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ABSTRAKT 
Diplomová práce se zabývá návrhem a statickým posouzením vybraných částí prefabri-

kované železobetonové průmyslové haly, která bude sloužit jako sklad. Cílem práce je 

vypracování konstrukčních výkresů projektové dokumentace stavby a výkresů tvaru a 

výztužení vybraných navrhovaných dílců. Výpočty byly provedeny pomocí programů 

SCIA Engineer 16, IDEA StatiCa a FIN EC. Výkresová dokumentace byla vytvořena 

v programech Allplan 2016 a AutoCad 2015. 

 

PREFACE 
Master’s thesis describes the structural design and static analysis of selected elements 

of prefabricated reinforced concrete industrial building, that will be used as storage 

hall. Purpose of thesis is elaboration of assembly drawings of the project documentati-

on and drawings of formwork and reinforcement assembly of selected elements. 

Calculations were performed in computer programs for static analysis SCIA Engineer 

16, IDEA StatiCa and FIN EC. Drawing were made in programs Allplan 2016 and Au-

toCad 2015. 
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ÚVOD 
 

Předmětem diplomové práce je statický návrh a posudek trojlodní skladovací haly 

z prefabrikovaných dílců. Součástí práce je návrh a posudek jednotlivých prvků kon-

strukce s vlivy klimatických zatížení a seismicity, výkresová dokumentace a technická 

zpráva.  

Podkladem pro tuto práci byl projekt dokumentace pro stavební povolení (DSP) od 

Ing. Gabriela Kovacse. Pro objekt SO 02 Vysoko-regálový sklad I. I. etapa, který bude 

sloužit jako skladovací objekt pro společnost Cargo partner. Objekt se nachází ve Slo-

venské republice ve městě Dunasjká Streda. 

V první části diplomové práce, s názvem technická zpráva, je konstrukce jako celek 

charakterizována z dispozičního a statického hlediska. Jsou zde uvedeny druhy použi-

tých materiálů, popsán konstrukční systém a základové podmínky a stručně popsánn 

postup výstavby. 

 Ve druhé části jsou ve formě příloh vypracovány statické posudky vybraných 

prvků – vaznice, vazníku dodatečně předpjatého, vazníku předem předpjatého, vnitř-

ního a obvodového sloupu. 

 Ve třetí části jsou zpracovány konstrukční výkresy skladby a výkresy tvarů a vý-

ztuže navrhovaných prvků. 
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1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

 

Obrázek 1 Axonometrický pohled 

1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 

Předmětem dokumentace je projekt statiky pro objekt SO 02 Vysoko-regálový sklad I.- 

I. etapa, který bude sloužit jako skladový objekt pro společnost Cargo-partner Halový 

objekt bude mít jedno nadzemní podlaží, bude situovaný v blízkosti existujícího sklado-

vého objektu SO 01. Světlá vzdálenost mezi sloupy sousedních hal bude 300mm.  

Půdorysný tvar objektu SO 02 je obdélníkový, maximální půdorysné rozměry nosné 

konstrukce jsou 81,40 m x 68,50 m. Minimální světlá výška pod vazníky je +15,10 m. 

Modulová osnova objektu je v příčném směru 22,8 m +2 x 22,45 m a v podélném smě-

ru pro vnitřní sloupy 11,75 m + 2 x 11,40 m + 2x 11,70 m + 2x 11,40 m a pro obvodové 

sloupy 6,05 m + 6 x 5,70 m + 2x 6,00 m + 5x 5,70 m. V příčném směru jsou v modulech 

4x 5,70 m + 2 x 5,525 m +2 x 5,70 m + 2 x 5,525 m +5,70 m. 
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NOSNÁ KONSTRUKCE 

Nosnou konstrukci objektu tvoří prostorový montovaný jednopodlažní železobetonový 

skelet. Půdorysné rozměry nosné konstrukce objektu jsou 81,40 m x 68,50 m. Vazník 

má dolní hranu na kótě +15,10 m.  Nosná konstrukce haly je řešená jako jeden dilatační 

celek. Modulová osnova objektu je v příčném směru 22,80 m + 22,45 m + 22,45 m a v 

podélném směru 4x 5,70 m + 2 x 5,525 m +2 x 5,70 m + 2 x 5,525 m +5,70 m  

Sloupy skeletu na bočních stranách haly budou mít průřez 800 x 500 mm celkové délky 

18,95 m, vnitřní sloupy budou mít průřez 800 x 800 mm a budou také délky 18,95 m, 

štítové sloupy v řadě 1 budou mít průřez 500 x 500 mm. Všechny sloupy mají spodní 

hranu na kótě -2,45 m a budou vetknuté do kalichových hlavic pilotových základů 

v délce 2,0 m. V řadě 15 v dočasném štítě objektu budou doplněné ocelové sloupy 

s ocelovými pruty kvůli opláštění konstrukce. Ocelové sloupy budou průřezy IPE300 a 

budou ukotvené do základů přes ocelovou kotevní desku lepenými kotvami M20. 

Nosná konstrukce střechy je tvořena železobetonovými předpjatými vazníky průřezu T, 

které jsou uložení na konzoly sloupu do vidlice. Vazníky jsou ukládány v podélném 

směru haly na rozpon 11,75 m a 11,40 m s dolní hranou na kótě +15,10 m. Na vaznících 

jsou uložené v příčném směru vaznice na rozpon 22,80 m a 22,45 m. Vaznice jsou také 

průřezu T výšky 1,40 m. Vaznice budou uložené na sloupech nebo na vaznících. Na 

sloupech budou uložené do vidlic a na vazník budou uložené na horní pásnici a nasaze-

né na trny. Vazníky budou ukládány a sloupy o rozměrech 800 x 800mm. Vaznice bu-

dou ukládány na vnitřní sloupy 800x800mm a na obvodové sloupy 800 x 500mm. 

V podélném směru i v příčném směru haly budou nad obvodovými sloupy ztužidla ob-

délníkového průřezu 250 x 400 mm. V řadě A budou lícovat z venkovní strany obvodo-

vých sloupů ztužidla v jedné úrovni s horní hranou + 10,00 m, které budou uložené na 

konzolách sloupů a v druhé úrovni s horní hranou 16,50 m které budou uloženy do 

ozubu sloupu na a nasazeny na trn. V ose 1 budou na sloupy uloženy štítové trámy prů-

řezu 250 x 400 mm. Trámy budou uložené na ozubech sloupů. Všechny železobetonové 

střešní konstrukce byly uvažované jako prosté nosníky.  

Po obvodě objektu budou železobetonové základové prahy, které budou sloužit na 

přenos zemních tlaků mezi konstrukcí podlahy a upraveným terénem. Budou uložené 
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na hlavicích pilot a budou ukotvené do železobetonových sloupů. Horní hrana základo-

vých prahů bude na úrovni + 1,700 m, jejich dolní hrana bude v nezámrzné hloubce, na 

úrovni -0,900 m a na úrovni -2,200m. Tloušťka základových prahů bude 250mm. 

 

1.2 STŘECHA 

Nosným prvkem střešní roviny je trapézový plech Rannila – Ran153/B, o tloušťce ple-

chu 0,88mm. Střešní plech bude uložený na vaznících, které jsou v osových vzdálenos-

tech 6,05m, 6,0m a 5,7m. Střešní trapézové plechy po statické stránce byly uvažované 

jako spojitý nosník o dvou polích. Na plec se uloží další střešní vrstvy. 

 

Obrázek 2 Skladba střechy 

1.3 OBÁLKA BUDOVY 

Obvodový plášť skladové haly bude ze sendvičových panelů toušťky 140 mm a 

v místech bez požární ochrany bude ze skládaných C-kazet z trapézového plechu a 

z tepelné izolace. Sendvičové panely budou ukládané ve vodorovném směru a budou 

samonosné uložené na základové prahy a ukotvené ke sloupům proti účinkům větru.  
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1.4 ZALOŽENÍ 

Podrobný IGP zpracovala společnost DRILL, s.r.o. Bratislava. Na zjištění geologických 

poměrů bylo v rámci vrtných prací realizováno 23 sond, 18 sond do hloubky 8m pod 

halami a 5 sond do hloubky 3m pod terénem komunikace. 

 

Základové poměry 

Na základě vrtných prací byla zjištěná následná skladba zemin v podloží: 

-povrchové vrstvy do hloubky 0,2 až 1,0m jsou tvořené ornicí, v některých místech se 

nacházejí navážky až do hloubky 4,0 m ve formě hlinito-štěrkového zásypu. 

- pod povrchovými vrstvami do hloubky 1,5 až 1,7 m je písek jílovitý, středně ulehlý- S5 

SC a písek s příměsí jemnozrnné zeminy, středně ulehlý – S3 SF 

- do hloubky 5,2až 8 m se nachází štěrk hrubozrnitý, středně ulehlý – G2 GP 

- místy do hloubky 8.0 m jsou štěrky jemnozrnité, středně ulehlé – G1 GW 

- ustálená hladina podzemní vody je v hloubce 3,0 až 3,8 m pod úrovní původního te-

rénu 

Plánovaný objekt skladové haly můžeme z hlediska zakládání označit za náročný a zá-

kladové poměry za složité.  

Podle IGP bylo doporučeno objekt zakládat na pilotách a plošných základech- na pat-

kách uložených 0,2m v únosných štercích hrubozrnitých, v průměrné hloubce 1,7 m. 

Návrh založení stavby 

Piloty budou ukončené monolitickými železobetonovými hlavicemi s kalichy. Návrh 

pilot není předmětem této práce, piloty budou podrobně navrhnuté a nadimenzované 

dodavatelskou firmou hloubkových základů. 

V řadě 15 budou ocelové sloupy uložené na základových patkách s rozměry 1,5m x 

1,2m, které budou mít základovou spáru na úrovni 1,9 m. V případě že v hloubce zá-

kladové spáry patek budou přítomné navážky, je potřeba tyto patky prohloubit do 

štěrkové vrstvy  a nebo navážky odstranit a pod patkami vytvořit štěrkový polštář  
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Obvodový plášť bude uložený na železobetonových základových prazích. Pod betono-

vou podlahou z drátkobetonu se v hloubce 20 cm vybuduje zhutněný šterkopískový 

podsyp, kde Edef = 80 MPa.  

 

1.5 STATICKÉ SCHÉMA 
 

Po statické stránce nosnou konstrukci tvoří prostorová rámová konstrukce. Nosné 

sloupy jsou vetknuté do kalichů hlavic pilot. Horizontální střešní prvky jsou kloubově 

uložené do hlav sloupů a jsou počítané jako prosté nosníky. 

 

1.6 ÚDAJE O ZATÍŽENÍ 

 

- Zatížení sněhem 

Podle technické normy STN EN 1991-1-3 /NA pro Dunajskou Stredu je charakte-

ristiká hodnota zatížení sněhem na povrchu země: sk = 058 kN/m2.  

- Zatížení větrem 

Podle technické normy STN EN 1991-1-4 a STN EN 1991-1-4/ NA – pro danou 

lokalitu a terén kategorie II je hodnota špičkového tlaku větru pro z= 17,15 m   

qp(z)= 0,971 kN/m2. 

- Seismicita podle seismologické mapy Slovenska STN 73 0036-7 stupeň MSK-64. 
- ag = 0,4 m/s-2 

- Zatížení střechy od podvěsů, fotovotaiky a technologických zařízení uvažujeme 

0,5 kN/m2. 

 

2 METODIKA STATICKÉHO VÝPOČTU 
 

Klimatická zatížení byla stanovená dle STN EN 1991-1 a železobetonové konstrukce 

byly navrhnuté podle ČSN EN 1992-1.  
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Statický výpočet byl vyhotovený programovým systémem SCIA Engineer 2016, IDEA 

StatiCa a FIN EC.  

3 POUŽITÉ MATERIÁLY 
Železobetonové monolitické prvky  C30/37 

Prefabrikované železobetonové prvky nad-

zemní 

C35/45, C40/50 a C50/60 

Základové prahy C30/37 – XA1, XC2 

Piloty s hlavicemi C30/37 – XA1, XC2 

Zalivky kalichů z betonu C25/30 (Vusokret) 

Podlahy-podlahová deska C25/30 - XC2 

Podkladný beton C16/20 

Betonářská výstuž 10505 R 

  

 

4 PROVÁDĚNÍ 
 

Lití betonu do bednění musí splňovat všechny předpisy a musí probíhat tak, aby nedo-

šlo k rozmíšení jednotlivých složek betonové směsi. Beton musí být řádně zhutněn a 

zbaven vzduchových pórů a musí být zajištěná stejná kvalita betonu v celé konstrukci. 

Betonáž nesmí probíhat za teplot nižších než 5°C. Po vybetonování základových kon-

strukcí se postupně po dosažení potřebné pevnosti osadí do kalichu sloupy na distanč-

ní podložky tloušťky 50 mm. Při manipulaci se sloupem musí být dodrženy všechny 

předepsané požadavky. Sloupy se na místo osazují ve svislé poloze pomocí montážního 

otvoru, kterým je provlečena dostatečně tuhá transportní tyč. Po osazení se sloup za-

klínuje ve svislé poloze a zalije betonovou zálivkou, která se zhutní vibrátorem. Po do-

sažení potřebné pevnosti betonové zálivky (min 80% pevnosti) se uloží vazníky na 

sloupy. Vazníky se uloží na pryžové ložisko a trn se zasune do otvoru v konzole, který 

bude ze 2/3 naplněn maltou. Montáž se provádí tak, aby byla zajištěna co největší pro-

storová tuhost – dva rámy se vždy spojí ztužujícím nosníkem. Vaznice se ukládají na 

pryžová ložiska s navlečením vaznice na trny vazníku a následným zalitím otvorů záliv-

kou nebo osazením na sloup, kdy se trn zasadí do připraveného otvoru. Následně je 

možná osadit základové prahy a po osazení je přivařit ke sloupům.  
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5 ZÁVĚR 
V diplomové práci byly posouzeny nejvíce namáhané základní prvky a to vaznice na 

rozpětí  

22,8 m, vazník ve dvou variantách – dodatečně a předem předpjatý a obvodový a 

vnitřní sloup, navržené na extrémní účinky namáhání. 

Vaznice je navržena jako železobetonová s proměnným průřezem T, s náběhem na 

obou stranách. Vaznici jsem posoudil na mezní stav únosnosti - ohyb, smyk a na mezní 

stav použitelnost – ověření šířky trhlin a průhyb kdy jsem pro zjednodušení počítal 

s konstantním průřezem. Ruční výpočet jsem porovnal s výpočtem v programu IDEA 

StatiCa, kde se při výpočtu průhybu projevil vliv náběhů. 

 Vazník jsem navrhl ve dvou variantách, dodatečně a předem předpjatý. V obou varian-

tách jsem vazník posoudil na MSP a MSU. Dodatečně předpjatý vazník má tvar průřezu 

T, vazník má trajektorii předpínacích lan kopírující tvar ohybových momentů. Díky 

proměnné excentricitě předpětí může mít vazník nižší průřez, jelikož nedochází k tak 

velikým napětím u podpory v čase před zatížením, ale provádění je složitější oproti 

předem předpjatému vazníku.  

Sloupy, obvodový i vnitřní jsem posoudil z hlediska spolupůsobení normálové síly a 

momentu na extrémní účinky v konstrukci. Oba sloupy jsem vyhodnotil jako štíhlé, 

spočítal jsem momenty vlivem imperfekcí a momenty 2. řádu metodou jmenovité kři-

vosti. Vlivem působení větru dochází na sloupech k velikým momentům. V kombinaci 

rozhodovalo působení větru, jelikož momenty od seismického zatížení jsou menší. 

Konzoly na sloupech jsem posoudil v programu FIN EC. 
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