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Abstrakt  
Diplomová práce se zabývá přepracováním nemocničního pavilonu z monolitické 
varianty na montovaný skelet. Výpočet vnitřních sil je proveden pomocí programu 
SCIA Engineer. Mezi navrhované nosné prvky patří vnitřní a krajní průvlak a všechny 
sloupy v ose 2-C. Práce obsahuje montážní zprávu, statický výpočet, výpočty a 
výkresy řešených částí, detaily styků, montážní materiál a ruční výpočet.  
 
 
Klíčová slova  
Montovaný skelet, pavilon nemocnice, montážní stadium, provozní stadium, sloup, 
průvlak, ztužidlo, dutinový panel, konstrukční detaily styčníků, šroubovaná botka 
sloupu, vnitřní síly, interakční diagram, výkres skladby, výrobní výkres, ruční výpočet 
  
 
 Abstract 
The final thesis is focused on reworking hospital pavilion from cast-in-place structure 
to precast concrete frame. Calculation of internal forces is made by software system 
SCIA Engineer. Main load-bearing elements are inner beam, outside beam and all 
columns in axis 2-C. This thesis contains assembly report, structural design, 
calculations and drawings of the designed parts, joint details, assembly material 
drawing and hand calculation. 
 
 
Keywords  
Precast concrete frame, hospital pavilion, assembly stadium, operating stadium, 
column, beam, bracing, hollow core slab, assembly joint details, column shoe 
system, internal forces, interaction diagram, composition drawing, production 
drawing, hand calculation 
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1. ÚVOD 

Diplomová práce se zabývá přepracováním pavilonu nemocnice v Kyjově z monolitické 
varianty na montovanou. Pro posouzení byly zvoleny dva nejvíce namáhané kolmé rámy 
v ose 2 a C. Pro ně byl vytvořen výpočetní model pro získání vnitřních sil v obou 
směrech. Cílem bylo vytvořit globální posouzení objektu, kdy jsme se zaměřovali na jeho 
chování v jednotlivých stádiích působení. Podrobně jsem se zabýval rozvržením detailů 
styků jednotlivých prvků a posudkům stability v jednotlivých částech montáže. Z toho 
vyplynuly požadavky na montáž zpracované v montážní zprávě a detailech styků. Po 
těchto rozvrženích jsme přešli ke statickým výpočtům rámů. Zde bylo podrobně řešeno, 
postupné budování konstrukce, a že dochází ke změnám statického schématu. Ke všem 
řešeným částím byla vypracována výkresová dokumentace.  

2. POPIS OBJEKTU 

2.1 STAVEBNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU 

Řešený třípodlažní objekt se skládá z podélných rámů tvořených prefabrikovanými 
průvlaky s ozuby (tvar obrácené T), které jsou řešeny jako průběžné, spřahované 
s dobetonováním na stavbě. Sloupy průřezu 400x400 mm jsou dělené, návrh spojení je 
šroubovanými botkami HCC od firmy Halfen. V podélném směru jsou na ozuby osazeny 
předpjaté panely spiroll s pozdější nadbetonávkou, ve které je umístěná výztuž 
přenášející tahové síly. Pouze na střeše schodiště, která je bez nadbetonávky je navržena 
kleštinová výztuž.  

V příčném směru je objekt ztužen obvodovými ztužidly osazenými na ozub průvlaku a 
nadbetonávkou nad panely. Ztužidla jsou taktéž řešena jako spřahovaná na stavbě.  

2.2 ZALOŽENÍ OBJEKTU 

Založení objektu nebylo součástí řešení této diplomové práce, předpokládaný způsob 
založení je na osamělé piloty průměru 1200 mm, kde byla ověřena svislá únosnost dle 
reakcí v patě sloupu podle tabulek docenta Masopusta. Po vybetonování kalichu a 
následném osazení sloupu a zalití zálivkou je sloup plně vetknut do kalichu. Po obvodu 
budovy jsou navrženy základové prahy osazeny na kalichy. Dále je v celé ploše 
vybetonovaná podlahová deska tloušťky 150 mm. Pod ní je nutno navézt a dostatečně 
zhutnit zeminu charakteru hlinitopísčitých štěrků – G3.  

2.3 VODOROVNÉ KONSTRUKCE 

STROPNÍ PANELY 

Konstrukce stropu je tvořená předpjatými panely SPIROLL. Mezi osou 1-2 v 1.NP a 2.NP 
jsou navrženy panely tloušťky 250 mm – označení PPD 250. Mezi osou 4-5 v 1.NP a 2.NP 
navrhuji panely tloušťky 200 mm označení – PPD 219. V oblasti střechy schodiště a mezi 
výměnou V1 a V2 jsem navrhl panely tloušťky 160 mm označení – PPD 165. V ostatních 
oblastech jsem navrhl panely tloušťky 200 mm označení – PPD 207. Panely musí být 
zavíčkované! Osazují se na podmazání od výrobce PAGEL, označení V1/10 tloušťky 10 
mm. Panely je nutno osazovat rovnoměrně, ne v jedné řadě, aby nedocházelo 
k nadměrnému namáhání průvlaků krouticími momenty. Po osazení panelů a následném 
zalití spár a čel panelů dojde k vyvázání výztuže nadbetonávky a následném 
zmonolitnění betonem C25/30 XC1. Spolu se ztužidly je vytvořená tuhá stropní rovina.  
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PRŮVLAKY 

Kromě střechy schodiště a průvlaků v ose 1.1 a A1 jsou průvlaky řešeny jako dodatečně 
spřahované na stavbě. Jsou průběžné, stykované mimo sloup. Zde jsou spojovány na 
ozub. Po namontování a zmonolitnění podlaží je nutné v dolní části osadit kotevní 
destičky přenášející osové síly. Ty spolu s dodatečnou výztuží vytváří tuhý, spojitý 
nosník v provozním stádiu. Průvlaky jsou posouzeny na stabilitu v montážním stádiu a 
lze je tedy bezpečně osadit. Jejich osazování začne od osy A až po osu F. Poté budou 
osazeny výměny, ztužidla, průvlaky v místě schodiště a stropní panely. Podrobněji viz. 
P5) Montážní zpráva. 

ZTUŽIDLA 

Kromě střechy schodiště jsou ztužidla řešená jako dodatečně spřahovaná na stavbě a 
spolu s nadbetonávkou panelů vytváří tuhou stropní rovinu. Ztužidla jsou v dolní části 
ozubu spojeny s průvlakem kotevní destičkou. V horní části je nadimenzována nad 
průvlaky výztuž přenášející tahy. Ztužidlo tak vytváří spojitý a tuhý ztužující prvek.  

2.4 SVISLÉ KONSTRUKCE 

SLOUPY 

Svislé konstrukce jsou řešeny sloupy průřezu 400x400 mm. Sloupy 1.NP mají z výroby 
zdrsnění paty do výšky 750 mm. To poté s drsným povrchem vnitřku kalichu 
(vytvořeným speciálním bedněním) a zálivkou vytvoří plné vetknutí do kalichu. Sloupy 
jsou dělené. Spoj byl navrhnut šroubovaný systém od firmy HALFEN. Ten se skládá 
z trnů a botek. Trny jsou navrženy HAB S30 a botky HCC 30. Tento systém byl posouzen 
v montážním stadiu na stabilitu a únosnost. Výsledkem posudku je, že předepisuji 
montáž po jednom podlaží. Dále je nutné zmonolitnit paty sloupu minimálně 1 den před 
zmonolitňováním vynášeného podlaží těmito sloupy. U sloupů 3.NP (na které již 
nenavazují další sloupy) a sloupů střechy jsou navrženy v hlavě trny HAB S24. Na ty jsou 
po osazení průvlaku navlečeny podložky do otisků a následně utaženy maticí. Je 
vytvořen tak tuhý rámový roh. 

OBVODOVÝ PLÁŠŤ 

Obvodový plášť je navržen z YTONGU P2 - 400, tloušťky 375 mm s rovnými čely! 
Obvodový plášť je vynášen po podlažích a v hlavě je ho nutné zaklínovat a styčné spáry 
dostatečně vyplnit maltou! Obvodový plášť bude zateplen polystyrénem EPS 120 mm. 
V oblastech kde není cihla, ale železobeton bude pruh polystyrénu EPS grey, který má 
lepší tepelně technické vlastnosti.  
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SUTERÉNNÍ STĚNA 

Suterénní stěna je vytvořena ze ztraceného bednění tloušťky 300 mm.  

Zpětný zásyp: 

1) Netříděný, nezahliněný štěrkopísek. 

2) Hutnit po vrstvách maximálně 30 cm. 

3) Hutnící síla max. 25 kN. 

První vrstva se klade na podkladový beton fcm = 25 MPa (beru hodnoty pro C16/20) 
minimálně tloušťky 100 mm. Tvárnice se kladou na sucho s převazbou o polovinu délky 
a vkládá se do nich armatura. Zaléváme betonem C20/25 XC1 – Cl 0,4 - Dmax 8 -S3 
maximálně po 4 vrstvách.  

PŘÍČKY 

Jelikož se jedná o pavilon nemocnice s operačními sály a se specializovanými 
vyšetřovnami máme zde více druhů příček. Z pohledu zatížení jsou nejduležítější 
barytové stěny tloušťky 155 mm a 170 mm. Dále jsou zde kovové příčky a sádrové 
příčky tloušťky 80 mm a 100 mm. Ve strojovně je pak příčka porotherm 14 P+D.  

2.5 SCHODIŠTĚ 

Schodiště je provedeno jako prefabrikované. Na schodiště se bude dále provádět 
povrchová úprava v podobě keramické dlažby. Při montáži schodiště jednotlivých 
podlaží je nutné prvně osadit schodišťové stěny a podesty. Na podesty osadit podložky 
do otisků a následně je ovařit – zajišťují stabilitu. Poté je teprve možné namontovat 
schodišťová ramena. 

3. STATICKÝ MODEL 

Pro výpočet byly vytvořeny v programu SCIA dva na sebe kolmé rámy. V první části jsem 
se zabýval montážním stádiem, kdy jsem vytvořil modely, kdy se konstrukce montuje po 
jednotlivých podlažích. Pro nezmonolitněné paty sloupu byl vytvořen náhradní průřez 
viz. statický vypočet P2 (str. 64). Z výsledných vnitřních sil a posunů jsem ověřil 
předpoklad montáže po jednotlivých podlažích a následně byly na tyto síly navrženy 
spojovací prostředky od firmy Halfen. V modelu rozlišuji 3 stádia a to:  

1) Stádium v době montáže prvků 

2) Stádium v době zmonolitňování  

3) Provozní stádium, kdy jsou styky tuhé.  

Model v montážním stádiu je zatížen 100% vlastní tíhy.  

V druhé části se již zabývám provozním stádiem, kdy jsou styky tuhé a obvodové pláště 
vyzděné. V tomto modelu uvažuji 50% vlastní tíhy, čímž postihujeme vliv redistribuce 
momentů. Dále jsem v příloze P8 ručním výpočtem porovnal výsledné vnitřní síly 
z programu pro zatěžovací stav vlastní tíha – provozní stadium. Výsledky se dostatečně 
shodovaly. 
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4. ZATÍŽENÍ 

4.1 STÁLÁ 

Výpočet jednotlivých zatížení viz příloha P2) statický výpočet (str. 6 až9). 

4.2 NAHODILÁ 

Užitné zatížení 1.NP 

Označení 
místnosti 

Místnost 
Zatížení 

qk [kN/m2] 

1.10 Skigrafie 4 

1.11 Ovladovna 2 

1.12 Temná komora 2,5 

1.13 Skigrafie 4 

1.22 Monograf + zubní RTG 3,5 

1.25 Úrazová skigrafie 5 

1.30 Sonografická vyšetřovna 3 

1.37 Ovladovna + vyhodnocení  

1.36 Sklad pojízdného RPG 5 

1.35 Chodba velká 4 

1.38 Vyšetřovna CT 5 

1.44 Skiaskopie DSI/DSA 5 

1.53 Popisovna 7 

1.54 Registrace  3 

1.55 Archív 7,5 

1.56 Rozvodna 3 

1.61 Pracovna lékařů 2 

Ostatní místnosti - Kategorie budov A: plochy pro domácí a obytné činnosti  
qk = 2 kN/m2 – pro stropní konstrukce 
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Užitné zatížení 2.NP 

Označení 
místnosti 

Místnost 
Zatížení 

qk [kN/m2] 

2.02, 2.43 Filtr 4 

2.07, 2.27, 
2.28, 2.29 

Operační sál  5 

2.09, 2.25 Příruční sklad sterilního materiálu 5 

2.13 Sklad léků a infuzních roztoků 7 

2.15 Sterilizace 5 

2.39 Sklad pojízdného RPG 5 

2.40 Sklad nesterilního materiálu 7,5 

2.49 Dekontaminační místnost 4 

2.53 Sklad anesteziologických přístrojů 7,5 

Ostatní místnosti - Kategorie budov A: plochy pro domácí a obytné činnosti  
qk = 2 kN/m2 – pro stropní konstrukce 

Užitné zatížení 3.NP 

Označení 
místnosti 

Místnost 
Zatížení 

qk [kN/m2] 

3.01 Strojovna VZT 4 

Užitné zatížení střechy 

Běžné údržby a opravy - qk = 1 kN/m2 

Pochozí část (chodník)- qk = 2 kN/m2 

 

Užitné zatížení schodiště  
 
Zatížení qk = 4 kN/m2 

 

Klimatické zatížení – větrem 

Kyjov, oblast II. → základní rychlost větru vb,0 = 25 m/s. 

Klimatické zatížení – sněhem 

Sněhová oblast II. → Sk = 1 kN/m2. 
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5. MATERIÁLY 

5.1 BETON 

Kalichy a podlahová deska – C25/30 XC2 – Cl 0,4 - Dmax 16 – S3 

Základové prahy – C30/37 XC2 – Cl  0,4 - Dmax 16 – S3 

Sloupy – C40/50 XC1 – Cl 0,4 - Dmax 16 – S2 

Průvlaky – C50/60 XC1 – Cl 0,4 - Dmax 16 – S2 

Ztužidla – C30/37 XC1 – Cl 0,4 - Dmax 16 – S2 

Schodiště a podesty – C30/37 XC1 – Cl 0,4 - Dmax 16 – S2 

Nadbetonávka – C25/30 XC1 – Cl 0,4 - Dmax 8 – S3 

Návrhový pracovní diagram betonu je uvažovaný bilineární pracovní diagram.  

 

5.2 OCEL 

Ve výpočtech uvažuji ocel B 500B a návrhový pracovní diagram bez zpevnění.  
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6. PODMÍNKY A POSTUP PROVÁDĚNÍ 

Pro geometrickou toleranci uvažuji toleranční třídu 1 a kontrolu kvality dle prováděcí 
třídy 2 dle normy ČSN EN 13670. Prvky usazujeme na specifikované zálivky a ložiska 
v montážních detailech. Způsob manipulace a skladování je naznačen ve výrobní 
dokumentaci. Sloupy se osazují ve svislé poloze, kdy se prostupem provleče trn. 
Průměrná pevnost betonu v době osazování sloupů je 80%, fcm = 26,4 MPa. Poloha 
sloupů se zajistí zaklínováním. Poté se sloupy zalijí zálivkou. Tu je nutné minimálně 1 
den nechat tvrdnout, poté můžeme pokračovat v další montáži. Průvlaky osazujeme na 
ozuby, kdy je navlečen na trn a osazen na ložisko. Před montáží panelů je nutné zalít 
prostupy v ozubech průvlaků. 

 Panely osazujeme na podmazání. Betonáž nadbetonávky proběhne bez montážních 
podpěr. Teplota čerstvého betonu při dodání nesmí být menší než +5°C. Podrobný 
postup provádění je popsán v montážní zprávě P5.  

7. ZÁVĚR 

V diplomové práci jsem se zabýval přepracováním monolitického deskového skeletu 
pavilonu nemocnice v Kyjově na montovaný skelet. V počáteční fázi jsem se zabýval 
globálním působením konstrukce. Kdy jsem nakonec zvolil systém s průběžnými 
průvlaky a dělenými sloupy, spojovanými pomocí šroubovaných botek. V příčném směru 
nám zajišťuje tuhost a přenos tahových sil nadbetonávka nad panely. Ve statickém 
výpočtu jsem se podrobně zabýval montážní fázi, kdy jsem posuzoval, jak se konstrukce 
bude montovat a zohledňoval její postupnou montáž. Ke konstrukci byla zpracovaná 
výkresová dokumentace sestav dílců jednotlivých podlaží a k nim příslušné pohledy. Pro 
dimenzování vodorovných tyčových prvků byl vybrán nejnamáhanější krajní a vnitřní 
průvlak. Dále byly nadimenzovány všechny sloupy v ose 2-C. Na tyto prvky byla 
vytvořená výrobní dokumentace. Dále jsem vytvořil výkres montážních detailů, kde 
řeším, aby dílce šly sestavit, a specifikuji jednotlivé zálivky a úpravy pro správné 
působení styků. Díky této diplomové jsem si uvědomil jednotlivé souvislosti 
v konstrukci a to, jak spolu jednotlivá rozhodnutí v předběžném návrhu souvisí a co nám 
následně ovlivní.  
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As   plocha hlavní výztuže 

As, req   nutná plocha výztuže 

As, skut   skutečná plocha výztuže 

As,max   maximální plocha výztuže 

As,min   minimální plocha výztuže 

b   vyšetřovaná šířka desky 

c   návrhová hodnota krycí vrstvy 

cdir   součinitel směru větru 

ce   součinitel expozice 

cmin   minimální krycí vrstva 

cnom   jmenovitá nominální hodnota krycí vrstvy 

cpe   součinitel vnějšího tlaku větru 

cseason   součinitel ročního období 

ct   tepelný součinitel 

d   účinná výška průřezu 

Es   modul pružnosti oceli 

fcd   návrhová pevnost betonu v tlaku 

fck   charakteristická pevnost betonu v tlaku 

fctd   návrhová pevnost betonu v tahu 

fctk; 0,05   pětiprocentní kvantil pevnosti betonu v tahu 

fctm   průměrná pevnost betonu v tahu 

fcm   průměrná pevnost betonu v tlaku 

fyd   návrhová mez kluzu oceli 

fyk   charakteristická mez kluzu oceli 

gk  charakteristické zatížení stálé 
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gd  návrhové zatížení stálé 

h   výška objektu, tloušťka desky 

leff  efektivní rozpětí 

l0   návrhová přesahová délka 

l0,min   minimální přesahová délka 

lb,min   minimální kotevní délka 

lbd   návrhová kotevní délka 

lbd,rqd   základní kotevní délka 

MEd   návrhový moment od zatížení 

MRd   moment na mezi únosnosti 

qb   základní dynamický tlak větru 

qd   návrhové zatížení nahodilé plošné (liniové) 

qk   charakteristické zatížení nahodilé plošné (liniové) 

qp(z)  maximální dynamický tlak větru 

s   zatížení sněhem 

sk   charakteristické zatížení sněhem 

tl.  tloušťka 

umax   maximální posun konstrukce 

u1,max   maximální posun jednoho podlaží 

vb   základní rychlost větru 

vb.0   výchozí hodnota základní rychlosti větru 

VEd   návrhová posouvající síla od zatížení 

VRd,c   návrhová únosnost betonu ve smyku 

��
�

  tlak větru vypočtený 

x   výška tlačené části betonu 

z   rameno vnitřních sil 

z0   parametr drsnosti terénu 

zmin   minimální výška 

zmax   maximální výška 

Zš  zatěžovací šířka 

α1   součinitel tvaru prutů 

α2   součinitel pro krycí vrstvu 

α3   součinitel ovinutí příčnou výztuží 

α4   součinitel ovinutí přivařenou příčnou výztuží 

α5   součinitel ovinutí příčným tlakem 
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α6   součinitel procenta stykování výztuže 

γc   součinitel spolehlivosti materiálu pro beton 

γs   součinitel spolehlivosti materiálu pro ocel 

εcu3   poměrné přetvoření betonu pro návrhový bilineární pracovní diagram 

εs   poměrné přetvoření ve výztuži 

εyd   poměrné přetvoření oceli 

μ 1   součinitel sklonu střechy 

η1   součinitel podmínek betonáže 

η2   součinitel zohledňující velikost zrn kameniva 

Ø   průměr ocelových vložek 

νmin   minimální napětí ve smyku 

ρ   hustota vzduchu 

ρ�   stupeň vyztužení 

φmax   maximální prutové pootočení 
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