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Abstrakt v českém a anglickém jazyce 

 
Diplomová práce se zabývá návrhem a statickým výpočtem montované železobetonové 

haly s administrativní budovou, vypracováním základních výkresů projektové 

dokumentace stavby i výkresů tvaru a výztuže jednotlivých prefabrikovaných prvků. 

Součástí práce je i technická zpráva a detaily styků prvků. Výpočty byly provedeny za 

pomoci programů SCIA Engineer a excel u všech základních prefabrikovaných prvků 

montované budovy. 

 

Master´s thesis describes the design and assessment of selected elements concrete 

factory building with office block, elaboration of shape and reinforcemenet drawings of 

selected structural prefabricated elements. The work also includes technical report and 

details of connection elements. Calculation was performed also using a computer 

program SCIA Engineer and Excel. 
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1. ÚVOD 
 

V první části diplomové práce je charakterizována konstrukce jako celek z hlediska 

použitých materiálů, konstrukčního systému, rozměrů a umístění. Je zde také uveden základní 

technologický postup provádění a jednoduchý výkaz navržených prvků. 

Ve druhé části jsou vypracovány statické posudky pro vybrané, nejvíce namáhané 

prefabrikované prvky. Jedná se o základovou patku, základový nosník, sloup s konzolou pro 

umístění jeřábové dráhy a předpjatý vazník.   

 Třetí část je čistě výkresová. Zpracována je architektonická studie a základní výkresy 

projektové dokumentace pro stavební povolení. Součástí práce jsou i výkresy detailů uložení a 

stykování jednotlivých konstrukčních prvků. 

 

2. TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

V této technické zprávě je uveden popis všech základních konstrukcí řešeného objektu 

novostavby výrobní haly a na ní navazující administrativní budovy. Je zde také stručně 

popsána technologie provádění a důležité detaily pro realizaci stavby. 

 

2.1 KONSTRUKČNÍ SYSTÉM 
 

Objekt je tvořen jednolodní výrobní halou o jednom podlaží a navazující 

administrativní dvoupodlažní budovou. Konstrukční systém objektu se skládá z jednotlivých, 

vzájemně propojených prefabrikovaných prvků. Ze statického hlediska se jedná převážně o 

kloubově spojené rámy. Sloupy 500x600mm tvořící rám jsou vetknuty do základu a příčel je 

realizována sedlovým vazníkem. Celý systém je ztužen v obou směrech ztužujícími vnitřními 

stěnami, štítovou stěnou a schodišťovým jádrem pro přenos vodorovných účinků od zatížení. 

Střešní rovina je tvořena skládanými železobetonovými předpjatými panely o délce 6m a je 

uvažována jako netuhá ve své rovině. Druhé nadzemní podlaží v administrativní budově je 

řešeno jako vložené podlaží. Na konzolách sloupů jsou umístěny průvlaky, na nichž jsou 

osazeny předpjaté panely spiroll, které tvoří stropní konstrukci. Půdorys objektu je ve tvaru L 

a celkové rozměry jsou cca 48,5 x 34,6metrů. Objekt se nachází v lokalitě města Žďár nad 

Sázavou. 
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2.2 ZATÍŽENÍ 
 

Zatížení stálá i nahodilá byla vyčíslena dle ČSN EN 1991-1-1. Hodnoty všech 

působících zatížení jsou součástí statických výpočtů. 

Pro přehled jsou uvedeny základní hodnoty normového zatížení. 

 

zatížení nahodilá 

zatížení střechy sněhem: dle ČSN EN 1991-1-3 

- sněhová oblast IV. 

zatížení střechy větrem: dle ČSN EN 1991-1-4 

- větrová oblast III. 

zatížení užitná 

Jde o kancelářské prostory a chodby se zatížením 3kN/m2. 

ostatní stálá 

Do ostatních stálých zatížení vazníku byla zahrnuta hmotnost podhledů a instalací 2kN/m2. 

Zatížení od příček bylo uvažováno hodnotou náhradního plošného zatížení. 

 

2.3 GEOLOGICKÉ POMĚRY 
 

V daném území byl proveden inženýrsko-geologický průzkum, z jehož výsledků 

vychází návrh základové konstrukce. V místě objektu byly provedeny dvě sondy, ze kterých 

byla určena zemina v místě základové spáry. Jde o štěrkovitou zeminu klasifikace G4-GM o 

Rd=614,2kPa v rozsahu celého objektu. Základové poměry jsou charakterizovány jako 

jednoduché, stavba jako náročná. Objekt tedy spadá do 2.geotechnické kategorie. V místě 

základové spáry se nenachází hladina podzemní vody. 

 

2.4 ZALOŽENÍ OBJEKTU 
 

Sloupy jsou založeny na základových prefabrikovaných kalichových patkách, ztužující 

stěny na monolitických základových pasech. Základová spára je v hloubce cca 1,7m a nachází 

se nad hladinou podzemní vody. Na patkách je uložen základový nosník, který podporuje 
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obvodový plášť budovy. Všechny základové prvky budou ukládány na zhutnělou upravenou 

zeminu. Základová spára bude čistá a bez vody. 

 

základová patka P1 

Provedena jako kalichová prefabrikovaná ve výrobně z betonu C25/30 a vyztužená dle 

výkresu č.14 betonářskou ocelí pevnostní třídy B500. Navrženy jsou profily ϕR8, ϕR10, 

ϕR14. Půdorysné rozměry patky jsou 2x2m a výška včetně kalichu 1,5m. Na stavbu bude 

transportována z výrobny a uložena do výkopu pomocí zvedacího zařízení. Statické posouzení 

základové patky je uvedeno v příloze B3. 

 

základová patka P2 

Provedena jako kalichová prefabrikovaná ve výrobně z betonu C25/30. Půdorysné rozměry 

patky jsou 1,2x1,2m. Statický posudek patky P2 není součástí této dokumentace. 

 

základový nosník Z1 

Proveden jako prefabrikovaný nosník s ozubem ve výrobně z betonu C25/30 a vyztužený dle 

výkresu č.13 betonářskou ocelí pevnostní třídy B500. Navrženy jsou profily ϕR8, ϕR10, 

ϕR14, ϕR16. Nosník o průřezu 0,25x0,6m, délky 5,3m je uložen na obou stranách na kalichu 

patky. Na stavbu bude transportován z výrobny a uložen pomocí zvedacího zařízení na místo. 

Po osazení sloupu bude přivařen ocelovou pásovinou ke kotevním deskám na sloupu. Detail 

styku včetně druhů svarů je uveden ve výkrese č.15. Statické posouzení základového nosníku 

je uvedeno v příloze B4. 

 

základový pas 

Bude proveden jako monolitický z prostého betonu pevnostní třídy C25/30. Základová spára 

v době betonáže bude zbavena nečistot, upravená a bez stojaté vody. Pas šířky 0,6m bude 

betonován až k základovým patkám od stejné úrovně základové spáry 1,7m do výšky úrovně 

kalichu podle výkresu č.9. Pouze monolitický základ pod schodišťovým ramenem bude mít 

základovou spáru v hloubce 0,5m. Statický posudek pasu není součástí této dokumentace. 

 

2.5 STROPNÍ KONSTRUKCE 
 

Konstrukce stropu je tvořena předpjatými panely spiroll PPD 600/254 uložených na 

obou stranách na průvlacích, popř. konzolách sloupů dle výkresu skladby č.7. Panely jsou 
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navrženy vzhledem k zatížení tl.250mm, šířky 1200mm a délky 6m. Atypické panely, popř. 

jejich koncovou úpravu v místě rohů je nutné konzultovat s výrobcem. Na panelech se 

nachází skladba podlahy S2 uvedená ve výkrese č.5. Mezi osami B-C, 3-4 je navržena 

monolitická železobetonová deska uložená na protilehlých stranách - stěně a průvlaku 

tl.250mm. Mezi osami B-C, 3-4 je navržen prefabrikovaný nosník ozn.N1 s ozubem pro 

uložení schodišťového ramene.  

 

2.6 ZTUŽUJÍCÍ STĚNY 
 

Jsou navrženy jako montované ze železobetonových panelů tl.300mm. Panely jsou  

sendvičové, se zabudovanou tepelnou izolací z EPS tl.100mm a zajišťují prostorovou tuhost 

celého objektu. Stykování panelů je provedeno pomocí profilovaných drážek zalitých 

betonovou zálivkou a s vloženou výztuží podle pokynů výrobce. Panely jsou na stavbu 

dováženy již s otvory pro okna a dveře. Atypické rozměry panelů je nutné konzultovat 

s výrobcem a jsou vyráběny na zakázku. Štítová stěna v modulové ose I je tvořena stejnými 

montovanými panely uloženými na základových nosnících a ke sloupu jsou přivařeny pomocí 

osazeného kování. 

 

2.7 SLOUPY 

 

sloup S1 

Je navržen průřezu 500x600mm a délky 7,4m. V hlavě sloupu je umístěna vidlice pro osazení 

vazníku a ve dvou třetinách výšky je provedena konzola pro umístění jeřábové dráhy. Sloup je 

osazen do kalichu základové patky na betonovou zálivku tl.50mm(C25/30) a je proveden 

z betonu pevnostní třídy C40/50. Vyztužení a tvar sloupu je uveden na výkresech č.11 a 12. 

Na stavbu bude sloup transportován z výrobny a uložen pomocí zvedacího zařízení na místo. 

Po osazení sloupu a zajištění jeho polohy bude přivařen ocelovou pásovinou ke kotevním 

deskám základového nosníku. Detail styků včetně druhu svarů je uveden ve výkrese č.15. 

Statické posouzení sloupu je uvedeno v příloze B2. 

 

sloup S2 

Proveden jako prefabrikovaný ve výrobně z betonu C40/50. Je navržen průřezu 300x300mm a 

délky 6,8m. Statický posudek sloupu S2 není součástí této dokumentace. 
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sloupy S3-S9 

Jsou navrženy průřezu 500x600mm. Liší se celkovou délkou a především počtem a umístěním 

konzol. Sloupy jsou osazeny do kalichu základové patky na betonovou zálivku 

tl.50mm(C25/30) a jsou provedeny z betonu pevnostní třídy C40/50. Výpis jednotlivých 

prvků je uveden ve výkrese č.7. Statický posudek sloupů S3-S9 není součástí této 

dokumentace. 

 

2.8 VAZNÍK V1 
 

Vazník je prefabrikovaný prvek sedlového tvaru, proměnného průřezu tvaru T a délky 

24m. Staticky působí jako prostý nosník, třída prostředí je XC1 a je předem předepnut. Je 

proveden z betonu pevnostní třídy C50/60 a vyztužen betonářskou i předpínací ocelí. 

Betonářská ocel je pevnostní třídy B550 a předpínací ocel Y1770 S7-18-A. Na stavbu bude 

vazník transportován z výrobny a uložen pomocí zvedacího zařízení na hlavu sloupu 

upravenou do tvaru vidlice na kotevní trny. Detail osazení a kotvení je na výkrese č.15. 

Předpínání a betonáž bude provedena na dlouhé dráze vždy pro dva vazníky současně. Délka 

dráhy je 50m. Předpínací lana budou napnuty na maximální napětí 1292MPa. Vnesení napětí 

postupným upálením lan bude provedeno po dosažení alespoň 75% pevnosti betonu. 

Vzhledem k proteplování forem, technologii a ošetřování betonu uvažujeme vnesení předpětí 

v čase 1den. Poté bude nosník umístěn na skládku po dobu dalších 28dnů. V čase 28 dnů již 

vazník bude zabudován do konstrukce. Statický posudek vazníku je uveden v příloze B1. 

 

2.9 SCHODIŠTĚ 
 

Provedeno jako prefabrikovaná montovaná konstrukce uložená mezi stěny ztužujícího 

jádra. Schodišťové rameno je betonováno ve výrobně spolu se schodišťovými stupni a 

tloušťka desky je 250mm. Schodiště je ve tvaru U a jedná se o dvě výstupní ramena oddělená 

mezipodestou kolmou na tato ramena. Počet stupňů v jednom rameni je 12, výška stupně 

166,7mm a šířka stupně 300mm. Konstrukční výška je 4m.  

 

2.10 POUŽITÉ KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY 
 
základy:  beton C25/30, XC2 

sloupy:  beton C40/50, XC1 
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vazník:   beton C50/60, XC1 

stropy, stěny:  beton C45/55, XC1 

výztuž:   B500B 

   Y1770 S7-18-A 

ocel:   S235 

 

2.11 PODMÍNKY A ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ 
 

Bednění základových pasů betonovaných na místě musí být dostatečně tuhé tak, aby 

vyhovovalo požadavkům na maximální povolené odchylky i po provedení betonáže. Ukládání 

betonu do bednění musí probíhat tak, aby nedošlo k rozmíšení jednotlivých betonových 

složek a kvalita betonu byla stejná ve všech částech konstrukce. Po uložení betonu je nutné 

směs zhutnit a zbavit jí vzduchových pórů. Betonáž nesmí být prováděna za teplot nižších, 

než 5 C˚. Ostatní prvky konstrukce jsou prefabrikované a nevyžadují výše uvedené podmínky 

pro provádění. Základové patky se osadí na místo pomocí zvedací techniky do čerstvého 

podlití podkladním betonem C8/10 tl.80mm a musí být provedena kontrola výškového i 

směrového uložení. Po osazení všech patek se postupně umístí sloupy do kalichů na 

betonovou zálivku tl.50mm pevnostní třídy C25/30. Sloupy se na místo osazují ve svislé 

poloze pomocí montážního otvoru. Poloha sloupu se zajistí zaklínováním. Po kontrole svislé 

polohy sloupu může být kalich zalit betonovou zálivkou. Ta se dále zhutní jehlovým 

vibrátorem. Po dostatečném zatvrdnutí zálivky, cca 2 dny podle zrání betonu, se osadí 

základové nosníky a po kontrole polohy se přivaří ke kotevním deskám sloupu. Na základové 

pasy se začnou ukládat panely tvořící stěny konstrukce. Následně se ukládají vazníky na trny 

do upravené hlavy sloupu a průvlaky na konzoly sloupů. Montáž se provádí tak, aby byla co 

nejvíce zajištěna prostorová tuhost, tzn., že vždy dva rámy se spojí příčně ztužujícím 

nosníkem. Po osazení průvlaků a vazníků je možné položit stropní a střešní panely do vrstvy 

(cca 20mm) cementového lože. 
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3. ZÁVĚR 
 

V diplomové práci byly posouzeny pouze základní typy prvků vyskytující se 

v konstrukci, a to vždy jeden, nejvíce zatížený prvek. Ostatní prvky se liší rozměry i 

zatížením, ale posudky budou téměř totožné. Vazník byl navržen jako předem předpjatý, 

průřezu tvaru T s výhodným sedlovým sklonem. Pro menší hmotnost a lepší využití betonu by 

bylo možné navrhnout vylehčení ve tvaru kruhových otvorů. Také redukci ohybových 

momentů od předpětí v blízkosti podpor pomocí zakřivené dráhy lan by bylo možné zaměnit 

se separací lan. Dráha předpínacích lan by byla přímá a technologie výroby vazníku 

jednodušší.  

Základový nosník byl v místě ozubu posouzen metodou příhradové analogie, která by 

měla být použita všude tam, kde neplatí předpoklad lineárního rozložení poměrných 

přetvoření. Tyto oblasti se nazývají poruchové oblasti. Stejná výpočetní metoda byla použita i 

pro návrh výztuže konzoly betonového sloupu. 

Posouzení kalichu základové patky bylo provedeno podle směrnice pro navrhování a 

provádění betonových patek s prohlubní ON 732510 v souladu s ČSN EN 1992-1-1na 

porušení při jednorázovém namáhání. 

 

Velká výhoda všech prefabrikovaných staveb spočívá v rychlosti výstavby a odpadnutí 

tzv. mokrého procesu výstavby a technologických přestávek. Prvky jsou kvalitněji 

zpracovány díky přemístění výroby do specializovaných výrobních prostor, kde jsou ideální 

podmínky pro betonáž, ošetřování i použití složitějších technologií výroby prvků.  

Nevýhodou je potom nutnost těžké dopravní techniky a zvedacích mechanismů. 

Montáž je také náročná na přesnost ukládání prvků. Vzniklé polohové rozdíly mimo 

dovolenou toleranci se nedají dost dobře vyřešit. Návrh také vyžaduje důkladné promyšlení 

detailů styků a kotvení a jejich následnou interpretaci do statických výpočtů a schémat. Ty by 

měly co nejvěrněji odpovídat skutečnému chování konstrukce, její geometrii i tuhosti. 

Vystihnout správně reálné chování konstrukce při zachování zjednodušujících předpokladů 

není snadná záležitost. 
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4. SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 
 
Platné normy: 

 

ČSN EN 1990: Zásady navrhování konstrukcí 

ČSN EN 1991-1 až 4: Zatížení stavebních konstrukcí 

ČSN EN 1992-1-1: Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla pro 

pozemní stavby 
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