí 

s ≤ dov Čep na st ih vyhovuje 

Kontrola čepu na otlačení: 

Základní vztah pro výpočet  

� č =
č �  

Po úprav  a dosazení hodnot. � č =
č

2 ∙ č ∙ č =
16000

2 ∙ 30 ∙ 20
= 13,3 �  

kde: Psč – vypočtené nap tí otlačení 

 Fč – uvaţovaná síla p sobící na čep 

ač – pr m r čepu 

bč – tloušťka oka 

Pč ≤ Pdov Čep na otlačení vyhovuje 

Kontrola svarového spoje oka 

� č =
čč =

16000

(2 ∙ 20 + 2 ∙ 70) ∙ 0,7 ∙ 5
= 23 �  

� č � => 23 � 183 �  

kde: svč  – vypočtené nap tí svaru 
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 Fč – uvaţovaná síla p sobící na čep 

Ssvč – plocha svaru 

svč ≤ dov Svar oka čepu vyhovuje 

 

8.6 Návrh a výpočet kladkového mechanismu 

Zvedání nájezdové plošiny do vertikální polohy je provád no ručním lanovým navijákem 

XTline s únosností 1200 kg s moţným namotáním lana o délce 10 m. τcelové lano bude 

rozvedeno pomocí kladek upevn ných v rámu konstrukce a parkovací plošin .  

 

Obr. 53 Kladkový mechanismus 

Výpočet kladkového mechanizmu 

Pro výpočet volím z d vodu bezpečnosti s celým zatíţením vozu a sklopné plošiny 

1600 kg. Počet nosných pr ez  lana 4. 

Výpočet síly v lan  

= ∙ η =
16000

4 ∙ 0,99
= 4040  

kde: Fc – celková síla zatíţení 

 n – počet nosných pr ez  lana 
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η – účinnost 

Jmenovitá únosnost lana ∙ = 4,1 ∙ 4040 = 16160  

kde: kl – součinitel bezpečnosti lana dle ČSσ 270100  

 Ft – síla zatíţení lana  

σa základ  vypočtené únosnosti volím ocelové lano vícepramenné Herkules se 144 dráty 

a konstrukcí 18 × 7 - WSC o pr m ru 6 mm a minimální síle p i p etrţení Fpskut 23.1 kσ p i 

jmenovité pevnosti drát  1ř60 MPa. Dle DIσ 306ř. 

Skutečná bezpečnost lana 

= =
23100

4040
= 5,7 

kde: Fpskut – únosnost lana 

 Ft – síla zatíţení lana 

Celková délka lana 

= � + 4� + Š + 4� ∙
2

 

= 1670 + 4 ∙ 2110 + 2070 + 4� ∙ 80

2
= 12683 ≅ 12,7  

Délka navíjeného lana 

= 4 ∙ � = 4 ∙ 880 = 3520  

 

kde: Hn – vzdálenost mezi navijákem a kladkou 

 Hp – vzdálenost mezi plošinou a kladkou 

Hz – vzdálenost mezi horní a spodní polohou plošiny 

Šk – vzdálenost mezi kladkami 

Volím celkovou délku lana 15 m a navíjeno navijákem bude délka 5,Ř m. Coţ odpovídá 

moţnosti navijáku. 
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9 ZPRACOVÁNÍ 3D MODELU 

P i modelování parkovací plošiny bylo dbáno na snadnou vyrobitelnost všech díl  a 

ekonomické hledisko. Byla určena p edb ţná podoba parkovací plošiny, které se postupn  

doplňovaly funkční prvky. Tento model byl zpracován v programu Autodesk Inventor, 

který je určen pro vytvá ení model  sestav a vytvá ení výkresové dokumentace. 

 

Obr. 54 Parkovací plošina 3D model 

Na obrázku č. 53 vidíme model plošiny s jedním sklopeným parkovacím místem a 

p ipevn nými nájezdy p ipravenými pro nájezd vozidla. Sklopená plošina je jišt na ve 

spodní poloze tyčí. Druhé parkovací místo je v horní zajišt né poloze.  
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Obr. 55 Parkovací plošina plně obsazená 

Pln  obsazená parkovací plošina. Vozidla si navzájem nep ekáţí a kterékoliv z nich m ţe 

být kdykoliv nezávisle na ostatních zaparkováno či vyparkováno. Patrová stání dovolují 

maximální vyuţití parkovacího prostoru a tedy zaparkování dvojnásobného počtu vozidel. 

 

Obr. 56 Parkování plně obsazené plošiny 

Z parkovací plošiny sjíţdí vozidlo. σa obrázku č. 55 vidíme, ţe sjezd vozidla z horní 

plošiny je moţný i pokud v dolní části parkují vozidla. 
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ZÁV R 

Cílem diplomové práce bylo navrhnout parkovací plošinu pro automobily, která ušet í 

vyuţité místo pro vozidla s malou frekvencí pouţívání nebo dlouhodob  odstavená.  

V úvodu práce byly získány informace z jednotlivých úsek  pro konstrukční návrh 

parkovací plošiny, poté se bylo v nováno problematice zakládání staveb. σa základ  

získaných pot ebných informací z oblasti navrhování ocelových konstrukcí bylo uvedeno 

dispoziční a konstrukční ešení, volba materiálu a moţná zatíţení ocelové konstrukce. Dále 

byla zmín na skladba konstrukce rozd lená na sloupy a p íhradová ztuţidla. τcelová 

konstrukce byla volena z d vodu velké únosnosti a snadn jší montáţi. Pro spojování 

jednotlivých díl  konstrukce bylo nutné získat informace o sva ování. V další kapitole byly 

získány zkušenosti z oblasti mechanizm , jejichţ pomocí dochází ke snadn jší manipulaci. 

V neposlední ad  bylo pot eba nastudovat stavební p edpisy, které byly zmín ny 

v poslední kapitole teoretické části a ujasnit si moţnosti realizace. 

V praktické části byly nejprve dány cíle diplomové práce. Bylo určeno místo umíst ní 

vertikální parkovací plošiny a udány technické parametry voz  pro její vyuţívání. Poté byl 

proveden návrh konstrukčního ešení vertikální parkovací plošiny, která vychází 

z poţadavk  na jednoduchost a ekonomické hledisko pro dané vyuţití. V této části byl 

navrhnut rám parkovací plošiny, sklopných plošin a moţnost manipulace a odstavování 

vozidel. Následovalo projektování rámu vertikální parkovací plošiny zhotovené z daného 

materiálu a zároveň byly k navrţené konstrukci rámu provedeny výpočty hlavních 

zatíţených díl , jeţ odpovídá pot ebnému zatíţení s dostatečnou rezervou. Pro zajišt ní 

dokonalé stability navrhované plošiny byly zvoleny základové patky, protoţe jsou 

nejjednodušším a nejlevn jším ešením, které pevnostn  dostačuje, a byl u nich proveden 

výpočet únosnosti. Následoval návrh a výpočty pevnosti a pr hybu sklopné parkovací 

plošiny a demontovatelných nájezd , p i kterém byla zjišt na dostatečná pevnost a 

vyhovující pr hyb p i maximálním zatíţení. Bylo vy ešeno upevn ní sklopné plošiny 

k rámu a její zajišt ní ve spodní a horní poloze a navrhnuto její zvedání pomocí lanového 

zvedáku p es kladkovou soustavu. Provedené výpočty ukázaly dostačující pevnost 

jednotlivých částí. Nakonec byl zpracován 3D model s ukázkou moţností odstavení 

vozidel a zpracována výkresová dokumentace pomocí programu Autodesk Inventor. 
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SEZNůM POUŢITÝCH SYMBOL  ů ZKRůTEK 

Fpn uvaţovaná síla p sobící na svar nosníku N 

an Délka styku nosníku ze sloupem mm 

t  Tloušťka nosníku mm 

Spn plocha svaru nosníku mm2 

pn vypočtené nap tí svaru plošinového nosníku  MPa 

Nd celkové zatíţení kN 

N1 tlaková síla zatíţení od sloupu kN 

N2 tlaková síla zatíţení tíhou patky kN 

Rdt únosnost základové zeminy kPa 

d  kontaktní nap tí v základové spá e od účink  zatíţení kPa 

L1  m 

Mu ohybový moment na mezi účinnosti kritického pr ezu kNm 

Md ohybový moment od účink  zatíţení kNm 

γu  součinitel geometrie  

γd součinitel podmínek p sobení betonu  

W modul kritického pr ezu patky mm3 

Rbtd výpočtová pevnost betonu v tahu kPa 

Pd výpočtové nap tí v kontaktní spá e kPa 

a1 délka konzolového vyloţení patky mm 

L0 rozm r pr ezu sloupu mm 

 Pr hyb nájezdu mm 

Fa celková síla zatíţení od automobilu N 

ln délka nájezdu mm 

E modul pruţnosti MPa 
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Jz moment setrvačnosti mm4 

Mo ohybový moment Nm 

Wo pr ezový modul v ohybu mm3 

Fh uvaţovaná síla p sobící na h ídel N 

d pr m r h ídele mm 

s vypočtené st ihové nap tí MPa 

Ph vypočtené nap tí otlačení MPa 

Fh uvaţovaná síla p sobící na h ídel N 

ah pr m r h ídele mm 

b tloušťka oka mm 

Fč uvaţovaná síla p sobící na čep N 

dč pr m r čepu mm 

s vypočtené st ihové nap tí MPa 

Psč vypočtené nap tí otlačení MPa 

Fč uvaţovaná síla p sobící na čep N 

ač pr m r čepu mm 

bč tloušťka oka mm 

svč vypočtené nap tí svaru oka čepu MPa 

Ssvč plocha svaru oka čepu mm 

Fc celková síla zatíţení N 

n počet nosných pr ez  lana  

η účinnost  

kl součinitel bezpečnosti lana dle ČSσ 270100  

Ft síla zatíţení lana N 

Fp Jmenovitá únosnost lana N 

Fpskut únosnost lana  N 



UTB ve Zlín , Fakulta technologická 75 

 

Hn vzdálenost mezi navijákem a kladkou mm 

Hp vzdálenost mezi plošinou a kladkou mm 

Hz vzdálenost mezi horní a spodní polohou plošiny mm 

Šk vzdálenost mezi kladkami mm 

Lc Celková délka lana mm 

Ln Délka navíjeného lana mm 
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