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1 Úvod 

 

Předmětem této diplomové práce je návrh nejvhodnějších způsobů řešení svislých a 

vodorovných nosných konstrukcí pro budovu montované haly tělocvičny. Řešenou 

konstrukcí je montovaná železobetonová hala a její vybrané nosné prvky. Hala bude 

primárně rozdělená do dvou částí. Část A bude tvořená prostorem pro zázemí sportovců 

a diváků. Část B bude sloužit pro sportovní účely. Nosná konstrukce bude tvořená 

sloupovým nosným systémem s předpjatými střešními vazníky. Vstupní část haly (část 

A) bude tvořená nosnými sloupy s využitím nosných průvlaků, na kterých budou 

uložené prefabrikované stropní dílce plnící funkci stropní desky. Vstupní konstrukce 

části A bude vybavena prostorem pro sportovce a návštěvníky (toalety, sprchy, šatny, 

recepce, sklad, technická místnost). Nad vstupní části haly bude umístěna tribuna pro 

diváky s kapacitou 250 míst a prostorem pro kamery a tisk. Tribuna bude řešená jako 

montovaná prefabrikovaná deska uložená na nosných sloupech a průvlacích. Přístup na 

tribunu bude zabezpečen externím ocelovým schodištěm. Prostor pod tribunou bude 

využíván pro rehabilitaci sportovců a návštěvníků. Přístup do části pod tribunou bude 

zabezpečen prefabrikovaným železobetonovým schodištěm. Sportovní část haly je 

tvořená širokou škálou hřišť a sportovišť (volejbal, basketbal, futsal, florbal, 

badminton). Pro návrh a výpočet byly primárně vybrány nosné konstrukce, mezi které 

patří sloupy S1, S2, S4, S5, S6, střešní vazník V1, kalichová základová patka ZP1, 

základový nosník ZN2, ztužující nosník ZT1, stropní dílec D1, průvlak P4, schodišťová 

deska SD1 a prefabrikované dílce tribuny DT2 a DT6. 

Podkladem pro návrh a výpočet bylo půdorysné schéma, základní informace o počtu 

podlaží, informace o konstrukční výšce, působící zatížení a geologické poměry v dané 

navržené oblasti. 

V praktické části budou konkrétně popsány statické výpočty jednotlivých prvků a k nim 

přiložená příslušná výkresová dokumentace. 

Primárním cílem práce je tedy návrh a posouzení vybraných částí konstrukce. 
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2 Technická zpráva 

 

2.1 Definice objektu 

         

Řešenou budovou je montovaná železobetonová hala tělocvičny v katastru obce 

Spišská Belá v okresu Kežmarok. Budova je rozdělená do dvou částí dle jejich 

využití. Část A bude sloužit jako prostory pro diváky a sportovce. Část B je 

určená pro sportovní aktivity s širokou škálou sportovišť (fotbal, badminton, 

futsal, basketbal). Část A je tvořená ze dvou podlaží. První podlaží zabezpečuje 

zázemí pro sportovce a diváky, včetně imobilních osob. Druhé podlaží je určeno 

pro prostory tribuny a tisku. K budově jsou vytvořena parkovací místa přilehlá 

k západní straně budovy.  Budova je obdélníkového půdorysného tvaru s rozměry 

27,7 x 61,0 m a výškou hřebene 11,7 m s plochou střechou.  

2.2 Architektonické řešení 

 

Objekt tělocvičny je vhodně situován vzhledem ke světovým stranám s co 

nejlepším využitím denního světla. Budova svým vzhledem vhodně zapadá do 

konceptu stávající zástavby. Konstrukce tělocvičny je řešená pomocí sloupového 

systému s využitím předpjatých střešních vazníků. Vstupní část je tvořená 

sloupovým systémem s použitím nosných průvlaků a prefabrikovaných stropních 

dílců. Opláštění haly je řešeno pomoci fasádních panelů značky RUUKI včetně 

střešního pláště. Dispoziční řešení vstupní části vyhovuje pro pohyb imobilních 

návštěvníků a sportovců. Dispozice vyhovuje veškerým normám. V prostorech 

1.NP jsou navržené šatny, sprchy, sklad, recepce, technická místnost. Stropní 

dílce jsou uložené na systému nosných průvlaků. V úrovni 2.NP je vytvořená 

montovaná prefabrikovaná konstrukce tribuny. Nosný sloupový systém je uložen 

na základových kalichových patkách. Střešní konstrukce je tvořena předem 

předpjatým vazníkem uloženým na obvodových sloupech obdélníkového tvaru. 

Součástí konstrukce je i montované schodiště, které zabezpečuje vstup do prostor 

pod konstrukcí tribuny. Jednotlivé prostory lze dispozičně upravit dle požadavků 

majitele dodatečnou konstrukcí příček. 
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2.3 Konstrukční řešení 

 

Konstrukce sloupů, patky, základových nosníků, průvlaků, ztužujících nosníků, 

stropní desky a desky tribuny jsou montované prefabrikované konstrukce 

ze železobetonu, s použitím betonu C25/30, C35/45, C40/50 a C50/60. Nosné 

střešní vazníky jsou řešené jako předem předpjaté konstrukce. Pro vazníky je 

použitý beton větší pevnosti C50/60 z důvodu použití předpjetí. Beton je 

vyztužený žebírkovou betonářskou výztuží B500B. Schodiště je navrženo jako 

montovaná prefabrikovaná deska z betonu C35/45. 

2.3.1 Postup výstavby 

 

1. Základové konstrukce – výkop patek – zhutnění podkladu 

2. Uložení základových kalichový patek dle osového systému 

3. Uložení sloupů do patek + betonová zálivka 

4. Uložení nosných průvlaků – vstupní část 

5. Uložení stropních dílců a konstrukce schodiště 

6. Osazení prefabrikátů tribuny 

7. Uložení ztužujících nosníků  

8. Uložení střešních vazníků na nosné sloupy 

9. Fasádní opláštění budovy 

10. Konstrukce střešního pláště  

11. Dokončující práce na stavbě 

 

2.3.2 Ošetřování betonu 

 

Nutnost zabránit vzniku trhlin smršťováním a vysycháním. Po ukončení 

zhutňování a konečné úpravě povrchu betonu je nutné okamžité ošetřování 

povrchu betonu. Proces výroby prefabrikovaných dílců proběhne v montážní 

hale. Vliv počasí nemá na konstrukci ve stádiu výroby vliv. Ošetřování dle 

požadavků výrobce ve výrobní hale. 
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2.3.3 Založení objektu 

 

Konstrukce bude založena na prefabrikovaných kalichových základových 

patkách. Základové konstrukce uložené na vhodném a vyhovujícím podloží 

s dostatečnou únosností stanovenou geologem. Sloupy budou založené na 

základových kalichových patkách s rozměry 4,0 x 4,0 x 1,7 m. Základové 

poměry a základové konstrukce dále podrobněji v projektu řešeny nebudou. 

2.3.4 Základová kalichová patka ZP1 

 

Základová kalichová patka je navržena pod veškerými sloupy, s půdorysnými 

rozměry 4,0 x 4,0 m a celkovou výškou patky 1,7 m. Z celkové výšky patky 

tvoří spodní desková část patky 0,7 m a kalichová část 1 m. Tloušťka kalichu je 

navržená 350 mm. Patka je založena na zhutněném upraveném terénu bez 

podkladního betonu. Vyztužení patky v spodní části navrženo v obou směrech 

výztuží ∅18/200 mm. Kalich je vyztužen výztuží ∅12 proti odtržení kalichu od 

patky a výztuží ∅8/150 mm v kalichu pro zachycení příčných tahů od ohybu 

v objímce. Patka opatřená 4 ks závěsů CFS T 320 - 700 pro manipulaci a 

montáž. Poloha montážních závěsů stanovena výrobcem a podrobně popsána ve 

výkresové dokumentaci. Pro propojení patky a základového nosníku, patka 

opatřena dvěma ocelovými trubkami ∅50. 

Propojení patky a sloupu zabezpečeno pomocí betonové zálivky v kalichu. 

Zálivkový beton C20/25 minimální tloušťky 50 mm. Krytí výztuže patky 

navrženo 40 mm. Napětí v základové půdě uvažováno 250 kPa. Pro návrh 

základové kalichové patky byl použitý beton C35/45 a betonářská žebírková 

výztuž B500. 

                          
                                             Obr. 1 Řez kalichovou patkou ZP1 (zdroj: vlastní zpracování) 
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2.3.5 Základový nosník ZN2 

 

Jako vysazená soklová konstrukce byl navržen sendvičový základový nosník. 

Základový nosník výšky 1,6 m a tloušťky 0,32 m uložen na kalichu základových 

patek. Nosník složen z nosné části tloušťky 120 mm, tepelně izolační vrstvy EPS 

tloušťky 140 mm a pohledové soklové vrstvy tloušťky 60 mm. Propojení 

jednotlivých vrstev nosníku navrženo pomocí speciálních kotev určených 

výrobcem značky HALFEN SPA. Propojení základového nosníku a sloupu je 

zabezpečeno kotevní deskou. Použitý beton C35/45 s betonářskou žebírkovou 

výztuží B500B. Krytí výztuže navrženo 35 mm. Nosník vyztužen nosnou 

tahovou výztuží Ø12 u spodního okraje. U okraje ozubu a u horního okraje 

navržená výztuž Ø10. V ozubu navržené třmínky Ø6/100 mm ve svislé poloze a 

Ø6/300 mm ve vodorovné poloze. Mimo ozubu navržená konstrukční výztuž 

formou KARI sítě Q188A s velikostí oka 150 mm. Pro účely manipulace a 

montáže dílce navržené 2 ks závěsů TSG 75 – 664, podrobně popsány ve 

výkresové dokumentaci. 

 

 

 

          

 

2.4 Svislé konstrukce 

 

Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny železobetonovými prefabrikovanými 

sloupy. Sloupy mají obdélníkový půdorysný tvar s rozměry 0,5 x 0,7 m – S1, S3 

a S2, S4 - 0,5 x 0,3 m, S5 – 0,5 x 0,5 m, S6 – 0,6 x 0,4 m. Jednotlivé sloupy jsou 

mezi sebou vzdálené osově 8,0 m a 6,0 m v podélném směru a 8,77 - 8,87 m ve 

směru příčném. Použitý beton C25/30, C35/45, C50/60 a žebírková betonářská 

výztuž B500B. 

Svislá konstrukce opláštění budovy je kotvená do sloupu a je tvořená z fasádních 

panelů RUUKI SPB WEF250 tloušťky 250 mm s tlustějším trapézovým 

plechem z důvodu velkého rozpětí (atypický kus). 

Obr. 2 Řez základovým nosníkem (zdroj: vlastní zpracování) 
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2.4.1 Sloup S1 

 

Sloup S1 s rozměry 0,5 x 0,7 m a výškou 11,75 m je vyztužen hlavní nosnou 

výztuží 8∅25 a konstrukční výztuží 2∅16 uprostřed průřezu, která je doplněná o 

smykovou výztuž (dvou-střižné třmínky) ∅10/200 mm. V místě styčníku 

zhuštění třmínku ∅10/120 mm. Výztuž uprostřed propojená sponou ∅8/400 mm. 

Pro vytažení z formy a manipulaci bude sloup opatřen dvěma manipulačními 

závěsy s kulovou hlavou CFS T 320 - 700. Poloha montážních závěsů stanovena 

výrobcem a podrobně zakreslena ve výkresové dokumentaci. V místě 

montážních závěsů sloupu navrženo zhuštění třmínku na á 125 mm v délce 1,24 

m a přídavná výztuž pro zachycení tahových účinků ∅16. Pro vztyčení sloupu 

při montáži je ve sloupu umístěna ocelová trubka ∅60. V místě trubky navrženo 

dovyztužení 2∅16. Pro propojení sloupu S1, ztužujícího nosníku a vazníku 

navržena v hlavě sloupu vyčnívající výztuž ∅25. Pro návrh sloupu použitý beton 

C35/45 a betonářská žebírková výztuž B500B. Minimální krytí výztuže je 

navrženo 35 mm. 

 

                      

                                                     Obr. 3 Řez sloupem S1 (zdroj: vlastní zpracování)                        

                                            
 
                                                     Obr. 4 Montážní závěs (zdroj: vlastní zpracování)                                                              
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2.4.2 Sloup S2 

 

Sloup S2 s rozměry 0,5 x 0,3 m a výškou 5,77 m umístěn v ose 2-3/B je 

vyztužen hlavní nosnou výztuží 8∅25, která je doplněná o smykovou výztuž 

(dvou-střižné třmínky) ∅8/200 mm. Výztuž uprostřed propojená sponou ∅8/400 

mm. Pro vytažení z formy a manipulaci sloup opatřen dvěma manipulačními 

závěsy CFS T 50 - 240. Poloha montážních závěsů stanovena výrobcem a 

podrobně zakreslena ve výkresové dokumentaci. Sloup je opatřen konzolí, pro 

uložení nosných průvlaků P1 a P1b. V místě konzoly je navržena přídavná 

výztuž 2∅25 u horního okraje konzoly. Pro konstrukci konzoly navržená svislá 

výztuž ve formě třmínků 3∅8 a vodorovné třmínky 2∅6. Pro propojení průvlaků 

s konzolí byla navržená vyčnívající výztuž ∅20. V místě montážních závěsů 

sloupu navrženo zhuštění třmínku na á 125 mm v délce 1,24 m a přídavná 

výztuž pro zachycení tahových účinků ∅12. Pro vztyčení sloupu při montáži je 

ve sloupu umístěna ocelová trubka ∅60. V místě trubky navrženo dovyztužení 

2∅12. Pro propojení sloupu S2 a průvlaku P4 navržená v hlavě sloupu 

vyčnívající výztuž ∅20. Pro návrh sloupu použitý beton C35/45 a betonářská 

žebírková výztuž B500B. Minimální krytí výztuže je navrženo 35 mm. 

                          

                                                     Obr. 5 Řez sloupem S2 (zdroj: vlastní zpracování)         

2.4.3 Sloup S4 

 

Sloup S4 s rozměry 0,5 x 0,3 m a výškou 3,71 m umístěn v ose 2-3/C je 

vyztužen hlavní nosnou výztuží 4∅22 v rozích a konstrukční výztuží uprostřed 

2∅14, která je doplněná o smykovou výztuž (dvou-střižné třmínky) ∅8/200 mm. 

Výztuž uprostřed propojená sponou ∅8/400 mm. Pro vytažení z formy a 

manipulaci sloup opatřen dvěma manipulačními závěsy CFS T 50 - 240. V místě 
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montážních závěsů sloupu navrženo zhuštění třmínku na á 125 mm v délce 1,0 

m a přídavná výztuž pro šikmý tah dána výrobcem ∅12. Pro vztyčení sloupu při 

montáži je ve sloupu umístěna ocelová trubka ∅60. V místě trubky bylo 

navrženo dovyztužení 2∅12. Pro propojení sloupu S4 s navazující konstrukcí 

navržená v hlavě sloupu vyčnívající výztuž ∅20. Pro návrh sloupu použitý beton 

C35/45 a betonářská žebírková výztuž B500B. Minimální krytí výztuže je 

navrženo 35 mm.      

                                            
   
                                                 Obr. 6 Řez sloupem S4 (zdroj: vlastní zpracování) 

 
        

2.4.4 Sloup S5 

 

Sloup S5 s rozměry 0,5 x 0,5 m a výškou 11,65 m umístěn v ose 2-3/A je 

vyztužen hlavní nosnou výztuží 8∅25, která je doplněná o smykovou výztuž 

(dvou-střižné třmínky) ∅8/150 mm. Pro vytažení z formy a manipulaci bude 

sloup opatřen dvěma manipulačními závěsy CFS T 150 - 400. Poloha 

montážních závěsů stanovena výrobcem a podrobně zakreslená ve výkresové 

dokumentaci. V místě montážních závěsů sloupu navrženo zhuštění třmínku na á 

125 mm v délce 1,24 m a přídavná výztuž pro šikmý tah je dána výrobcem ∅12. 

Pro vztyčení sloupu při montáži je ve sloupu umístěna ocelová trubka ∅60. 

V místě trubky navrženo dovyztužení 2∅12. Sloup je opatřen konzolami, pro 

uložení nosných průvlaků P3 a P2. V místě konzoly navržená přídavná výztuž 

3∅14 u horního okraje konzoly. Pro konstrukci konzoly byla navržena svislá 

výztuž ve formě třmínků 3∅6 a vodorovné třmínky 2∅6. Pro propojení průvlaků 

s konzolí byla navržena vyčnívající výztuž ∅20. Pro návrh sloupu použitý beton 
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C35/45 a betonářská žebírková výztuž B500B. Minimální krytí výztuže je 

navrženo 35 mm. 

                          

                                                    Obr. 7 Řez sloupem S5 (zdroj: vlastní zpracování)          

2.4.5 Sloup S6 

 

Sloup S6 s rozměry 0,4 x 0,6 m a výškou 11,68 m je krajní sloup umístěn 

v příčném směru v ose I. Sloup je vyztužen hlavní nosnou výztuží 8∅28 a 

uprostřed vyztužen konstrukční výztuží 2∅16, která je doplněná o smykovou 

výztuž (dvou-střižné třmínky) ∅8/250 mm. Výztuž uprostřed propojená sponou 

∅8/500 mm. Pro vytažení z formy a manipulaci sloup opatřen dvěma 

manipulačními závěsy s kulovou hlavou CFS T 150 – 400. V místě montážních 

závěsů bylo navrženo zhuštění třmínku ∅8 á 125 mm v délce 1,24 m a přídavná 

výztuž pro zachycení tahových účinků ∅16. Pro vztyčení sloupu při montáži je 

ve sloupu umístěna ocelová trubka ∅60. V místě trubky bylo navrženo 

dovyztužení 2∅16. Pro návrh sloupu použitý beton C35/45 a betonářská 

žebírková výztuž B500B. Minimální krytí výztuže je navrženo 40 mm.       

           

                       

                                                     Obr. 8 Řez sloupem S6 (zdroj: vlastní zpracování) 

                  

           



18 

 

2.5 Vodorovné konstrukce 

       

Vodorovné konstrukce budovy jsou tvořeny prefabrikovanými stropními 

nosníky a průvlaky ve vstupní části A. Stropní dílce jsou uložené na nosných 

průvlacích, které přenáší veškeré zatížení přes konstrukci sloupů do kalichových 

základových patek. Tloušťka stropních dílců navržená 300 mm.  Konstrukce 

tribuny tloušťky 250 mm v 2.NP je uložena na nosných průvlacích a nosných 

sloupech. Nosná konstrukce střechy je soubor předem předpjatých střešních 

vazníků V1,  uložených na nosných obvodových sloupech. 

 

2.5.1 Stropní dílec D1 

 

Stropní konstrukce v 1.NP je tvořená skupinou stropních prefabrikovaných 

dílců. Navrženo vyztužení pro stropní dílec D1 tloušťky 300 mm, délkou 6,23 m 

a šířkou 2,19 m. Navržena nosná výztuž  ∅12/100 mm u spodního okraje desky. 

Horní výztuž byla navržena ∅10/300 mm v obou směrech. Rozdělovací výztuž 

navržena ∅10/300 mm. Stykování výztuže navrženo 550 mm. Dílec opatřen 

čtyřmi závěsy s kulovou hlavou pro manipulaci a montáž CFS T 200 - 200. 

Poloha manipulačních závěsů dána výrobcem a podrobně rozepsána ve 

výkresové dokumentaci. V místě závěsů navrženo dovyztužení dle požadavků 

výrobce 2∅10. Použitý beton C35/45 a žebírková betonářská výztuž B500B. 

Minimální krytí výztuže je navrženo 25 mm. 

2.5.2 Dílce tribuny DT2 a DT6 

 

Konstrukce v 2.NP plnící funkci tribuny je tvořena prefabrikovanými deskovými 

prvky tloušťky 250 mm se stupni určenými pro uložení sedaček pro diváky 

s výškou 250 mm a šířkou 650 mm. Pro deskovou část tloušťky 250 mm použitá 

výztuž ∅16/100 mm v nosném směru a rozdělovací výztuž  ∅12/250/300 mm. 

Stupně jsou vyztužené výztuží ∅10/300 mm a konstrukční výztuží ∅10 mm. 

V místě uložení dílců tribuny na nosné průvlaky navržená konstrukční smyková 

výztuž dvou-střižný třmínek ∅8/200 mm. Dílce byly opatřeny čtyřmi závěsy 

s kulovou hlavou pro manipulaci a montáž CFS T 200 - 200. Poloha 
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manipulačních závěsů je dána výrobcem a podrobně rozepsána ve výkresové 

dokumentaci. V místě montážních závěsů navržena přídavná výztuž pro 

zachycení tahových účinků ∅10. Použitý beton C50/60 a žebírková betonářská 

výztuž B500B. Krytí betonářské výztuže navrženo 30 mm.  

2.5.3 Prefabrikované schodiště SD1 

  

Schodiště je navrženo jako prefabrikovaná montovaná konstrukce. Schodiště 

jednoramenné je tvořeno 17 stupni o šířce 182 mm a výšce 266 mm. Tloušťka 

schodišťové desky navržena 200 mm. Výztuž schodišťové desky navržena 

∅14/100 mm v nosném směru. Rozdělovací výztuž ∅10/250 mm a ∅8/200/300 

mm. Dílec opatřen čtyřmi závěsy s kulovou hlavou pro manipulaci a montáž 

HALFEN DEHA 6000-10-0.150. Poloha manipulačních závěsů dána výrobcem 

a podrobně rozepsána ve výkresové dokumentaci. V místě závěsů navrženo 

dovyztužení dle požadavků výrobce uvedeno ve výkresové dokumentaci. 

Použitý beton C35/45 a betonářská výztuž B500B. Krytí výztuže 25 mm.           

2.5.4 Ztužující nosník ZT1 

 

Pro účely ztužení konstrukce byl navržený ztužující nosník ZT1. Nosník uložen 

na obvodových sloupech S1 a S3. Nosník obdélníkového průřezu s výškou 0,4 m 

a šířkou 0,35 m. Délka ztužujícího nosníku 7,98 m. Nosník vyztužen podélnou 

nosnou výztuží 4Ø16 u dolního okraje a konstrukční výztuží 4Ø10 u horního 

okraje. Třmínky navrženy čtyř-střižné Ø6/250 mm.  Dílec opatřen dvěma závěsy 

s kulovou hlavou pro manipulaci a montáž HALFEN DEHA 6000-10.0-0170. V 

místě závěsů navrženo dovyztužení dle požadavků výrobce. V místě montážních 

závěsů navrženo zhuštění třmínku ∅6 á 125 mm v délce 1,24 m a přídavná 

výztuž pro zachycení tahových účinků ∅10. Použitý beton C35/45 a betonářská 

výztuž B500B. Krytí výztuže navrženo 30 mm. 

                                         
                                                 Obr. 9 Řez ztužujícím nosníkem (zdroj: vlastní zpracování)                      
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2.5.5 Průvlak P4 

 

Průvlak je navržen jako montovaná železobetonová konstrukce. Rozměry 

průvlaku navržené 0,3 x 1,0 m s délkou 8,74 m. Průvlak bude uložen na 

sloupech a propojený přídavnou kotevní výztuží ∅20. V průvlaku byla navržena 

spodní výztuž 8∅25 ve dvou vrstvách a horní výztuž 2∅20 v celé délce. 

Uprostřed výšky průřezu navržená rozdělovací výztuž 2∅16. Výztuž uprostřed 

propojená sponou ∅8/500 mm. Smyková únosnost zabezpečena dvou-střižnými 

třmínky ∅10. Třmínky navrženy á 120 mm ve vzdálenosti 2,5 m od podpory a 

konstrukční třmínky ∅10 á 250 mm uprostřed. Dílec opatřen dvěma závěsy 

s kulovou hlavou pro manipulaci a montáž HALFEN DEHA 6001-20.0-0250. V 

místě závěsu navrženo dovyztužení dle požadavků výrobce. Závěsy vyztužené 

přídavnou výztuží pro šikmý tah ∅12 a ∅14. Krytí výztuže navrženo 35 mm. 

Použitý beton C50/60 a žebírková betonářská výztuž B500B.                                      

                                                   
                                                    Obr. 10 Řez průvlakem P4 (zdroj: vlastní zpracování)     

2.5.6 Předpjatý vazník V1 

 

Z důvodu velkého rozpětí haly je nosná konstrukce střechy tvořena předem 

předpjatými vazníky. Rozměry vazníku navržené s ohledem na co 

nejefektivnější využití předpětí. Vazníky uložené v osové vzdálenosti 8 a 6 m 

v osách A-I. Vazník navržen proměnného průřezu s nejvyšší výškou uprostřed 

rozpětí 1,7 m a nejnižší výškou na okraji 1,0 m a celkovou délkou 26,5 m. Pro 

předepnutí byla použita předpínací lana Freyssinet Y1860 – S7 - 15,7 - A 

napínaný na dlouhé dráze v montážní hale. 

Trasování lan provedeno v přímém směru viz. výkres trasování předpínací 

výztuže. Provedena separace 2 ks předpínacích lan v plastové chráničce v délce 

1,0 m od podpory z obou stran. Vazník bude vyztužen přídavnou betonářskou 

výztuží 4∅20 u spodního okraje v celé délce. Smyková výztuž navržená jako 
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dvou-střižný třmínek ∅10/120/150/200 mm. Konstrukční výztuž navržena  ∅16 

a ∅10 mm. Vazník opatřen dvěma závěsy pro manipulaci a montáž PFEIFER 

ANCHOR BS37. Poloha a požadované dovyztužení v místě závěsu stanoveno 

výrobcem a podrobně popsáno ve výkresové dokumentaci. Použitý beton 

C50/60 a žebírková betonářská výztuž B500B. Krytí spodní výztuže navrženo 25 

mm. Krytí předpínací výztuže 50 mm. 

 

                         

                                     Obr. 11 Průřez střešního vazníku v L = 0 a L/2 (zdroj: vlastní zpracování) 

                   

2.5.7 Technické údaje předpínací výztuže 

 

Předpínací lano: Y11860 – S7 – 15,3 – A 

Výrobce: Freyssinet 

Ap = 140 mm2 

Ep = 195 GPa 

            Napětí: 1476 MPa  

Pokluz v kotvě: 6 mm (dáno výrobcem) 

Změna vzdálenosti opěr: 4 mm  

RH = 50% 

Podržení napětí: tcor = 5 minut 

Předpokládané ztráty: t∞ = 15% 

Vypočítané ztráty: t∞ = 13% 
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2.5.8 Ztráty předpětí 

 

Pro vazník uvažovány krátkodobé a dlouhodobé ztráty předpětí, které snižují 

účinky předpínacích lan v předem předpjaté konstrukci. Ztráty určené dle 

požadované normy. 

 

 Krátkodobé ztráty: 

• Ztráta změnou vzdálenosti opěrného zařízení 

• Ztráta pokluzem v kotvě 

• Ztráta relaxací - krátkodobá 

• Ztráta vzniklá rozdílem teplot výztuže a opěrného 

zařízení 

• Ztráta okamžitým pružným přetvořením 

Dlouhodobé ztráty: 

• Ztráta pružným přetvořením 

• Ztráta smršťováním 

• Ztráta dotvarováním 

• Ztráta relaxací – dlouhodobá 

• Kombinace relaxace, dotvarování, smršťování 

 

Výpočet jednotlivých ztrát podrobně rozepsán v statickém výpočtu. 

Výsledné hodnoty jednotlivých ztrát předpětí uvedená v statickém výpočtu 

v příloze P3. 

 

 

 

2.6 Materiálové charakteristiky 

 

Beton C25/30  

 

fck = 25,00 MPa 

fcd = 
𝑓𝑐𝑘

γ𝑐
 = 

25,00

1,5
 = 16,67 MPa 

fctm = 2,60 MPa 

fctk0,05 = 1,80MPa 

fctd = α.
𝑓𝑐𝑡𝑘0,05 

γ𝑐
 = 1,00. 

1,80

1,50
 = 1,20 MPa 

Ecm = 31,00 GPa 

εcu3 = 3,50 ‰ 
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Beton C35/45  

 

fck = 35,00 MPa 

fcd = 
𝑓𝑐𝑘

γ𝑐
 = 

35,00

1,5
 = 23,33 MPa 

fctm = 3,20 MPa 

fctk0,05 = 2,20 MPa 

fctd = α.
𝑓𝑐𝑡𝑘0,05 

γ𝑐
 = 1,00. 

2,20

1,50
 = 1,46 MPa 

Ecm = 34,00 GPa 

                           

Beton C50/60  

 

fck = 50,0 MPa 

fcd = 
𝑓𝑐𝑘

γ𝑐
 = 

50,00

1,5
 = 33,33 MPa 

fctm = 4,10 MPa 

fctd = α.
𝑓𝑐𝑡𝑘0,05 

γ𝑐
 = 1,0. 

2,20

1,50
 = 1,46 MPa 

Ecm = 37,0 GPa 

  εcu3 = 3,50 ‰ 

 

Betonářská žebírková ocel B500B 

 

fyk = 500,00 MPa 

fyd = 
𝑓𝑦𝑘

1,15
 = 

500,00

1,15
 = 434,78 MPa 

Es = 200,00 GPa 

εs = 
𝑓𝑦𝑑

𝐸𝑠
 = 

434,78 

200.103 = 2,17 ‰   

  

 

 

 

 

 

Obr. 12 Pracovní diagram bet. oceli (zdroj: [𝟏]) 
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Předpínací výztuž 

 

Y1860 – S7 – 15,3 - A  

Ap1 = 140 mm2 

fpk = 1860,00 MPa 

Ep = 195 GPa 

fp0,1k = 1640 MPa 

fpd = fp0,1k/γs = 1640/1,15 = 1426,08 MPa 

 

  

2.7 Statické řešení  

 

Výpočet všech konstrukcí byl zpracován dle platných evropských norem ČSN 

EN 1992-1-1 a ČSN 73 1201. Primárně byly prvky staticky řešené v programu 

Scia Engineer 20 a ověřené ručním výpočtem. 

2.7.1 Sloupové konstrukce 

 

Pro výpočet sloupů S1, S2, S4, S5, S6, které tvoří nosnou konstrukci byly 

použité modely vytvořené v programu Scia Engineer 20. Modely byly vytvořené 

v obecné rovině XYZ a také jako rámový model. Modely vetknuté ve spodní 

části modelu. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                              
              

Obr. 13 Pracovní diagram předp. výztuže (zdroj: [𝟏]) 

Obr. 14 Model sloupu S6 a rámu S1 Scia (zdroj: vlastní zpracování) 
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                                     Obr. 15 Rámový model sloupu S2 - Scia (zdroj: vlastní zpracování) 

 

                              

     

                        
 
                                   Obr. 16 Rámový model sloupu S4 - Scia (zdroj: vlastní zpracování) 

 
                                  

 
 
                                  Obr. 17 Rámový model sloupu S5 - Scia (zdroj: vlastní zpracování) 
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2.7.2 Vodorovné konstrukce 

 

Pro výpočet vodorovných konstrukcí haly tělocvičny byly konstrukce 

vymodelovány ve výpočetním programu Scia Engineer 20. 

Všechny výpočty z programu byly ověřené ručním výpočtem. Stropní dílce a 

dílce tribuny modelované v obecné rovině XZ jako prosté nosníky šířky 1 m. 

Ztužující a základové nosníky byly modelovány v obecné rovině XZ jako 

prosté nosníky. 

                             
                                           Obr. 18 Model dílce D1 Scia (zdroj: vlastní zpracování) 

                               
 

                                           Obr. 19 Model vazníku V1 Scia (zdroj: vlastní zpracování)           

                            

2.7.3 Schodišťová deska 

 

Model schodišťové desky byl vytvořen v programu Scia Engineer v obecné 

rovině XZ. Model na jedné straně podepřený posuvnou podporou a v místě 

napojení na stropní dílec kloubem. Všechny výsledky porovnány s ručním 

výpočtem.             

                                
                                        Obr. 20 Model schodišťové desky Scia (zdroj: vlastní zpracování)       
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2.8 Zatížení 

 

Zatížení vypočítané dle určené normy  [2]. 

Konstrukce zatížená vlastní tíhou. Vlastní tíha vypočtená s objemovou tíhou 

betonu 25 kN/m3 pro železobetonové konstrukce a 26 kN/m3 pro konstrukce 

předpjaté. Hodnoty zatížení uvedené v charakteristických hodnotách. 

Ostatní stálé zatížení – Stropní dílec  D1: vrstvy podlahy                3,3 kN/m2 

                 - Dílce DT2/DT6 (tribuna): stupeň tribuny  2,03 kN/m2 

             : zábradlí   0,5 kN/m 

              : sedačka  0,05 kN/m2 

            - Schodišťová deska: keramická dlažba  0,176 kN/m2 

           - Vazník V1: vrstvy střešního pláště   0,39 kN/m2 

           - Sloup S1: fasádní panel                    0,39 kN/m2 

      : okapový žlábek                1,75 kN/m 

Užitné zatížení – Kategorie budovy C5 

    – schodiště – dle [2] = 3,0 kN/m2 

    - příčky – dle [2] = qk = 0,8 kN/m2 

    - zábradlí – dle [2] = 0,5 kN/m 

    - tribuny – dle [2] = 5,0 kN/m2 

    - sníh – dle [3] = sněhová oblast = III. 

     - zatížení sněhem = 1,2 kN/m2 

    - vítr – dle [4] – podrobně rozepsáno v statickém výpočtu 

2.8.1 Kombinace zatížení 

 

Použité kombinace zatížení dle požadované normy [1]. 

Pro všechny konstrukce byly použité kombinace 6.10, 6.10a, 6.10b pro 

posouzení na mezní stav únosnosti MSÚ. Pro posouzení konstrukce na mezní 

stav použitelnosti MSP použité příslušné kombinační rovnice (charakteristická, 

častá, kvazistálá). Pro střešní vazník se použily kombinace 6.13b, 6.14b, 6.15b 

viz norma [1]. 

6.10:      ∑ᵞG,jGk,j"+"ᵞPP"+"ᵞQ,1Qk,1"+"∑ᵞQ,iQk,iψ0,1 

6.10a:    ∑ᵞG,jGk,j"+"ᵞPP"+"ᵞQ,1ψ0,1Qk,1"+"∑ᵞQ,iQk,iψ0,1 

6.10b:    ∑ξᵞG,jGk,j"+"ᵞPP"+"ᵞQ,1Qk,1"+"∑ᵞQ,iQk,iψ0,1 
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Charakteristická kombinace:  ∑Gk,j"+"P"+"Qk,1"+"∑Qk,iψ0,1 

Častá kombinace:   ∑Gk,j"+"P"+"ψ1,1Qk,1"+"∑Qk,iψ2,1 

Kvazistálá kombinace:  ∑Gk,j"+"P"+∑Qk,iψ2,i 

3 Návrh a posouzení konstrukcí na MSÚ a MSP  

3.1 Návrh a posouzení 

 

Všechny konstrukce byly navrženy a posouzeny dle platných norem [1]; [8]. 

Všechny konstrukce vyhověly na MSÚ a vybrané konstrukce na MSP 

s bezpečnostní rezervou.  

3.2 MSP Průhyb 

 

Stropní konstrukce D1      wfin = - 24,04 mm (dlouhodobý průhyb desky D1) 

Dílec tribuny DT6             wfin = - 25,37 mm (dlouhodobý průhyb dílce DT6) 

Schodišťová deska SD1    wfin = - 22,27 mm (dlouhodobý průhyb dílce SD1) 

Střešní vazník V1           wst = - 38,45 mm (krátkodobý průhyb vazníku V1) 

Ztužující nosník ZT1         wfin = - 31,0 mm (dlouhodobý průhyb nosníku ZT1) 

Průvlak P4                         wfin = - 25,7 mm (dlouhodobý průhyb průvlaku P4) 

 

Všechny posuzované konstrukce a jejich průhyby vyhověly na limitní hodnoty 

průhybů viz odpovídající norma [5]. 

4 Manipulace, skladování prefabrikátu a způsob provádění 

 

Před betonáží prvků musí být provedeno ošetření forem odformovacím olejem, 

který zajistí bezproblémové odformování prvků. Betonářská výztuž uložena před 

betonáží prvků s kontrolou její pozice a krytí. Beton důkladně zhutněn vibračním 

zařízením. Prvky s pohledovým povrchem potřeba patřičně upravit, informace o 

povrchových úpravách prvků uvedené ve výkresové dokumentaci. Pro vytažení 

z formy použité manipulační úchyty zabetonováni na předem stanoveném místě 

podle výkresové dokumentace.  Pro jednotlivé prvky byly použity závěsy s kulovou 
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hlavou HALFEN DEHA, CFS, PFEIFER. Po vytažení prvků z formy vizuální a 

následně geometrická kontrola prvků. Skladování prvků ve skladu, jednotlivé prvky 

uložené na dřevěných hranolech v poloze určené ve výpočtu. Transport 

jednotlivých dílců v poloze stanovené výpočtem. 

5 Výkresová dokumentace 

 

5.1 Výkresová dokumentace 

 

Výkresová dokumentace byla provedená dle požadovaných norem [11]; [12]. 

Plná výkresová dokumentace přiložena v přílohách. Výkresová dokumentace 

zpracována v programu AutoCAD 21 s použitím dodatku Advance Concrete.
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6 Závěr 

 

V této diplomové práci jsem se věnoval návrhu a posouzení montované haly 

tělocvičny. Navrhovaná konstrukce byla navržena jako montovaná 

železobetonová konstrukce a řešenými prvky byly kalichová patka ZP1 pod 

nosnými sloupy, nosné sloupy S1, S2, S4, S5, S6, průvlak P4, dílce tribuny DT2 

a DT6, ztužující nosník ZT1, základový nosník ZN2, prefabrikované schodiště 

SD1 a stropní dílec D1. Střešní konstrukci tvoří nosný vazník, který bude řešen 

jako předem předepnutá konstrukce. Celá konstrukce bude opláštěna PUR/PIR 

panelama RUUKI. Model konstrukce vytvořen ve výpočetním programu Scia 

Engineer 20.1. byl porovnán s jednoduchým ručním výpočtem pro porovnání a 

správnost výsledků. Postupně byla takto navržena a posouzena celá nosná 

konstrukce a její vybrané prvky. Výstupem byl statický výpočet, výkresy 

konstrukce a dílců, a následně výkresy vyztužení. 

Pro výpočty byly použity různé výpočetní programy, které byly vždy porovnány 

s ručním výpočtem. Zpracování této diplomové práce bylo pro mě velkým 

přínosem v oblasti montovaných konstrukcí a jejich návrhu. Naučil jsem se řešit 

vybrané problémy této tematiky. Pracovat s informacemi a znalostmi, které jsem 

měl k dispozici. Práce byla pro mě velkou výzvou i z důvodu, že vybraná 

tématika montovaných konstrukcí není v oboru Konstrukce a dopravní stavby 

podrobně probíraná. 

Zpracováním projektu jsem získal mnoho zkušeností s prací v programech Scia 

Engineer, CADCon RCD, AutoCAD, Advance Concrete. 
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7.2 Internetové zdroje: 

 

[16] http://www.freyssinet.cz/ 

[17] https://www.halfen.com/en/ 

[18] https://cfix.cz/ 

[19] https://www.pfeifer.info/en/home/ 
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7.3 Použitý software 
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8 Seznam zkratek 

 

Seznam použitých symbolů a zkratek není úplný, některé zkratky a symboly 

vysvětlené v textu. 

 

 

 fck  krychelná pevnost betonu v tlaku  

 fcd  návrhová pevnost betonu v tlaku 

 fctm  průměrná hodnota válcové pevnosti v tlaku  

 Ecm  sečnový modul pružnosti betonu 

 εcu3  mezní poměrné přetvoření betonu 

 fyk  mez kluzu oceli 

fywd  návrhová mez kluzu betonářské smykové výztuže 

 fyd  návrhová mez kluzu betonářské výztuže 

http://www.freyssinet.cz/
https://www.halfen.com/en/
https://cfix.cz/
https://www.pfeifer.info/en/home/
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 Es  návrhová hodnota modulu pružnosti betonářské výztuže 

 h  výška 

 b  šířka 

 l  délka 

t  tloušťka 

x,y,z  souřadnice 

dg  největší jmenovitý rozměr zrna kameniva 

fbd  návrhové mezní napětí v soudržnosti   

Ac  plocha betonu 

hdeska  výška schodišťové desky 

šdeska  šířka schodišťové desky 

P  předpínací síla 

Ap1  průřezová plocha předpínacích vložek 

fpk  charakteristická pevnost předpínací oceli v tahu 

Ep  návrhová hodnota modulu pružnosti předpínací oceli 

fp01k  charakteristická smluvní mez kluzu 0,1% předpínací oceli 

ep  excentricita kabelu 

f  vzepětí 

Pm0  počáteční síla na aktivním konci okamžitě po napnutí 

tcor  čas podržení napětí 

σpr(5min) napětí v čase 5 minut 

σps  ztráta smršťováním 

wst  průhyb (krátkodobý) 

wfin  průhyb (dlouhodobý) 

r  poloměr 

λ  štíhlostní poměr 

μ  součinitel tření předpínací vložky o stěny kanálku 

v  Poissonův součinitel 

σp∞ napětí v předpínací výztuži od všech stálých zatížení včetně 

předpětí v čase blížícímu se nekonečnu 

θ úhel 

∅  průměr prutu 

EI  ohybová tuhost 
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F  zatížení 

ULS  mezní stav únosnosti 

SLS   mezní stav použitelnosti 
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