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I. Technický popis

K prvkům používaným v obloukových sys-
témech patří trapézové plechy, které jsou 
pomocí patentované technologie ohýbány 
do kruhového oblouku (Obr. 1).

Kruhové ohnutí trapézových plechů 
způsobuje, že statické působení takto 
vzniklých obloukových prvků se ze systé-
mu nosníků přenášejících zatížení ohybem 
mění na systém dvoukloubových oblouků.

Předností tohoto systému je možnost 
používat konstrukční prvky se stejným pro-
filem, tloušťkou plechu a stejným zatížením 
v mnohonásobně větších rozpětích než 
tradiční trapézové plechy. Vodorovná síla 
vznikající na vzpěrách oblouku je obvykle 
přenášena táhly.

Obloukové prvky je možno používat pro 
jednoplášťové nebo dvouplášťové kon-
strukce.

1. POPIS, STATICKÉ VLASTNOSTI

2. SORTIMENT TRAPÉZOVÝCH OBLOUKŮ

Obr. 1 – Obloukový prvek, ohnutý z obloukového plechu

V případě dvouplášťového systému se 
prostor mezi nosným a krytinovým plech-
em vyplní izolačním materiálem (nejčastěji 
minerální vlnou).

Tloušťka vrstvy tepelné izolace odpovídá 
výšce distančních profilů.

Florprofile nabízí obloukové plechy vyráběné 
ze dvou typů trapézových plechů.

V závislosti na tloušťce plechu lze tyto profily 
ohnout do určitých minimálních poloměrů 
(Tabulka 1 a Tabulka 2).

LT 40

F2

F1

38

960

160

Obr. 2 – FLOLINE 40 Tabela gięcia profilu FLOLINE 40

OBLOUK
Typ profilu

Tloušťka 
plechu [mm]

Váha
1m2

Minimální 
poloměr [m]

FLOLINE 40
stavební šíř.
960 mm

0,63 6,44 11,00

0,75 7,67 8,00

0,88 8,99 6,00

1,00 10,22 4,50

1,25 12,78 4,00

1,50 15,33 3,00

Tabulka 1 – Tabulka ohybu profilu FLOLINE 40F1
Vpuklá strana*

F2
Vydutá strana*

* Označuje stranu 
s dekoračním 
povlakem

Oblouky FLOLINE 40 vyráběné z profilu TS40
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Jako výchozí materiál se obvykle používá 
ocel, druh FeE 320 G

Výchozím materiálem jsou plechy žárově 
zinkované Sendzimirovou metodou. 
Tloušťka zinkového povlaku je 275 g/m2, 
v souladu s normou EN 10 147.

Plechy jsou dodávány s následnými 
konečnými povrchovými úpravami:

Tabulka 3 uvádí průřezové moduly 
obloukově tvarovaných trapézových plechů 
vypočítané za předpokladu meze kluzu oceli 
fy = 320 N/mm2 .

Legenda:

Ag

průřez brutto

ief

poloměr setrvačnosti 
efektivního průřezu

Ig

moment setrvačnosti 
průřezu brutto 

Ief

moment setrvačnosti 
efektivního průřezu

ig

poloměr 
setrvačnosti

Wcef

modul odporu tlačené 
oblasti horní pásnice

Aef

efektivní průřez

Wsef

modul odporu tlačené 
oblasti dolní pásnice

(Mez kluzu nejméně 320 N/mm2) 
v souladu s EN 10 147.

Plechy mají následující tloušťky: 
0.75, 0.88, 1.00, 1.25 a 1.50 mm 
ev. 0,63 u FLOLINE 40)

Standardní provedení:    

polyester 15μm,
druhá strana – ochranný lak

nebo 

polyester 25 μm,
druhá strana – ochranný lak  

3. MATERIAL

4. PROTIKOROZNÍ OCHRANA

5. CHARAKTERISTICKÉ HODNOTY PROFILU 
Tabela gięcia profilu FLOLINE 40Tabulka 3 – průřezový modul pro   fy = 320 N/mm2

73

~750

~187,5

Obr. 2 – FLOLINE 70 Tabulka 1 – Tabulka ohybu profilu FLOLINE 70

OBLOUK 
Typ profilu

Tloušťka 
plechu [mm]

Váha
1m2

Minimální 
poloměr [m]

FLOLINE 70
stavební šíř.
750 mm

0,75 9,82 13,00

0,88 11,52 9,00

1,00 13,09 7,00

1,25 16,36 6,00

1,50 19,63 6,00

F1
Vpuklá strana*

F2
Vydutá strana*

* Označuje stranu 
s dekoračním
povlakem

Oblouky FLOLINE 40 vyráběné z profilu TR70

Tloušťka 
plechu

Tuhost
a tah

Osový
tlak

Ohyb

tn

mm
Ag

cm2/m
Ig

cm4/m
ig
cm

Aef

cm2/m
ief

cm
Ief

cm
Wcef

cm3/m
Wsef

cm3/m

TR 40/160 Mez kluzu fy = 320 N/mm2

0,75 8,87 20,49 1,52 7,47 1,54 20,46 10,62 10,61

0,88 10,49 24,24 1,52 9,21 1,53 24,20 12,66 12,66

1,00 11,99 27,70 1,52 10,83 1,53 27,66 14,56 14,56

1,25 15,11 34,91 1,52 14,27 1,53 34,87 18,43 18,43

1,50 18,23 42,12 1,52 17,76 1,52 42,07 22,29 22,28

TR 70/187,5 Mez kluzu fy = 320 N/mm2

0,75 10,98 86,08 2,80 6,95 2,97 85,97 23,44 23,23

0,88 12,99 101,84 2,80 8,96 2,92 101,72 28,19 27,48

1,00 14,84 116,35 2,80 10,89 2,89 116,25 32,63 31,41

1,25 18,71 146,69 2,80 14,99 2,86 146,52 41,80 39,58

1,50 22,57 176,95 2,80 19,20 2,84 176,79 50,63 47,76

F2

F1
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Tabulka 4 uvádí průřezové moduly pro 
obloukově tvarované trapézové plechy 
vypočítané za předpokladu meze kluzu 
oceli fy = 280 N/mm2.

Legenda:

Ag

průřez brutto

ief

poloměr setrvačnosti 
efektivního průřezu

Ig

moment setrvačnosti 
průřezu brutto 

Ief

moment setrvačnosti 
efektivního průřezu

ig

poloměr 
setrvačnosti

Wcef

modul odporu tlačené 
oblasti horní pásnice

Aef

efektivní průřez

Wsef

modul odporu tlačené 
oblasti dolní pásnice

Tabela gięcia profilu FLOLINE 40Tabulka 4 – průřezový modul pro  fy = 280 N/mm2

Tloušťka
plechu

Tuhost
a tah

Osový tlak Oheb

tn

mm
Ag

cm2/m
Ig

cm4/m
ig
cm

Aef

cm2/m
ief

cm
Ief

cm
Wcef

cm3/m
Wsef

cm3/m

TR 40/160 Mez kluzu fy = 280 N/mm2

0,75 8,87 20,49 1,52 7,72 1,54 20,46 10,68 10,68

0,88 10,49 24,24 1,52 9,48 1,53 24,20 12,74 12,73

1,00 11,99 27,70 1,52 11,12 1,53 27,66 14,63 14,63

1,25 15,11 34,91 1,52 14,60 1,53 34,87 18,48 18,47

1,50 18,23 42,12 1,52 18,12 1,52 42,07 22,29 22,28

TR 0/187,5 Mez kluzu fy = 280 N/mm2

0,75 10,98 86,08 2,80 7,44 2,93 85,97 23,71 23,23

0,88 12,99 101,84 2,80 9,52 2,89 101,72 28,52 27,48

1,00 14,84 116,35 2,80 11,48 2,87 116,25 33,04 31,41

1,25 18,71 146,69 2,80 15,65 2,85 146,52 41,96 39,58

1,50 22,57 176,95 2,80 19,93 2,83 176,79 50,63 47,76

Jak již bylo řečeno, obloukové systémy 
se ve výpočtech uvažují jako jedno- 
nebo dvouplášťové dvoukloubové ob-
louky, v nichž jsou oba pláště tvořeny 
soustřednými trapézovými plechy.

K provedení výpočtů pomocí některého 
z dostupných statických programů pro 
prutové soustavy je nutno vycházet 
z příslušného statického schématu.

V jednoplášťovém systému se oblouk 
uvažuje jako jeden mnohostěn s odpovída-
jícím rozlišením, v dvouplášťovém systé-
mu to budou dva soustředné mnohostěny 
vzájemně distancované radiálními pruty, 
které představují distanční trapézové 
profily. 

S ohledem na rozkročné umístění trapézové 
distance na dolním profilu uvažujeme spo-
jení radiálních prutů s vnitřním pláštěm jako 
tuhé, zatímco spojení s vnějším pláštěm 
prostřednictvím úzké horní hrany uvažujeme 
jako kloubové (Obr. 4 a Obr. 5).

Předpokládá se, že trapézové plechy jsou 
umístěny v těžištních osách profilů, distanční 
pruty ve vertikální ose profilů. Vzdálenost 
(a) mezi distančními profily je obvykle 1,25 
až 1,50 m

.

6. ZPŮSOB VÝPOČTU

r

L

L

r
a

h

h

LT 40Obr. 4 – Jednoplášťový obloukový systém Obr. 5 – Dvouplášťový obloukový systém
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Charakteristické průřezové hodnoty 
distančního trapézového profilu

(Průběžný profil kompatibilní s oblouky typu   
FLOLINE 40  oraz FLOLINE 70)

Charakteristické průřezové hodnoty 
pro soustavu s jedním třmenem, 
s umělohmotnou lištou

Legenda:

h
Domnělá výška prutu 
(výška stříškového profilu 
+ vzdálenost mezi těžišti 
spodního a vrchního 
profilu)

Legenda:

H
Délka náhradního prutu 
používaná ve výpočtu

Poznámka:
Při zkouškách zatížení
byly distanční profily 
upevněny ke každé 
hraně spodního profilu 
jedním jednostranným 
uzavřeným nýtem 
s průměrem 4,8 mm 

IHK

Srovnávací 
charakteristický moment 
setrvačnosti

IHK

Charakteristický 
srovnávací moment 
setrvačnosti náhradního 
prutu, ve stavu mezního 
zatížení

THK

Přenášená posouvající síla

THK

Charakteristická mezní 
posouvající síla

Tabulka 6

Obr. 6 – Náhradní schéma pro určení tuhosti distančních profilů

Dvouplášťový oblouk h
[cm]

Distanční profil

Spodní oblouk Vrchní oblouk IHK [cm4/,] THK [kN/m]

FLOLINE 40 – 0,88 FLOLINE 40 – 0,75 17,12 0,9 12,5

FLOLINE 40 – 1,25 FLOLINE 40 – 1,25 17,12 1,0 12,5

FLOLINE 70 – 1,50 FLOLINE 40 – 0,75 21,20 1,1 7,0

FLOLINE 70 – 1,50 FLOLINE 40 – 0,88 21,21 2,0 7,0

FLOLINE 70 – 0,88 FLOLINE 70 – 0,75 23,49 1,5 7,0

FLOLINE 70 – 1,50 FLOLINE 70 – 1,25 23,49 2,0 7,0

Dvouplášťový oblouk H
[cm]

Distanční profil

Spodní oblouk Vrchní oblouk IHK [cm4/,] THK [kN/m]

FLOLINE 40 – 0,88 FLOLINE 40 – 0,75 18,10 1,17 11,23

FLOLINE 40 – 1,00 FLOLINE 40 – 0,75 18,10 1,17 14,58

FLOLINE 70 – 1,00 FLOLINE 40 – 0,75 21,40 1,36 9,84

FLOLINE 70 – 0,88 FLOLINE 70 – 0,75 24,70 2,60 10,97

FLOLINE 70 – 1,00 FLOLINE 70 – 0,75 24,70 2,60 12,18

Ze statického hlediska jsou trapé-
zové distanční profily používané 
v dvouplášťových systémech uvažovány 
jako pruty s experimentálně určenou 
tuhostí.

Momenty setrvačnosti IH a mezní posouva-
jící síla TH byly určeny výpočtem na základě 
analýzy posouvajících sil I a příslušných de-
formací ∆S, jež byly získány experimentál-
ními výzkumy provedenými na zástupném 
schématu. (Obr. 6)

 

Průřezové hodnoty omega profilu

T

H

H

T

∆S ∆S

Tabulka 5
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Výpočty dvouplášťových systémů se ob-
vykle provádějí podle teorie II.

U jednoplášťových obloukových konstrukcí 
stačí jeden výpočet podle teorie I., pokud 
bylo namáhání určeno podle interakčního 
vzorce uvedeného v normě DIN 18 807, 
část 3, kapitola 3, bod 3.3.3.6.1

Po určení vnitřních sil v přijaté prutové 
soustavě ověříme, zda nerovnice platí 
v nejvíce namáhaných průřezech.

•  vztah mezi rozpětím a poloměrem by se 
pokud možno měl rovnat nebo blížit 1:1.

•  střešní prosvětlení osazené bez 
dodatečné podpůrné konstrukce 
by nemělo přesahovat 10% rozlohy 
střechy.

•  vztah mezi výškou oblouku a rozpětím by 
neměl být menší než 1:10

•  střešní otvory by pokud možno měly být 
umístěny v blízkosti vrcholu oblouku.

•  vztah mezi délkou oblouku L a poloměrem 
R nesmí přesáhnout hodnotu 1,20.

Pro lepší orientaci mohou posloužit mezní 
rozpětí jednoplášťových oblouků vypočítaná 
z příkladových hodnot na základě norem 
DIN 18800 a DIN 18807 část 1 až 3 
a EUROCODE 3. 

Výpočet charakteristických hodnot profilu a určení rozměrů obloukových 
konstrukcí lze provádět podle normy EUROCODE 3

ND/NdD + M/Md ≤ 1

ND/NdD∙[1 + 0,5 ∙a∙(1 - ND/NdD)] + M/Md ≤ 1

Legenda:

ND

g-násobná tlaková
síla

NdD

přípustná 
tlaková síla

M
g-násobný ohybový 
moment

Md

přípustný ohybový 
moment

a
počítáme podle DIN 18 807, 
část 1, 4.2.3.6 v závislosti na 
charakteristických hodnotách profilu 
a činných šířkách v průřezu profilu 
určených v souladu s podmínkami 
zatížení

**.....

ve výpočtu prohybu, resp. pro určení tuhosti 
v statických výpočtech, se předpokládají 
plné průřezové hodnoty 

Poznámka:
Hodnoty uvedené 
v tabulkách 5, 6, 7 
jsou výsledkem 
experimentálních 
výzkumů provedených 
v laboratořích 
Univerzity Karlsruhe 

Typ oblouku Tloušťka plechu 
f[mm]

Mezní normálová síla [kN/m] Mezní moment

MRK  [kNm/m]NRK - tah NRK - tlak

FLOLINE 40
fy = 280 N/mm2

0,75 248,36 217,84 2,94

0,88 293,72 267,40 3,54

1,00 335,72 313,60 4,10

1,25 423,08 411,32 5,16

1,50 510,44 510,44 6,23

FLOLINE 70
fy = 280 N/mm2

0,75 309,40 219,80 6,57

0,88 365,96 279,72 7,78

1,00 418,04 336,00 8,89

1,25 526,96 455,00 11,20

1,50 635,88 576,52 13,52

Tabulka 7 – Mezní momenty a normálové síly

V případě trapézových plechů lze použít 
tabulky, které za předpokladu určitého 
zatížení, statického schématu a rozpětí 
uvádějí přesné údaje, podle nichž je možné 
zvolit profil plechu.

Protože v případě obloukových prvků závisí 
jejich přípustné zatížení nejen na rozpětí 
a podmínkách zatížení, ale do značné míry 

i na vztahu mezi rozpětím a poloměrem 
oblouku, není pro ně možné podobné tabulky 
vypracovat.

Pokud bychom chtěli zohlednit všechny 
střední hodnoty poloměrů, museli bychom 
vypracovat nesčetné množství tabulek 
pro různé případy rozpětí a zatížení. To je 
prakticky nemožné.

Na základě dosavadních propočtů 
obrovského množství případů však bylo 
doloženo, že s ohledem na statiku existuje 
určitý vztah mezi rozpětím a poloměrem, 
při němž nebo v jehož blízkosti dosáhneme  
nejlepšího ekonomického výsledku.

7. ÚNOSNOST OBLOUKOVÝCH KONSTRUKCÍ 

Pravidla pro projekty
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Specifikace stavby:

Uzavřená hala s obloukovou střechou. Vztah 
mezi rozpětím a poloměrem = 1/1

Výška okapu nad povrchem = 6 m.

Zatížení:

Předpokládají se dvě varianty zatížení 
sněhem: 0,75 kN/m2 a 1,00kN/m2,
a vlastní váha příslušných profilů.

Předpokládají se následující zatížení větrem:
Základní rychlost větru: 125 km/h
Profil terénu: 2
Výsledný tlak větru: q = 0,57 kN/m2

Obecné podmínky:

Výše uvedená mezní rozpětí se vztahují pouze na definovanou geometrii systému
a předpokládaná zatížení a normy

Je také nutno zohlednit, že v případě použití oblouků s menším poloměrem závisí volba tloušťky plechu mnohdy 
nejen na statických, ale také na technologických podmínkách. 

Obecná upozornění:

1) V  takto označených případech vyplývá uvedené rozpětí z omezení daných výrobními, přepravními 
a montážními možnostmi, a nikoli ze statických důvodů.

2) V  takto označených případech jsou určující výsledky výzkumu stability v průběhu montáže, a nikoli statické 
mezní stavy určitých kombinací profilů.

Tyto výsledky byly získány následujícím způsobem:

Byla prozkoumána kombinace zatížení vlastní váhou vnitřního pláště a zatížení 1,59 kN, které působí v 1/4 
oblouku, s předpokládaným koeficientem bezpečnosti   gF = 1,35 
oraz gM = 1,1  pro samotný vnitřní plášť. Na základě tohoto výsledku bylo určeno mezní rozpětí.

Bylo přihlédnuto k faktu, že v průběhu montáže prvního obloukového pláště, před přinýtováním prvků, je 
systém relativně velmi citlivý. 

Rozpětí, kterých bylo možno dosáhnout pro celou hotovou konstrukci, jsou uvedena v závorkách vedle výše 
zmíněných hodnot.

Údaje

Mezní rozpětí pro jednoplášťový 
trapézový oblouk FLOLINE 40

Mezní rozpětí pro dvouplášťový 
oblouk sestávající z kombinace dvou 
trapézových obloukových plechů 
FLOLINE 40. Vzdálenost mezi 
plášti = 130 mm

Mezní rozpětí pro dvouplášťový 
oblouk sestávající z kombinace dvou 
trapézových obloukových plechů 
FLOLINE 70. Vzdálenost mezi
plášti = 130 mm

Mezní rozpětí pro jednoplášťový 
trapézový oblouk FLOLINE 70

Tabulka 8 – Mezní rozpětí

Tabulka 10 – Mezní rozpětí

Tabulka 11 – Mezní rozpětí

Tabulka 9 – Mezní rozpětí

Tloušťka plechu Zatížení sněhem = 0,75 kN/m2 Zatížnení sněhem = 1,00 kN/m2

0,75 mm 8,75 m 7,75 m

1,00 mm 9,75 m 8,50 m

1,25 mm 10,50 m 9,5 m

Tloušťka plechu Zatížení sněhem = 0,75 kN/m2 Zatížení sněhem = 1,00 kN/m2

0,88 + 0,75 mm 13,00 m 2)  (16,00 m) 13,00 m 2)  (15,00 m)

1,25 + 0,88 mm 14,25 m 2)  (17,50 m) 14,25 m 2)  (15,75 m)

Tloušťka plechu Zatížení sněhem = 0,75 kN/m2 Zatížení sněhem = 1,00 kN/m2

0,88 + 0,75 mm 20,00 m 1) 20,00 m 1)

Tloušťka plechu Zatížení sněhem = 0,75 kN/m2 Zatížení sněhem = 1,00 kN/m2

0,75 mm 13,50 m 12,25 m

1,00 mm 15,00 m 13,50 m

1,25 mm 16,50 m 15,00 m

1,50 mm 17,50 m 16,00 m
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V případě obloukových plechů jsou 
nejlepším podpůrným řešením individuálně 
navrhované, svářené ocelové profily s horní 
hranou ohnutou podle sklonu oblouků.

K výrobě těchto profilů jsou používány 
tvarové válcované profily (nejčastěji C 
profily 160 – 220) a jako žebroví a základna 
ocelové plechy tl. 8 – 10 mm.

Nejběžnější rozestupy žeber jsou 1m.

Táhla jsou navržená jako pruty nebo 
ocelové trubky s možností nastavení 
napnutí (napínací matice atp.), průřezy jsou 
dimenzovány podle napnutí.

U táhel jsou doporučené rozestupy 3 m nebo 
3-násobek rozestupu žeber.

Kotvení oblouků z trapézového plechu ke 
vzpěrám se provádí pomocí zinkovaných 
ocelových svěracích příložek, s použitím 
samovulkanizační nebo EPDM pásky 
a centrálně umístěného šroubu s podložkou 
a závitem.

Průběžné zinkované trapézové profily 
s tloušťkou 1,00 mm, 1,25 mm nebo 
1,50 mm (Obr. 8)

Výška profilů 130 až 250 mm

Délka až 6000 mm

Pro omezení efektu tepelného mostu je 
třeba na horní hranu distančních profilů 
nalepit termoizolační pásku 
např. 40 x 7 mm

•

•

•

•

Je doporučeno používat příložky s tl. 
8 mm a následujícími rozměry:

40 x 50 mm pro upevnění šrouby M10 
– u oblouků FLOLINE40

50 x 50 mm pro upevnění šrouby M16 
– u oblouků FLOLINE70

Minimální třída šroubů je 4.6.

•

•

8. OSTATNÍ PRVKY SYSTÉMU
8.1. Vzpěry a táhla

8.2. Svěrací příložky

8.3. Distanční konstrukce

Obr. 7 – Typický nosný prvek pro oblouková překrytí

Obr. 8 – Typický distanční profil s výškou 130 mm

ok. 1 m

ok. 1 m

C profil
např. 160-220

Žebro z plechu
tl. 8 nebo 10 mm (rozestupy cca. 1m)

patka
z plechu tl. 8 mm

Tabulka 12 uvádí experimentálně určená 
mezní zatížení přenášená výše zmíněnými 
svěrnými spoji.

Upozornění:
Síly označené  *) se 
vztahují na svěrné 
upevnění v každém druhé 
vlně trapézového plechu, 
všechny ostatní – na 
upevnění v každé vlně.

TYP 
TRAPÉZOVÉHO 
OBLOUKU

ŠROUB M16
(FLOLINE 70)
resp. 
ŠROUB M10 
(FLOLINE 40)
MOMENT 
UTAŽENÍ

Ma [Nm]

SVĚRACÍ
PŘÍLOŽKA
PLOCHÁ

Těsnění
ne/ano

PRŮMĚRNÁ
KRITICKÁ
SÍLA

na 2 svěrné body

FGK [kN]

PRŮMĚRNÁ
KRITICKÁ
SÍLA

na mb

F GK/m [kN/m]

FLOLINE 70 100 nie 42,81 85,62

FLOLINE 40 300 nie 53,33 106,66

FLOLINE 40 33 nie 31,86 99,56

FLOLINE 40 33 nie 31,86 49,78 *)

FLOLINE 40 33 tak 22,88 71,50

FLOLINE 40 33 tak 22,88 35,75 *)

Tabulka 12 – Mezní zatížení svěracích spojů

130 15
0

30 30

60
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K opláštění obloukových okrajů štítů se 
používají úhlové lemovací plechy s oblouko-
vým ohybem. Jsou vyráběny  ve 3 různých 
výškách (100, 200 a 300 mm).

Obloukového ohnutí je dosaženo tak, 
že ve svislém rameni profilu jsou vytlačeny 
záhyby.

Vzdálenost mezi těmito záhyby určuje 
stupeň ohybu.

Minimální poloměr ohybu těchto plechů je 
3,0 m, jejich maximální délka je 5 m, měřeno 
po délce oblouku

. 

Standardním řešením pro pásové světlíky 
jsou obloukově montované dvoukomorové 
polykarbonátové desky. Příkladová řešení 
jsou zobrazena na detailních konstrukčních 
výkresech.

Vnitřní plechové zárubně pásových světlíků 
jsou stejného typu jako obloukové plechy 
štítového lemování (viz bod 8.4).

Obr. 9 – Obloukové plechy štítového lemování – průřez

Obr. 10 – Integrovaný pás světlíků – model

15

15

100
200
300
mm

max. 300 mm

Lstd = 1250 mm
(jiné délky podle dohody)

8.4. Obloukové plechy pro okraje štítů 

8.5. Pásové světlíky
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II. Montážní návod

Obloukové trapézové plechy s velkým 
poloměrem a malou délkou (do 12m) se 
přepravují tradičním způsobem, s použitím 
menších podpůrných prvků ve středu 
rozpětí.

Při přepravě obloukových plechů s velkým 
rozpětím je třeba dát pozor, zda celková 
výška vozidla přesáhla 4,2 m. Důležité je 

Vykládka balení obloukových plechů se 
standardní váhou cca 3000 kg se stejně 
jako v případě rovných trapézových plechů 
provádí pomocí popruhů s velkou nosností. 

Popruhy se provléknout pod paletami 
sousedícími se středem balíku. Délka 
popruhů musí být zvolena tak, aby u závěsu 
(háku)  vznikl pokud možno ostrý úhel 

Montážní skupinu musí tvořit nejméně
4 osoby. V úrovni střechy se musí 
nacházet minimálně 3 osoby, v úrovni 
podlahy minimálně 1 osoba.

Dostatečnou kvalifikací pro montáž 
obloukových plechů je odborná kvalifikace 
a zkušenosti montérů obyčejných 
trapézových plechů. K montáží postačí  

Balíky obloukových plechů musí být na 
stavbě umístěny poblíž místa, kde budou 
plechy zabudovány.

Standardní balíky obloukových plechů 
obsahují cca 20 plechů a jejich výsledná váha 
tedy činí 2000 až 3500 kg.

V určitých situacích může být vhodné 
rozmístit prvky v balíku speciálním 
způsobem. Výrobce nabízí způsob balení 
podle přání zákazníka, v případě velmi 
netypických rozměrů balíků za doplatek.  

navrhnout cestu, která umožní bezproblé-
movou přepravu na stavbu.

Je také důležité zkontrolovat, zda je na 
stavbě všude zajištěna odpovídající výška 
průjezdu.

– minimalizují se tak podélné síly, které by 
mohly způsobit posun palet. Lehčí balíky (do 
2000 kg) obsahující krátké prvky je možno 
přemisťovat nosnými vidlicemi. 

nářadí a zařízení tvořící typickou výbavu 
montážních pracovníků pro trapézové 
plechy.

S ohledem  na nutnost dokončovacích 
prací, při kterých se pracuje s tvarovkami 
a klempířskými prvky, je doporučeno, aby 
byl nejméně jeden člen montážní skupiny 
kvalifikovaný klempíř.

Povrchy určené pro skladování musí být 
dobře vyrovnány a vybaveny dřevěnými 
podložkami k umístění pod konce balíků, 
nastavenými do roviny. K podepření balíků ve 
středu je nutno připravit kozy s nastavitelnou 
výškou.

Pokud má skladování trvat déle než několik 
dní, je nutno balíky přikrýt těsnou fólií 
odolnou vůči větru a atmosférickým vlivům.

1. Přeprava

2. Vykládka

4. Montážní skupina

3. Skladování
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Pro správný průběh montáže je nutno 
mít přesné projektové popisy a podrobné 
specifikace dodávek a souvisejících 
rozsahů prací.

Před zahájením montáže obloukových 
plechů je nutno zkontrolovat, zda je 
konstrukce vzpěr a podpěrných prvků 
kompletní a zda jsou všechny pevně 
spojeny s nosnými prvky stavby.

Během montáže obloukových plechů 
se obvykle upevňují také okapové háky, 
třmeny , odbočky apod., které je proto nutno 
připravit před zahájením montáže.

Velmi důležitým krokem je správné umístění, 
vyrovnání a upevnění prvního obloukového 
plechu.

Tento úkol je snadnější, pokud je již zhotovena 
konstrukce a plocha štítové stěny. 

POPIS MONTÁŽE

Zvedání a pokládání obloukových plechů 
se provádí pomocí montážních vidlic, 
do nichž je pás upevněn tak, aby bylo 
zabráněno jeho pádu vlivem nárazu 
větru.

Počátek montáže a její směr musí být uveden 
v projektu. Svorky na montážní vidlici se smí 
povolit až po důkladném nastavení roviny 
a dotažení kotevních šroubů na vzpěrách. Po 
povrchu obloukového plechu se smí chodit po 
provazových žebřících upevněných na obou 
koncích. Po osazení druhého obloukového 
prvku a jeho ukotvení ke vzpěrám se podélný 
přesah musí spojit kotevními prvky, počínaje 
od vrcholu oblouku, a poté oběma směry 
s rozestupy nepřesahujícími 500 mm.

V případě jednoplášťové střechy jsou těmito 
kotevními prvky nerezové samovrtné šrouby 
se samovulkanizační páskou.

Montáž dalších plechů probíhá stejným 
způsobem. Po upevnění 3 – max 
5 plechů je nutno zkontrolovat přesnost 
podélné roviny, svislou rovinu atd.

Pro montáž spodního pláště obloukové 
střechy platí stejný postup jako pro 
jednoplášťové krytiny popsaný v bodě 6.

Spojení obloukových prvků po přesazích je 
možno provést pomocí nýtů.

K vertikální přepravě obloukových plechů je 
nezbytný pojízdný jeřáb, jehož nosnost při 
maximálním vyložení musí být min. 500 kg.

Rezerva nosnosti jeřábu vytváří lepší 
pracovní podmínky pro montážní pracovníky 
a zrychluje tempo prací. Volné okraje je po 
dobu montážních prací nutno odpovídajícím 
způsobem zajistit proti pádu pracujících 
montážních pracovníků pomocí zátarasů.

Zabezpečení je nutno provést v souladu 
s předpisy BOZP týkajícími se výškových 
prací.

.

Tímto způsobem se v montáži pokračuje 
ke konci střechy nebo k místu zabudování 
světlíku či jiného prvku.

Otvory ve střeše, např. pro světlíky (obvykle 
jedna šířka plechu), vznikají vynecháním 
jednoho obloukového pásu.

Montáž pokračuje výše uvedeným 
způsobem.

Před osazením světlíku (nejčastěji v podobě 
polykarbonátových desek se dvěma žebry) 
je nutno pod pásmové světlíky zabudovat 
příčné spojovací profily v rozestupech min. 
1,50 m.

Jejich úkolem je zabránit bočnímu vychýlení 
okrajů obloukových prvků při zatížení 
světlíků. Oblouková střecha získává svou 
konečnou nosnost po posledním utažení 
šroubů na vzpěrách, spojení všech podélných 
spojů mezi plechy a světlíkových výztuh 
a po napnutí táhla (je-li součástí statického 
schématu).

Po snýtování prvků vnitřního pláště se 
okraje podélných překrytí spolu s hlavami  
nýtů přelepí těsnicí páskou tak, aby vnitřní 
plášť vytvořil difúzně uzavřenou parotěsnou 
zábranu.

Poté se pokračuje montáží distanční 
konstrukce.

.

Je důležité, aby v projektu bylo vyznačeno 
počáteční místo montáže a směr jejího 
provádění.

5. Prováděcí projekty

6.  Montáž obloukových plechů 
jednoplášťové konstrukce

7.  Montáž obloukových plechů
Dvouplášťová konstrukce
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•   k vnitřnímu plášti střechy se pomocí 
těsnicích nýtů ukotví omega profily, a to 
na každé horní vlně obloukového plechu 
FLOLINE 70, případně na každé druhé 
vlně, je-li vnitřní plášť tvořen plechy 
FLOLINE 40.

•   pomocí samovrtných šroubů se 
zapuštěnou hlavou přišroubujeme 
k omega profilům průběžný 
umělohmotný profil (příp. dřevěné 
okrajnice).

•  dalším krokem je vyplnění vnitřku 
omega profilů izolačním materiálem, 
aplikace tepelné izolace a namontování 
obloukových plechů vnějšího pláště.

Podrobné pokyny k postupu podle typu 
A nebo typu B by měl obsahovat prováděcí 
projekt.

Po ukotvení distančních profilů následuje 
montáž plechů vnějšího pláště.

Před přepravou do výšky na místě 
montáže se trapézové distanční profily 
vyplní izolačním materiálem (minerální 
vlna), který se zajistí lepicí páskou proti 
posunu.

•

Typ A používá průběžný distanční pro-
fil omega, celá konstrukce tak dosahuje 
hodnoty k = 0,51W/m2K.

Typ B je tvořen jednotlivými omega profily  
a umělohmotným (příp. dřevěným) 
průběžným profilem umístěným v horní 
části, celá konstrukce tak dosahuje 
hodnoty k = 0,38W/m2K.

•

•

Montáž distančních prvků probíhá směrem 
od vzpěr ke štítu, v rozestupech 1,25 – 
1,50 m.

Obecně platí pravidlo, že prostřední profil 
je umístěn přesně v linii štítu. V ostatních 
případech určuje přesné umístění prvků 
projekt.

připravené distanční profily se přepraví 
na místo zabudování a obě paty profilu 
se přinýtují ke každé horní vlně vnitřního 
pláště střechy.

na horní hranu distančních profilů se 
nalepí izolační páska 50 x 3 m

•

•

Montáž distančních prvků typu B:

Montáž distančních prvků typu A:

Rozlišujeme dva typy:

Způsob ukotvení horního pláště:

Obloukové plechy rozdělené do menších 
jednotek po 5 – 10 kusech se přepravují 
pomocí pojízdného jeřábu a montážních 
vidlic a pokládají se na distanční prvky 
v rozestupech, jejichž délka se rovná počtu 
kusů plechů vynásobenému jejich stavební 
šířkou.

Pomocí jeřábu se na střechu přepraví také 
izolační materiál (vložky, desky, trubice) 
a rozprostře se rovnoměrně po ploše 
střechy.

Další práce vyžadují použití jeřábu pouze 
v případě, že vnější plášť má být sestaven 
z plechů FLOLINE 70 s velkou váhou pásů.

Obyčejně se jako krycí plech používá FLOLINE 
40 a zbývající práce jsou proto prováděny 
manuálně.

Obloukové prvky vnějšího pláště se odeberou 
z hromady, položí se na úsek vyložený 
izolačním materiálem a k distančním prvkům 
se ukotví nerezovými samovrtnými šrouby 
se samovulkanizační páskou.

7.  Montáž obloukových plechů 
dvouplášťové konstrukce

•  Vnější obloukové profily typu FLOLINE 
40 se k distančním prvkům ukotví 
nejblíže linie okapu a dále na každé 
spodní hraně v linii štítu. Na všech 
ostatních distančních profilech se ukotví 
v každé druhé spodní vlně.

•  Vnější obloukové profily typu FLOLINE 
70 se obyčejně kotví ke všem distančním 
profilům v každé spodní vlně. 

Montáž žlabů a ostatních klempířských prvků 
se obyčejně provádí současně s vnějším 
pláštěm střechy.

Posledním úkonem je montáž pásmových 
světlíků a dokončovacích prvků.

Na závěr je ještě jednou nutno upozornit, 
že během všech popisovaných prací se 
vždy musí používat nezbytné ochranné 
prostředky vyžadované předpisy BOZP.
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8.1. Jednoplášťová oblouková střecha

Kotvení ke vzpěrám pomocí svěracích 
příložek s těsněním a šroubů M16 nebo 
M10 třídy  4.6.:

profily FLOLINE 70 – v každé spodní 
vlně, průměr šroubů 16 mm

profily FLOLINE 40 – podle zatížení 
na vzpěrách:

při zat. < 19 kN/mb ukotvit 
v každé druhé spodní vlně
při zat. >= 19 kN/mb
ukotvit v každé spodní vlně
Průměr šroubů 10 mm.

•

•

•

•

•

Spoje mezi obloukovými prvky na podél-
ných přesazích se kotví nerezovými samo-
vrtnými šrouby se samovulkanizační pásk-
ou, v odstupech max. 500 mm.

Délka šroubů nejméně 25 mm, průměr 
5,5 mm.

8.2. Dvouplášťová oblouková střecha

Kotvení ke vzpěrám stejně jako v případě 
jednoplášťových střech.

Podélné spoje plechů vnitřního pláště 
– jednostranné uzavřené nýty 4,8/10 mm 
s rozestupy max. 500 mm.

Utěsnění přesahů – hliníkové lepicí pásky 
s min. šířkou 50 mm překrývající celé přesahy 
a otvory nýtů

Distanční profily – kotvení k vnitřní 
stěně střechy:

z profilů FLOLINE 70
v každé horní vlně

z profilů FLOLINE 40
v každé horní vlně

Kotevní prvky – jednostranné uzavřené nýty 
4,8/10 mm.

Izolace tepelných mostů:
na průběžných distancích – lepicí páska 
z pěnové gumy  50x3mm

na distančních třmenech – ukotvení 
lišt pomocí samovrtných šroubů se 
zapuštěnou hlavou 5,5x60 mm

•

•

•

•

Kotvení vnějších obloukových plechů:
profily FLOLINE 70 – na všech 
spodních hranách

profily FLOLINE 40 – u okapu 
a na štítu ke každé spodní hraně, 
u ostatních ke každé druhé. Samovrtné 
nerezové šrouby se samovulkanizační 
(neoprenovou) páskou

Délka nejméně 25mm (v případě 
třmenových distancí 35mm)

Průměr 5,5mm.

Pokud je třeba zajistit zvýšenou odolnost 
pláště vůči ohni, nesmějí se používat nýty 
z hliníku nebo ze slitin s nižší teplotou tání 
než teplota tání oceli.

•

•

•

•

8.3. Klempířské prvky

střešní -kotvení nerezovými 
samovrtnými šrouby se 
samovulkanizační páskou. 
Průměr 5,5 mm, délka min. 25 mm, 
rozestupy mezi šrouby max. 333 mm 
(3 ks/m)

stěnové - kotvení jednostrannými 
uzavřenými nýty z hliníku nebo 
nerezových slitin
4,8/10 mm v rozestupech 
max. 333 mm (3 ks/m )

•

•

8. Doporučené způsoby kotvení
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III. Konstrukční řešení – výkresy

Seznam výkresů:
 1. Oblouková střecha

 Okap s vyložením  15

 2. Oblouková střecha
 Okap u vzpěry na ocelové konstrukci Varianta I. 16

 3. Oblouková střecha
 Okap u vzpěry na ocelové konstrukci Varianta II. 16

 4. Štítová lišta pro střechu s vyložením 17

 5. Štítová lišta 17

 6. Oblouková střecha
 Úžlabí nosné (ocel) 18

 7. Oblouková střecha
 Okap se vzpěrou ve stropu 18

 8. Oblouková střecha
 Okap se vzpěrou na betonové konstrukci Varianta I. 19

 9. Oblouková střecha
 Okap se vzpěrou na betonové konstrukci Varianta II. 19

 10. Oblouková střecha
 Okap se vzpěrou na betonové konstrukci Varianta III. 20

 11. Oblouková střecha
 Okap se vzpěrou na betonové konstrukci Varianta IV. 20

 12. Světlík v jednoplášťovém oblouku 21

 13. Rám – výměna
 Jednoplášťová oblouková střecha 21

 14. Rám – výměna
 Dvouplášťová oblouková střecha 22

 15.  Světlík v dvouplášťové střeše 22
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1. Oblouková střecha
 Okap s vyložením

vnější plán

svěrací příložka + těsnění

táhlo

vzpěra

nastřelovací hřeb, např. HILTI

lehké ACMP obložení – kazeta nebo stěnový panel, 
příp. trapézové plechy na distančních Z profilech

tepelná izolace z minerálních/skelných vláken

nýt těsnicí páska 50 x 30

omega profil

uzavírací profil ze speciálního tvarovaného 
plechu podle prováděcího projektu

vnitřní plášť
nerezový šroub s EPDM podložkou

nerezový šroub s EPDM podložkou
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2. Oblouková střecha
 Okap u vzpěry na ocelové konstrukci                     Varianta  I

3. Oblouková střecha
 Okap u vzpěry na ocelové konstrukci                     Varianta II

podpěrná patka svářená

distanční omega profil – tl. plechu 1,0 mm

táhlo

lehké AMCP obložení – kazeta+ plech nebo stěnový panel 

tepelná izolace z minerálních/skelných vláken

těsnicí páska 50 x 30

vnější obloukový plech

vnější obloukový plech

uzavírací profil
ze speciálního tvarovaného plechu podle prováděcího projektu

tvarovky s minerálními/skelnými vlákny

výplň profilu

nerezový šroub s EPDM podložkou

svěrací příložka + těsnění

podpěrná patka svářená

distanční trapézový profil – tl. 1,0 mm

táhlo

lehké AMCP obložení – kazeta+ plech nebo stěnový panel

tepelná izolace z minerálních/skelných vláken

těsnicí páska 50 x 30

vnější obloukový plech

vnější obloukový plech

uzavírací profil 
ze speciálního tvarovaného plechu

tvarovky s minerálními/skleněnými 

výplň profilu

nerezový šroub s EPDM podložkou

svěrací příložka + těsnění
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4. Štítová lišta pro střechu s vyložením

5. Štítová lišta

obloukové uzavření střešního pláště

tepelná izolace z minerálních/skelných vláken

tepelná izolace z minerálních/skelných vláken

těsnicí páska 50 x 30

vnější obloukový plech

vnitřní obloukový plech

vnitřní obloukový plech

okrajový
obloukový nosník

sloup štítové stěny

posuvnost

posuvnost

podpůrný úhelník

ochranný úhelník

polygonní ochranný úhelník

trhací nýt PDP

trhací nýt PDP

nerezový šroub s EPDM podložkou

nerezový šroub s EPDM podložkou

sloup štítové stěny

obloukový paždík štítové stěny

oblouková ochranná štítová lišta

lehké AMCP obložení – kazeta+ plech nebo stěnový panel 

lehké AMCP obložení – kazeta+ plech nebo stěnový panel 

vnější obloukový plech
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6. Oblouková střecha
 Úžlabí nosné (ocel)

7. Oblouková střecha
 Okap se vzpěrou ve stropu

nýt

distanční omega profil – tl. plechu 1,0 mm

distanční trapézový profil – tl. plechu 1,0 mm

táhlo

žlab/odvod vody, 

žlab/odvod vody, 

vyložit fólií

tepelná izolace z minerálních/skelných vláken

tepelná izolace z minerálních/skelných vláken

těsnicí páska 50 x 30

těsnicí páska 50 x 30

vnější obloukový plech

vnější obloukový plech

vnitřní obloukový plech

vnitřní obloukový plech

uzavírací profil

uzavírací profil

ze speciálního 
tvarovaného plechu 

podle prováděcího 
projektu

ze speciálního tvarovaného plechu 
podle prováděcího projektu

tvarovky

s minerálními/skelnými vlákny

výplň profilu

výplň profilu

nerezový šroub s EPDM podložkou

nerezový šroub s EPDM podložkou

svěrací příložka + těsnění

svěrací příložka + těsnění

podpěrná patka svářená

kotevní kolejnice

tvarovky s minerálními/

klíny

skelnými vlákny

nýt

vyložit fólií
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8. Oblouková střecha
 Okap se vzpěrou na betonové konstrukci          Varianta I

9. Oblouková střecha
 Okap se vzpěrou na betonové konstrukci          Varianta II

distanční omega profil – tl. plechu 1,0 mm

distanční trapézový profil – tl. plechu 1,0 mm

tepelná izolace z minerálních/skelných vláken

tepelná izolace z minerálních/skelných vláken

těsnicí páska 50 x 30

těsnicí páska 50 x 30

vnitřní obloukový plech

vnější obloukový plech

vnitřní obloukový plech

výplň profilu

výplň profilu

nerezový šroub s EPDM podložkou

nerezový samovrtný závitotvorný šroub s EPDM
podložkou, např. 6,3 x 25 mm

svěrací příložka + těsnění

svěrací příložka + těsnění

kotevní kolejnice

kotevní kolejnice

podpůrný úhelník

vnější obloukový plech

tvarovky s minerálními/skelnými vlákny

tvarovky s minerálními/skelnými vlákny

uzavírací profil 

uzavírací profil ze speciálního 

ze speciálního tvarovaného plechu
podle prováděcího projektu

tvarovaného plechu podle prováděcího projektu

fasádní panely AMCP, např. PS300

nýt

táhlo

táhlo

lehké obložení AMCP – kazeta + plech nebo stěnový panel, 
příp. trapézové plechy na distančních Z profilech

nýt
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10. Oblouková střecha
 Okap se vzpěrou na betonové konstrukci               Varianta III

11. Oblouková střecha
 se vzpěrou na betonové konstrukci           Varianta IV

tepelná izolace z minerálních/skelných vláken

tepelná izolace z minerálních/skelných vláken

vnější obloukový plech

vnější obloukový plech

distanční omega profil – tl. plechu 1,0 mm

distanční trapézový profil – tl. plechu 1,0 mm

nerezový šroub s EPDM podložkou

nerezový šroub s EPDM podložkou

těsnicí páska 50 x 30

těsnicí páska 50 x 30

tvarovky s minerálními/skleněnými vlákny

výplň profilu

výplň profilu

svěrací příložka + těsněníuzavírací profil 
ze speciálního tvarovaného plechu podle 

prováděcího projektu

žláb/odvod vody
(plech)

nýt

nýt

vnitřní obloukový plech

vnitřní obloukový plech

podpěrná patka svářená

kotevní kolejnice

žláb/odvod vody, 
vyložit fólií

uzavírací profil
ze speciálního 

tvarovaného plechu
podle prováděcího

projektu

tvarovky s minerálními/

klíny

skelnými vlákny svěrací příložka + těsnění

podpěrná patka svářená

železobetonový nosník se žlabem

kotevní kolejnice

táhlo
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12. Světlík v jednoplášťovém oblouku

13. Rám – výměna
 Jednoplášťová oblouková střecha

nerezový šroub s EPDM podložkou

samovrtný závitotvorný šroub

dva paždíky z C profilů pro současné 
přenášení plošného zatížení a momentůprofilované nosníky

profilované nosníky, např. 70x50x5 mm

paždík z C profilu

těsnicí páska
polykarbonátová deska

uzavírací profil

hliníkový plochý profil
s těsnicí manžetou
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14. Rám – výměna
 Dvouplášťová oblouková střecha

15. Světlík v dvouplášťové střeše

dva paždíky z C profilů pro současné 
přenášení plošného zatížení a momentů

profilované nosníky

profilované trubkové nosníky, např. 

paždík z C profilu

těsnicí páska

polykarbonátová 

uzavírací profil

hliníkový plochý profil 

obloukový zakončovací prvek

vnitřní plášť

vnější plášť

s těsnicí manžetou
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IV. Referenční objekty

PL - Góra Žar
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Obloukové plechy – Ukrajina

Obloukové plechy – Ukrajina





 

Tento katalog není smluvním dokumentem.

Technické informace v něm obsažené uvádíme 
pouze pro vysvětlení.

Za publikovaný obsah v žádném případě neneseme 
odpovědnost.

Pokud je obsah je v rozporu s novými oficiálními 
materiály, jsou aktuální nové materiály. 

ArcelorMittal 
Construction CZ s.r.o.

Biskupský dvůr 7
110 00  Praha 1
Česká republika

www.arcelormittal-construction.cz
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