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ABSTRAKTY A KLÍČOVÁ SLOVA  

Abstrakt 

Tento dokument se zabývá návrhem střešní konstrukce pro dané rozměry kluziště. Byla 
navržena a zhodnocena tři řešení zastřešení – ocelová příhradová deska, betonový oblouk 
s vnějším předpětím a předpjaté příhradové střešní vazníky s betonovými střešními panely. 
Byla vybrána jedna varianta – předpjatý příhradový vazník. Tato varianta byla dále podrobně 
rozpracována.  

Na počátku bylo vypracováno několik návrhů geometrie respektující nároky na daný typ 
konstrukce. V rámci statického výpočtu byl vytvořen matematický model konstrukce 
v programu Scia Engineer. Pomocí tohoto modelu byly získány potřebné hodnoty pro 
posouzení jednotlivých prvků konstrukce a také posouzení konstrukce jako celku pro mezní 
stav únosnosti a použitelnosti. Dle navržené geometrie a posudků částí konstrukce byla 
zpracována výkresová dokumentace konstrukce jako celku a také jednotlivých částí 
konstrukce řešených v této diplomové práci. Jako poslední byl návrh konstrukce vizualizován 
společně s jednotlivými fázemi výstavby v programu ArchiCAD a renderován v Artlantise. 

Klíčová slova 

zastřešení, beton, předpínací výztuž, nosník, příhrada, kluziště 

 

Abstract 

This document describes the design of the roof structure for the dimensions of the rink. It 
was designed and evaluated three roofing solutions – steel truss structure, concrete arch with 
external prestress and prestress truss roof girder with concrete roof panel. One option was 
selected – prestress truss girder. This variant has been further developed. 

In the beginning was drafted several proposals geometry respecting the demands on the 
type of construction. Within the static calculation was created a mathematical model of the 
structure of the program Scia Engineer. Using this model were obtained values needed for the 
assessment of individual elements of construction and design assessment as a whole for the 
ultimate limit state and usability. According to the proposed geometry and opinions parts of 
the structure was drawing documentation structure as a whole and individual parts of the 
structure solved in this thesis. The last proposal was visualized structures together with the 
phases of the construction by program ArchiCAD and rendered by program Artlantis. 

 

Keywords 

Roofing, concrete, prestress reinforcement, beam, stall, rink 
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1  ÚVOD 

Úkolem diplomové práce bylo navrhnout dvě nebo tři varianty zastřešení daného kluziště. 

Byla navržena jedna ocelová konstrukce střechy a dvě betonové, oblouková konstrukce 

s táhlem a betonová střešní konstrukce tvořena předpjatými vazníky a prefabrikovanými 

panely. Po zhodnocení všech tří variant byla vybrána varianta se střešními předpjatými 

příhradovými vazníky. Ta byla dále podrobně zpracována. Na mezní stavy únosnosti i 

použitelnosti byly posouzeny střešní vazníky i ostatní nosná konstrukce, tj. železobetonové 

sloupy a patky. 

Cílem práce bylo zpracování statického výpočtu, výkresů a vizualizací včetně stavebního 

postupu vybrané řešené konstrukce. 
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2  PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

2.1 VARIANTY ŘEŠENÍ 

Byly vypracovány tři návrhy variant řešení. Ocelová příhradová deska podepřená bodově po 

celém svém obvodu, betonová oblouková konstrukce s táhlem a betonová konstrukce tvořena 

předpjatými střešními vazníky a prefabrikovanými panely SPIROLL. Třetí varianta byla dále 

podrobně zpracována. 

2.2 GEOMETRIE KONSTRUKCE,  MODEL KONSTRUKCE, 

POUŽITÉ MATERIÁLY 

Vybraná varianta byla navržena s ohledem na požadované rozměry a s přihlédnutím 

k charakteristice objektu. Hlavní materiály tvoří beton, soudržná předpínací výztuž a 

betonářská výztuž. Model konstrukce byl vytvořen v programu Scia Engineer. Nejprve byl 

řešen předpjatý střešní vazník samostatně, poté rámová konstrukce tvořena vazníkem a sloupy 

uloženými na základových patkách. 

Geometrie vazníku i trasování kabelů předpínací výztuže se navrhovala současně pomocí 

tvoření jednotlivých modelů v programu Scia Engineer. Návrhy různých průřezů a úpravami 

trasování kabelů se postupně docílilo co největší optimalizace k dosažení vyrovnání účinků od 

zatížení a předpětí. 

2.3 OPTIMALIZACE NÁVRHU KONSTRUKCE, 
MEZNÍ STAV POUŽITELNOSTI 

Pro dosažení konečné verze průřezových charakteristik, trasování kabelů a tedy velikosti 

předpínací síly, bylo nutné nejprve ověřit mezní stav použitelnosti. Mezní stav použitelnosti 

se počítal pomocí omezení napětí v horních i dolních vláknech jednotlivých průřezů pro různé 

stanovené kombinace zatížení. Dále bylo třeba ověřit napětí při montážních stavech 

konstrukce. Při tomto kroku došlo ke konečnému určení materiálových charakteristik, jelikož 

bylo třeba zvýšit pevnost betonu z původně předpokládaného C35/45 na C45/55. 

2.4 MEZNÍ STAV ÚNOSNOSTI 

Pro mezní stav únosnosti bylo stanoveno základní napětí, konečná úprava předpínací síly a 

počtu lan. Potom byl spočítán ohybový moment na mezi únosnosti, se kterým se porovnal 
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ohybový moment získaný na prutovém modelu v programu Scia Engineer. Po ověření 

ohybové únosnosti se ověřila i smyková únosnost průřezů. V případě potřeby byla navržena 

dodatečná betonářská výztuž. Pokud byla únosnost průřezů dostatečná, betonářská výztuž 

byla navržena pouze dle konstrukčních zásad na požadovanou minimální plochu vyztužení. 

2.5 POSOUZENÍ KOTEVNÍ OBLASTI 

Kotevní oblast byla posuzována s přihlédnutím k daným typům kotev a požadavkům pro tyto 

kotvy. 

2.6 NÁVRH A POSOUZENÍ SLOUPŮ 

Rozměry sloupů byly navrženy v návaznosti na geometrii vazníků, které jsou na sloupy 

uloženy na elastomerových ložiscích. Stanovení únosnosti sloupů a jejich posouzení bylo 

provedeno na výpočtu interakčního diagramu. 

2.7 ZÁKLADOVÁ PATKA 

K návrhu geometrie patky bylo třeba znát geologické poměry v dané oblasti a únosnost 

základové půdy. U návrhu patky bylo důležité, aby napětí v základové spáře nebylo větší než 

maximální dovolené napětí v základové spáře pro danou zeminu. Patka byla navržena 

železobetonová. 

2.8 POSTUP VÝSTAVBY, VIZUALIZACE, VÝKRESY 

Pro danou variantu bylo následně vypracováno několik vizualizací včetně fází výstavby. 
Nakonec byla zpracována výkresová dokumentace, a to: 

 Půdorys 

 Příčný řez 

 Podélný řez 

 Pohledy 

 Výkresy výztuží patky a sloupu 

 Výkresy předpínací i betonářské výztuže střešního vazníku 
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3  ZÁVĚR 

Tato práce se zabývala návrhem zastřešení kluziště. Byly vypracovány tři varianty řešení, 

z nichž jedna vybraná varianta byla podrobně zpracována. Pro vybranou variantu byl vytvořen 

model konstrukce v programu Scia Engineer. Daný model byl použit při návrhu konstrukce i 

poté, pro stanovení vnitřních sil. Ve statickém výpočtu bylo provedeno posouzení na mezní 

stav použitelnosti i únosnosti pro střešní vazník. Dále byla stanovena únosnost 

železobetonových sloupů pomocí interakčního diagramu i únosnost základové patky. 

Výstupem této diplomové práce je navržená stropní konstrukce i nosná konstrukce pro 

zastřešení kluziště. Střešní konstrukce byla navržena z předpjatých příhradových vazníků, 

sloupy i základové patky byly navrženy železobetonové. Pro vybranou variantu byly 

vypracovány vizualizace včetně fází výstavby a nakonec i výkresová dokumentace. 



 
Konstrukce zastřešení kluziště  Bc.Lenka Pospíšilová 
Diplomová práce Textová část 

 

13 

 

4  POUŽITÁ LITERATURA 

[1] PROCHÁZKA, Jaroslav, Jiří ŠMEJKAL, Jan L. VÍTEK a Jitka 
VAŠKOVÁ. Navrhování betonových konstrukcí: Příručka k ČSN EN 1992-1-1 a 
ČSN 1992-1-2. Praha: Informační centrum ČKAIT, 2010. Technická knižnice. ISBN 
978-80-87438-03-9. 

[2] NAVRÁTIL, Jaroslav. Předpjaté betonové konstrukce. Vyd. 2. Brno: Akademické 
nakladatelství CERM, 2008, 186 s. ISBN 978-80-7204-561-7. 

[3] ČSN EN 1992-1-1. Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí. Praha, 2006. 
[4] ZICH, Miloš. Příklady posouzení betonových prvků dle eurokódů. Praha: Dashöfer, 

2010, 145 s. ISBN 978-80-86897-38-7. 

[5] ŠEVČÍK, P. VSL SYSTÉMY (CZ), s.r.o. Předpínací systémy VSL 0,5“, 
0,6“ [online]. Praha [cit. 2015-01-14]. 

[6] PREFA BRNO: Předpjaté stropní panely SPIROLL. PREFA BRNO. [online]. [cit. 
2015-01-14]. Dostupné z: http://www.prefa.cz/produkty/pozemni-stavby/stropni-
dilce/predpjate-stropni-panely-spiroll 

[7] PREFA BRNO, a.s. Uživatelská příručka SPIROLL [online]. [cit. 2015-01-14]. 
Dostupné z: http://www.prefa.cz/sites/prefa.cz/files/tech_prirucka_2013.pdf 

[8] Modulární ložiska. ŽELEX S.R.O. Speciální prvky pro stavebnictví [online]. [cit. 
2015-01-14]. Dostupné z: http://www.kotaca.cz/PRILOHY/230-
Modularni_loziskatech.list_2.jpg 

[9] Betonářská ocel. EIKA ZNOJMO A.S. [online]. [cit. 2015-01-14]. Dostupné 
z: http://www.eika.cz/hutni-material/betonarska-ocel.html 

 

POUŽITÉ PODKLADY 
 

 Situace areálu kluziště 

 Půdorys kluziště 

 Podélný a příčný řez kluziště 

 Geotechnické poměry v areálu kluziště 



 
Konstrukce zastřešení kluziště  Bc.Lenka Pospíšilová 
Diplomová práce Textová část 

 

14 

 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

⌀sl … průměr výztuže sloupu [mm] 

⌀sl … průměr výztuže v podélném směru [mm] 

⌀sw … průměr smykové výztuže sloupu [mm] 

A … plocha betonového průřezu [m2] 

A … plocha průřezu  [m2] 

Ac … plocha průřezu betonu [m2] 

Acc … plocha tlačeného betonu [m2] 

Ap … průřezová plocha předpínací výztuže [m2] 

Ap1 … průřezová plocha předpínací výztuže – 1 lano [mm2] 

Asi … plocha jednotlivé výztuže [m2] 

Asl … plocha tahové výztuže [m2] (která zasahuje do vzdálenosti (lbd + d)) 

Asw … průřezová plocha smykové výztuže [m2] 

b … čelní šířka pozemní stavby [m]   

b … šířka sloupu [m] 

c … krytí výztuže [mm] 

cdir … směrový součinitel [-] 

cs … součinitel ročního období [-] 

d1 … vzdálenost těžiště výztuže od spodního líce průřezu [m] 

di … vzdálenost těžiště výztuže od horního líce tlačeného betonu [m] 

e … excentricita [m] 

e0 … excentricita vyjadřující vliv nehomogenity průřezu [mm] 

Ecm … sečnový modul pružnosti betonu mezi σc=0 a  σc=0,4 fc [MPa] 

Ep … modul pružnosti předpínací výztuže [GPa] 

Fcc … síla od tlačeného betonu [kN] 

fcd … výpočtová hodnota válcové pevnosti betonu v tlaku [MPa] 

fck … charakteristická hodnota válcové pevnosti betonu v tlaku [MPa] 

fctm … střední pevnost betonu v tahu [MPa] 

Fp … výslednice tahu v předpínací výztuži [kN] 

fp01k … charakteristická smluvní mez kluzu v tahu předpínací výztuže [MPa] 

fpd …  výpočtová (návrhová) hodnota pevnosti v tahu předpínací výztuže [MPa] 

fpk …  charakteristická hodnota pevnosti v tahu předpínací výztuže [MPa] 

Fs … síla vyvozená plně využitou výztuží [kN] 

Fs1 … síla od výztuže 1 [kN] 
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Fs2 … síla od výztuže 2 [kN] 

fywd … návrhová mez kluzu smykové výztuže [MPa] 

Gi … charakteristická hodnota stálého zatížení [kNm] 

h … tloušťka sloupu [m] 

h … výška konstrukce [m] 

h … výška průřezu ve směru namáhání ohybovým momentem, popř. možného vybočení 
tlačeného prutu [mm] 

I … moment setrvačnosti průřezu [m4] 

Iy … moment setrvačnosti k ose y [m4] 

l … výška konstrukce [m] 

l … výška sloupu [m] 

LC … zatěžovací stav 

m … počet svislých prvků přispívajících k celkovému účinku 

M … vnitřní moment [kNm] 

M1  ohybový moment od stálého a proměnného zatížení pro danou kombinaci [kNm] 

MFd …návrhový moment od účinků stálého a proměnného zatížení [kNm] 

MFk …charakteristický moment od účinků stálého a proměnného zatížení [kNm] 

Mgk … ohybový moment způsobený stálým zatížením [kNm] 

Mp … ohybový moment od zatížení předpětím  [kNm] 

Mp0 … ohybový moment způsobený předpínací silou v čase t=0 [kNm] 

Mp∞… ohybový moment způsobený předpínací silou v čase t=∞ [kNm] 

Mqk … ohybový moment způsobený nahodilým zatížením [kNm] 

N … vnitřní normálová síla [kN] 

NFd …návrhová normálová síla od účinků stálého a proměnného zatížení [kN] 

Np … předpínací síla  [kN] 

Np0 … normálová síla způsobená předpínací silou v čase t=0 [kN] 

Np∞ … normálová síla způsobená předpínací silou v čase t=∞ [kN] 

NPd …návrhová normálová síla od účinků předpětí [kN] 

nsl … počet výztuží v podélném směru [ks] 

P0
d∞ …návrhová předpínací síla v čase t nekonečno [kN] 

P0
t∞ …charakteristická předpínací síla v čase t nekonečno [kN] 

Pm,0 …skutečná předpínací síla v čase t=0 [MPa] 

Pm,∞ …skutečná předpínací síla v čase t=∞ [MPa] 

Pp … původní předpínací síla [kN] 

Qs … charakteristická hodnota proměnného zatížení sněhem [kNm] 
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Qv … charakteristická hodnota proměnného zatížení větrem [kNm] 

vb … charakteristická hodnota 10-ti min stř. rychlosti větru [m.s-1] 

Vgk … posouvající síla způsobená stálým zatížením 

vl … redukční součinitel pevnosti betonu při porušení smykem [-] 

Vp∞ … posouvající síla způsobená předpínací silou v čase t=∞  

Vqk … posouvající síla způsobená nahodilým zatížením 

VR,d,c … únosnost betonového průřezu ve smyku bez smykové výztuže [kN] 

w … průhyb prvku [m] 

W1 … průřezový modul k tlačeným vláknům [m3] 

W2 … průřezový modul k taženým vláknům [m3] 

Wd … průřezový modul k dolním vláknům [m3] 

Wh … průřezový modul k horním vláknům [m3] 

wmax .. maximální dovolený průhyb prvku [m] 

xbal … vzdálenost hranice započítatelnosti výztuže [m] 

xc … vzdálenost hranice tlačeného betonu od líce průřezu [m] 

zc2,r … vzdálenost těžiště průřezu od okraje průřezu [m] 

zcc … vzdálenost výslednice tlaku v betonu od těžiště betonové části průřezu [m] 

zh … vzdálenost od těžiště k horním vláknům [m] 

zi … rameno vnitřních sil [m] 

zpt … vzdálenost výslednice tahu v předpínací výztuži od těžiště betonové části průřezu [m] 

αcw … součinitel, kterým se zohledňuje stav napětí v tlačeném pásu [-] 

αh … redukční součinitel pro délku nebo výšku [-] 

αm … redukční součinitel pro počet prvků [-] 

γc … součinitel spolehlivosti betonu [-] 

γG … součinitel pro stálé zatížení (γG = 1,35) [-] 

γp … součinitel  spolehlivosti [-] 

γQ … součinitel pro proměnné zatížení (γG = 1,50) [-] 

Δεp … změna poměrného přetvoření předpínací výztuže [-] 

Δσd … změna základního napětí v předpínací výztuži [MPa] 

ε0
p … základní poměrné přetvoření předpínací výztuže [-] 

εcu … mezní poměrné přetvoření betonu v tlaku [-] 

εpyd … návrhové přetvoření předpínací výztuže [-] 

θ0 … základní hodnota udaná v NP, doporučená hodnota 1/200 platí v ČR 

θi … úhel odklonu od svislice [°] 

λ0 … součinitel krátkodobých ztrát [-] 
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λ∞ … součinitel dlouhodobých ztrát [-] 

νmin …minimální smykové napětí [MPa] 

ρt … stupeň vyztužení [-] 

σ0
p∞ …základní napětí v čase t=∞ [MPa] 

σ0
pm .. Napětí po krátkodobých ztrátách [MPa] 

σc,1 … napětí v tlačených vláknech průřezu  [MPa] 

σc,2 … napětí v tažených vláknech průřezu [MPa] 

σcm … základní napětí v betonu [MPa] 

σcp …   napětí, vliv normálové síly [MPa] 

σp,max .. Maximální napínací napětí [MPa] 

σpm∞ .. Napětí po krátkodobých ztrátách [MPa] 

σpt … základní napětí v předpínací výztuži [MPa] 

σs … napětí ve výztuži [MPa] 

ψ0 … kombinační součinitel pro snížení pravděpodobnosti současného výskytu několika 
nezávislých proměnných zatížení v plné výši [-] 

 

 

 

 



 
Konstrukce zastřešení kluziště  Bc.Lenka Pospíšilová 
Diplomová práce Textová část 

 

18 

 

SEZNAM PŘÍLOH 

P1. Použité podklady a varianty řešení 

P2. Výkresy 

P2.1 Půdorys 

P2.2 Řez A-A 

P2.3 Řez B-B 

P2.4 Pohledy 

P2.5 Patka 

P2.6 Sloup 

P2.7 Tvar vazníku 

P2.8 Předpínací výztuž vazníku 

P2.9 Betonářská výztuž vazníku 

P3. Stavební postup a vizualizace 

P4. Statický výpočet 



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ LISTINNÉ A ELEKTRONICKÉ 
FORMY VŠKP 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Prohlášení: 
  
Prohlašuji, že elektronická forma odevzdané diplomové práce je shodná s odevzdanou 
listinnou formou. 
  
  
V Brně dne 16.1.2015 
  
  
  
                                                             ……………………………………………………… 
                                                                                           podpis autora 
                                                                                          Bc. Lenka Pospíšilová  



 

Vedouc

Autor p

  

Škola 

Fakulta

Ústav 

Studijn

Studijn
program

  

Název p

Název p
anglick
jazyce 

Typ prá

Přidělo
titul 

Jazyk p

Datový 
elektron
verze   

  

Anotac

 VY
 FA

 

cí práce d

práce B

V

a S

Ú

ní obor 3

ní 
m 

N

práce K

práce v 
kém R

áce D

ovaný 
In

práce Č

 formát 
nické .p

e práce T
k
p
p
je
p
N
n
m
m
k
a
z
je
p

YSOKÉ UČ
AKULTA ST

POPISN

doc. Ing. La

Bc. Lenka P

Vysoké učen

Stavební 

Ústav betono

3607T009 K

N3607  Stav

Konstrukce 

Roof constru

Diplomová p

ng. 

Čeština 

pdf 

Tento dokum
kluziště. Byl
příhradová d
příhradové s
edna varian

podrobně ro
Na počátku b
na daný typ 
matematický
modelu byly
konstrukce a
a použitelno
zpracována v
ednotlivých

poslední byl

ČENÍ TECH
TAVEBNÍ

NÝ SOUBO

dislav Klus

Pospíšilová

ní technické

ových a zdě

Konstrukce a

vební inžený

zastřešení k

uction over 

práce 

ment se zabý
la navržena
deska, beton
střešní vazn
nta – předpja
zpracována
bylo vyprac
konstrukce

ý model kon
y získány po
a také posou
osti. Dle nav
výkresová d

h částí konst
l návrh kons

HNICKÉ V

OR ZÁVĚ

sáček, CSc.

é v Brně 

ěných konst

a dopravní s

ýrství 

kluziště 

scating ring

ývá návrhem
a a zhodnoce
nový oblouk

níky s betono
atý příhrado
a.  
cováno něko
. V rámci st
nstrukce v p
otřebné hod
uzení konstr
vržené geom
dokumentac
trukce řešen
strukce vizu

V BRNĚ 

ĚREČNÉ

trukcí 

stavby 

g 

m střešní ko
ena tři řešen
k s vnějším 
ovými střeš
ový vazník. 

olik návrhů
tatického vý
programu Sc
dnoty pro po
rukce jako c

metrie a posu
ce konstrukc
ných v této 
ualizován sp

PRÁCE 

onstrukce pr
ní zastřešení
předpětím a
ními panely
Tato varian

geometrie 
ýpočtu byl v
cia Enginee

osouzení jed
celku pro m
udků částí k
ce jako celk
diplomové p
polečně s je

ro dané roz
ní – ocelová 
a předpjaté 
y. Byla vyb
nta byla dál

respektující
vytvořen 
er. Pomocí t
dnotlivých p

mezní stav ún
konstrukce b
ku a také 
práci. Jako 

ednotlivými 

měry 

rána 
e 

í nároky 

tohoto 
prvků 
nosnosti 
byla 

fázemi 



výstavby v programu ArchiCAD a renderován v Artlantise. 

Anotace práce v 
anglickém 
jazyce 

This document describes the design of the roof structure for the dimensions 
of the rink. It was designed and evaluated three roofing solutions – steel 
truss structure, concrete arch with external prestress and prestress truss roof 
girder with concrete roof panel. One option was selected – prestress truss 
girder. This variant has been further developed. 
In the beginning was drafted several proposals geometry respecting the 
demands on the type of construction. Within the static calculation was 
created a mathematical model of the structure of the program Scia Engineer. 
Using this model were obtained values needed for the assessment of 
individual elements of construction and design assessment as a whole for 
the ultimate limit state and usability. According to the proposed geometry 
and opinions parts of the structure was drawing documentation structure as 
a whole and individual parts of the structure solved in this thesis. The last 
proposal was visualized structures together with the phases of the 
construction by program ArchiCAD and rendered by program Artlantis. 

Klíčová slova zastřešení, beton, předpínací výztuž, nosník, příhrada, kluziště 

Klíčová slova v 
anglickém 
jazyce 

Roofing, concrete, prestress reinforcement, beam, stall, rink 

 


