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V bakalářské práci se řeší základní koncepce jednolodní skladovací haly 

v Praze. Výměna stávajícího střešního pláště, který je tvořen pouze 

extrudovaným polystyrenem a trapézovým plechem, za nový střešní plášť 

tvořený vegetační střechou, si žádá nový návrh a výpočet prefabrikovaného 

vazníku střechy. 

Rám jednolodní haly je sestaven ze základových patek, sloupů a již 

zmíněného vazníku. Uložení sloupů do patek je uvažované jako vetknutí, 

vazník je na sloupech uložen kloubově. Výpočet konstrukce se řeší v hlavním 

nosném směru rámu, kolmo na rám je tuhost zajištěna pomocí ztužení 

objektu. Šířka rámu je 17,800 m, výška od hřebene k základové spáře je 

11,970 m, výška nad terénem je uvažována 10,800 m. 

Vazník je navrhován ve dvou variantách. První je varianta vazníku ze 

železobetonu a druhou variantou je předem předpjatý vazník. Pro srovnání 

o kolik by bylo potřeba navýšit výztuž ve vazníku je uveden i statický výpočet 

a posudek s původní skladbou střešního pláště. 

V rámci výpočtů je řešena i únosnost sloupu. 
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Zatížení rámu je provedeno v pěti zatěžovacích stavech: ZS1 Vlastní tíha, 

ZS2 Ostatní stálé zatížení, ZS3 Sníh, ZS4 Vítr zleva a ZS5 Vítr zprava. 

Celkové zatížení a maximální hodnoty vnitřních sil byly zjišťovány pomocí 

kombinací zatížení 6.10a) a 6.10b). 

2.1 STÁLÉ 

Zatížení stálé je tvořeno vlastní tíhou konstrukce rámu a střešním 

pláštěm. Obvodový plášť je samonosný, z tohoto důvodu není do stálého 

zatížení započítán. 

Hodnoty zatížení střešního pláště (ostatního stálého zatížení) jsou: pro 

původní skladbu (trapézový plech + extrudovaný polystyren) 

g1k = 0,332 KN/m2, pro novou skladbu (vegetační střecha) g1k = 2,932 KN/m2. 

2.2 SNÍH 

Praha se nachází v I. sněhové oblasti, kde se charakteristická hodnota 

zatížení sněhem na zemi sk = 0,700 KN/m2. Hodnota zatížení sněhem je 

qs = 0,560 KN/m2. 

Sníh je brán jako statické zatížení s krátkodobým účinkem působení. 

2.3 VÍTR 

Skladovací hala stojí v I. větrné oblasti, kde je základní rychlost větru 

vb,0 = 22,5 m/s. Stavba haly je situována na okraji průmyslové oblasti, z tohoto 

důvodu jsou kategorie a parametry terénu uvažovány jako III. – stromy, 

vesnice, předměstí, lesy. Parametr drsnosti terénu je v kat. III z0 = 0,05 m, 

minimální výška zmin = 5 m, což s výškou z = 10,8 m hala splňuje. 

Vítr je brán jako statické zatížení s krátkodobým účinkem působení. Vítr 

je výběrové zatížení. 
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3.1 VAZNÍK 

V první variantě nového návrhu a posudku je prefabrikovaný vazník z 

železobetonu. Beton spadá do třídy C30/37 prostředí XC1 a je vyztužen 

betonářskou ocelí B 500B. 

V druhé variantě je prefabrikovaný vazník z předem předpjatého 

betonu, kde beton také spadá do třídy C30/37 prostředí XC1. Lana předpínací 

výztuže jsou z materiálu Y 1770 S7 – 15,3. 

V obou variantách má vazník průřez ve tvaru “I”, se stejnými rozměry a 

rozpětím 17,8 m. V podélném řezu je sedlovitého tvaru a jeho výška se 

pohybuje od 1,022 m u podpory do 1,200 m uprostřed rozpětí; sklon je tedy 

2 %. 

Pásnice vazníku jsou symetrické o stálých rozměrech b = 0,450 m, t = 

0,180 m a s náběhem ke stojině o výšce 50 mm. Měnící se výška vazníku je 

vyřešena pouze měnící se výškou stojiny. Šířka stojiny je konstantní o 

rozměru bw = 0,150 m. 

Rozměry a tvar vazníku jsou lépe vidět v příloze P3. Statický výpočet, 

kapitola Geometrie řešeného rámu, statické schéma. 

V železobetonové verzi je hlavní nosná výztuž s Ø 25 mm při dolním 

okraji vazníku, kde přenáší maximální ohybový moment vznikající v polovině 

rozpětí. Hlavní nosná výztuž je redukována rozdělením materiálu. Smykovou 

výztuž tvoří dvoustřižné třmínky Ø 6 mm. Podrobný popis a rozmístění 

výztuže je v příloze P2. Výkresová část, číslo výkresu 2. 

V předem předpjaté verzi jsou všechna lana Ø 15,3 mm přímá, napínána 

najednou na napínací dráze délky lp = 50 m. Rozmístění a počet lan jsou 

patrná na výkrese č. 3, přílohy P2. Výkresová část. 

Pro lepší manipulaci ve výrobě a při montáži jsou ve vazníku 

zabudovány montážní prvky Halfen Deha - 6050-15,0-1550. Jejich návrh a 

posouzení je v příloze P3. Statický výpočet, kapitola Manipulace s vazníkem, 

výrobní stádium. Okolo montážních prvků musí být provedeno dovyztužení 

dle materiálů výrobce. 
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3.2 SLOUP 

Prefabrikovaný sloup je v obou uvedených alternativách vazníku 

shodný. Jeho průřez je čtvercový o rozměrech a = 0,450 × b = 0,450 m. výška 

sloupu činí 9,200 m. 

Beton sloupu spadá do třídy C30/37 prostředí XC1 a je vyztužen 

betonářskou ocelí B 500B. 

Hlavní nosná (svislá) výztuž Ø 16 mm je umístěna po stranách, které 

jsou ve směru rámu. Třmínky sloupu jsou rozmístěny podle konstrukčních 

zásad, jejich zhuštění je v hlavě a patě sloupu. Podrobný popis a rozmístění 

výztuže je v příloze P2. Výkresová část, číslo výkresu 5. 
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4.1 BETON 

Beton třídy C30/37, prostředí XC1 je použit při výrobě prefabrikovaného 

vazníku i sloupu. Největší frakce kameniva, která je při výrobě použita, je 

16 mm. Konzistence čerstvého betonu S3. Obsah chloridů v cementu 0,2 % 

z jeho hmotnosti. 

Beton C30/37 – základní charakteristiky: 

charakteristická válcová pevnost betonu v tlaku fck = 30 MPa 

průměrná hodnota pevnosti betonu v tahu fctm = 2,9 MPa 

dolní kvantil pevnosti betonu v tahu fctk0,05 = 2,0 MPa 

návrhová válcová pevnost betonu v tlaku fcd = fck/γc = 20 MPa 

součinitel spolehlivosti γc = 1,5 

modul pružnosti betonu Ecm = 32 GPa 

limitní přetvoření v betonu v tlaku Ԑcu3 = -3,5 ‰ 

4.2 OCEL 

Všechna použitá ocel ve vazníku a sloupu je betonářská ocel B 500B. 

Ocel B 500B – základní charakteristiky: 

charakteristická mez kluzu fyk = 500 MPa 

návrhová mez kluzu fyd = fyk/γs = 435 MPa 

součinitel spolehlivosti γs = 1,15 

modul pružnosti bet. oceli Es = 200 GPa 

přetvoření výztuže při dosažení meze kluzu Ԑyd = fyd/Es = 2,174 ‰ 

4.3 PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽ 

Pro předpětí vazníku jsou použita předpínací lana Y 1770 S7 – 15,3. 

Předpínací lana Y 1770 S7 – 15,3 – základní charakteristiky: 

charakteristická pevnost v tahu fpk = 1770 MPa 

modul pružnosti p.v. Ep = 195 GPa 

průměr lana Ø = 15,3 mm 

průřezová plocha jednoho lana Ap1 = 140 mm2 
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P1. Použité podklady 

 Řez objektem 

 Půdorys 

P2. Výkresová část 

1 Výkres tvaru prefabrikovaného vazníku V1 

2 Výkres výztuže prefabrikovaného vazníku V1 pro vegetační 

skladbu střechy 

3 Výkres předpínací výztuže prefabrikovaného vazníku V1 

4 Výkres tvaru sloupu S1 

5 Výkres výztuže sloupu S1 

P3. Statický výpočet 

 P3.1 Příloha statického výpočtu 




