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Návrh spojů prefabrikovaných 
prvků s uložením do kapes 

 
Design of pocket joints of precast 

concrete elements   



 
 

Abstrakt  

V  bakalářské práci je řešena problematika ukládání prefabrikovaných prvků do kapes. 

V návaznosti na toto téma je také nastíněn návrh přímo i nepřímo uložených krátkých konzol 

pomocí příhradové analogie. K ilustraci této problematiky byly vybrány dva typové detaily 

uložení prvků v prefabrikované hale. Je řešeno uložení vodorovných nosných prvků střechy haly 

na sloup a dále také detail uložení dvou sedlových vazníků na průběžný nosník. Návrh detailů je 

řešen pomocí metody příhradové analogie. U prvního z detailů byla správnost výběru 

příhradového modelu ověřena pomocí lineární analýzy v programu Scia Engineer. Druhý detail 

byl řešen ručním výpočtem. Na základě výsledků výpočtů je navržena a podrobně popsána výztuž 

pro oba detaily. Při navrhování výztuže detailů je zohledněna také možnost páčení kapes, do 

kterých jsou prvky ukládány. Páčení by mohlo nastat v důsledku zatížení sedlových vazníků 

větrem při výstavbě haly. Veškerá výztuž je navrhována s ohledem na technologii provádění 

daných detailů.  

Klíčová slova: D-oblasti, krátká konzola, napojení prefabrikovaných prvků, příhradová 

analogie, uložení prvků do kapes 

 

 

Abstract 

The bachelor's thesis addresses the issue of pocket joints of precast elements. In 

connection with this topic, the design of short corbels is also outlined. Two details of joints of 

elements in a prefabricated hall were selected to illustrate this issue. The placement of the hall's 

roof horizontal load-bearing elements on a column is solved in the thesis, so is the detail of the 

placement of two saddle trusses on a continuous beam. The design of details is solved using the 

strut-and-tie models. For the first detail, the correctness of the strut-and-tie model selection was 

verified using linear analysis in Scia Engineer. The second detail was solved by manual 

calculation. Based on the results of the calculations, the reinforcement for both details is 

designed and described in detail. When designing the detail's reinforcement, the possibility of 

prying out the pockets in which the elements are stored is also taken into account. Leverage 

could occur due to wind loads on the saddle trusses during the construction of the hall. All 

reinforcement is designed regarding the technology of fabrication the details. 

Keywords: D regions, joints of precast elements, short corbel, storing of precast 

elements with pockets, strut-and-tie models 

 



 
 

Obsah 

1 Úvod .......................................................................................................................... 1 

2 Návrh spojů prefabrikovaných konstrukcí ........................................................... 4 

2.1 Napojení prvků s uložením do kapes ..................................................................... 4 

2.2 Princip návrhu krátkých konzol ............................................................................ 6 

2.2.1 Návrh přímo zatížené přímo uložené krátké konzoly ....................................... 7 

2.2.2 Návrh nepřímo uložené krátké konzoly ............................................................ 9 

3 Návrh uložení na sloup ......................................................................................... 11 

3.1 Popis problému ...................................................................................................... 11 

3.2 Výběr modelů příhradové analogie ..................................................................... 13 

3.3  Ověření výpočtem v programu Scia Engineer ................................................... 18 

3.4  Návrh výztuže spoje ............................................................................................. 19 

4 Napojení T-nosníku a dvou sedlových vazníků .................................................. 22 

4.1 Popis problému ...................................................................................................... 22 

4.2  Výběr modelu příhradové analogie ..................................................................... 23 

4.3 Návrh výztuže spoje .............................................................................................. 24 

5 Závěr ...................................................................................................................... 26 

Seznam použité literatury ............................................................................................ 27 

Přílohy ........................................................................................................................... 28 

 



1 
 

 

1 Úvod 

Beton je v současné době nejrozšířenějším materiálem používaným ve stavebnictví. Je 

hojně využíván pro dobrou dostupnost jednotlivých složek, jednoduchost výrobního procesu a 

poměrně nízkou výrobní cenu. Vzhledem k jeho fyzikálním vlastnostem je možné ho využít pro 

konstrukce různorodých tvarů. Díky vývoji v oblasti materiálového inženýrství je dnes možné 

připravovat betonové směsi s různými vlastnostmi šité na míru jednotlivým konstrukcím. [1]  

Dalším podstatným krokem ve vývoji betonových konstrukcí jsou prefabrikované prvky 

vyráběné v prefě, kde jsou zhotoveny formy, svázána výztuž a formy vylity betonem. Výroba 

betonových dílců mimo staveniště umožňuje jejich připravení s předstihem, tudíž je možno na 

staveniště dopravit už hotové dílce. Tyto dílce jsou již připraveny k zabudování do konstrukce. 

V průběhu výstavby s využitím prefabrikátů tedy můžeme značně omezit mokré procesy, a tím jí 

urychlit.  

Další výhodou prefabrikovaných konstrukcí je možnost větší kontroly kvality výroby 

dílců. Jsou spolehlivě zajištěny mechanické vlastnosti betonu, jeho zpracování, přesnost výroby 

prvků a jejich vyztužení. To vede k možnosti vyrobit subtilnější prvky a optimalizovat jejich tvar 

v souladu se statickými požadavky. 

Vzhledem k manipulaci s dílci při výrobě a jejich přepravě na staveniště, je nutno počítat 

s různými typy podepření a zatížení a zohlednit tuto skutečnost během návrhu. Při navrhování 

prefabrikovaných konstrukcí také musíme věnovat pozornost řešení jejich styků. Únosnost a 

tuhost styků má zásadní význam pro spolupůsobení jednotlivých dílců a vytvoření prostorově 

tuhého nosného systému budovy. Nejčastějším místem poruch bývají spoje dílců. Jednou z příčin 

mohou být odlišné vlastnosti zálivkového betonu od vlastností betonu, ze kterého jsou vyrobeny 

dílce. Při návrhu dílců je také nutné dbát na dostatečné vyztužení styků, abychom předcházeli 

snižování jejich tuhosti při opakovaném namáhání. [1]  

Důležitost správného návrhu spojů prefabrikovaných konstrukcí je ilustrována na 

následujícím příkladu ze stavby haly v Tuchoměřicích. Střešní vazníky zde byly vyztuženy u 

spodního líce výztuží průměru 32 mm. Kvůli velkému poloměru zahnutí výztuže směrem nahoru 

zůstal konec vazníku, ukládaného na sloup, nevyztužený. Tato skutečnost vedla k odlomení 

spodního rohu vazníku, které je zachyceno na obrázku 1.1. Nevhodný návrh vyztužení detailu 

způsobil havárii a poškození dalších prvků. Celkový pohled na havárii je ukázán na obrázku 1.2. 
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Obr. 1.1: Odlomení rohu vazníku v důsledku špatného návrhu vyztužení [2] 

 

Obr. 1.2: Pohled na havárii haly v Tuchoměřicích [2] 

Prefabrikáty dnes nachází největší využití při stavbě průmyslových hal. Jednotlivé dílce 

se v konstrukci mnohokrát opakují, proto je výhodné je vyrobit předem v prefě s možností 

opakovaného využití forem. Haly také často mívají kvůli požadavkům investora vyšší konstrukční 

výšku a velké rozpony, proto by bylo betonování prvků na místě obtížné.  

Pro bakalářskou práci byly vybrány dva typové detaily prefabrikované haly. Prvním 

detailem je uložení vodorovných prvků konstrukce střechy haly na sloup v obou směrech. Jako 

druhý detail bylo řešeno napojení průběžného T-nosníku a dvou sedlových vazníků. Oba spoje 

jsou realizovány jako uložení prvků na krátké konzoly s betonovými kapsami. Obdobné uložení 

prvků můžeme vidět na obrázku 1.3. V rámci bakalářské práce je řešeno vyztužení těchto spojů a 

vedení výztuže s ohledem na jejich technologii provádění. V rámci návrhu vyztužení je také 

řešena možnost páčení betonových kapes, do kterých jsou prvky ukládány, při zatížení větrem 

během výstavby haly. 
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Obr. 1.3: Příklad betonových sloupů s kapsami [2] 
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2 Návrh spojů prefabrikovaných konstrukcí 

 

2.1 Napojení prvků s uložením do kapes 

Při navrhování spojů nosných prvků průmyslových hal s velkými rozpony se setkáváme 

s problémem napojování prvků s velkou výškou. Při spojování vysokých dílců je výhodné využít 

uložení do betonových kapes, které slouží zejména k jejich stabilizaci. Takové napojení je 

výhodné i z toho důvodu, že je zachována střešní rovina haly a nezvyšuje se zbytečně konstrukční 

výška. Na obrázku 2.1 jsou znázorněny sloupy s kapsami pro uložení prvků. 

 

 

Obr. 2.1: Sloupy s kapsami pro uložení prvků [2] 

 

Vazníky se do kapes osazují na podporovou podložku. Při stavbě hal mají nosné prvky 

většinou velkou hmotnost, proto je výhodné použít jako podporovou podložku elastomerové 

ložisko, při osazení na cementové lože by mohlo dojít k jeho vytlačení. Ukládání vazníků na 

podložku slouží k odstranění nerovností a zabraňuje vzájemnému tření prvků a jejich případnému 

obroušení nebo rozštěpení. Kotvení vazníků je zajištěno kotevním trnem, který může být 

zabudovaný buď v rámci sloupu nebo v rámci vazníku. Kotvení na trn je znázorněno na obrázku 

2.2. Otvor, do kterého trn zapadá, je poté zainjektován kotevní zálivkovou maltou. Při osazování 

jsou vazníky z bočních stran vymezeny distančními pryžovými podložkami.  
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Obr. 2.2: Kotvení na trn 

 

Při statickém návrhu nesmíme zapomenout na návrh kapes, které musí odolat zatížením 

v průběhu výstavby i celé životnosti stavby. Významné je zejména zatížení větrem působící na 

vazník v montážním stavu haly, kdy ještě není hala zavětrována a může dojít k pootáčení vazníků 

v kapsách. Při návrhu můžeme kapsy zjednodušeně uvažovat jako konzoly vetknuté do sloupu. 

Při ukládání prvků na sloup v obou směrech musíme ověřit, zda je na sloupu dostatečný 

prostor pro uložení prvků. Pokud má sloup dostatečné rozměry, může dojít k uložení prvků bez 

jeho rozšiřování. Příklad uložení prvků na sloup v obou směrech je ilustrován na obrázku 2.3 

červenou šipkou. Při nedostatku místa pro uložení prvků musí být na sloupu realizováno rozšíření. 

Tato rozšíření navrhujeme jako přímo uložené krátké konzoly. Sloup s rozšířením pro uložení 

prvků je znázorněn na obrázku 2.4.  

 

Obr. 2.3: Uložení prvků na sloup bez rozšíření a průběžný nosník s kapsami [3] 



6 
 

 

Obr. 2.4: Uložení prvků na sloup s rozšířením [4] 

Podobný princip ukládání prvků je často používán i při ukládání střešních nosníků haly 

na sebe. Průřez nosníku, na který jsou prvky ukládány, většinou není dostatečný, proto je v místě 

uložení navrženo jeho rozšíření. Prvky jsou tedy uloženy na krátké konzoly. Ty nemají svislou 

podporu a všechno zatížení je přenášeno vodorovným prvkem, na který jsou nosníky ukládány. 

Takový druh uložení řešíme jako nepřímo uložené krátké konzoly. Při navrhování tohoto druhu 

spoje se podobně jako u sloupů můžeme setkat s ukládáním do betonových kapes, které 

napomáhají stabilizaci ukládaných prvků. Příklad spojení s nepřímo uloženými krátkými 

konzolami a kapsami je na obrázku 2.3 označen zelenou šipkou. 

 

2.2 Princip návrhu krátkých konzol 

 Pří návrhu prefabrikované konstrukce je nutné nejen posoudit konstrukci jako celek, ale 

zaměřit se i na návrh jednotlivých prvků a jejich spojení. Častým problémem, se kterým se u 

prefabrikovaných konstrukcí setkáváme, je návrh krátkých konzol. Návrhové modely vycházejí 

z principů výpočtů pomocí náhradní příhradoviny podobně jako u dalších poruchových oblastí, 

například prvků se změnou průřezu, s otvorem nebo zatížených lokálním břemenem.  

Konzoly můžeme rozdělit podle různých hledisek. Podle způsobu zatížení dělíme 

konzoly na přímo a nepřímo zatížené (obr. 2.5 a, b), podle napojení na konstrukci na přímo a 

nepřímo uložené (obr. 2.5 c, d). Dalším kritériem je pak jejich poměrné vyložení a/z, kde a je 

rameno vnější síly a z je rameno vnitřních sil. Z tohoto hlediska můžeme rozdělit konzoly na 

konzoly krátké a dlouhé (obr. 2.5 e, f). Na obrázcích můžeme také vidět způsob přenosu zatížení 

jednotlivých druhů konzol. [5] 
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Obr. 2.5: Rozdělení konzol [5] 

 

2.2.1 Návrh přímo zatížené přímo uložené krátké konzoly 

Základní model pro návrh podle ČSN EN 1992-1-1 [6] je znázorněn na obrázku 2.6. 

Zatížení působící na konzolu je přenášeno hlavní tlačenou betonovou diagonálou do styčníku 1, 

který se nachází při okraji sloupu. Styčník 1 je typu CCC, setkávají se v něm tedy tři betonové 

vzpěry. Dále je zatížení přenášeno vodorovnou tahovou výztuží přímo do sloupu. [4] 

 

Obr. 2.6: Základní model pro návrh konzoly [7] 

Při návrhu konzoly vycházíme z rovnováhy sil ve styčnících 1 a 2. Tyto styčníky jsou 

znázorněny na obrázku 2.6. Minimální doporučená hodnota vodorovné síly působící na konzolu 

je Hed =02 Fed.  Nejprve z podmínky rovnováhy ve svislém směru ve styčníku 1 stanovíme šířku 

tlačené oblasti x1. Dalším krokem je vypočtení ramene vnější síly a. Výšku tlačené oblasti y1 

vypočteme z momentové rovnováhy ve styčníku 1. Dále určíme rameno vnitřních sil z. Sklon 

tlačené diagonály θ vypočteme z poměru ramene vnitřních sil z a ramene vnějších sil a. Poté lze 

stanovit tahovou sílu Ft z rovnováhy ve vodorovném směru ve styčníku 2. Sílu v betonové 
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diagonální vzpěře Fc vypočteme z podmínky rovnováhy ve svislém směru ve styčníku 2. V dalším 

kroku spočítáme hodnoty napětí v betonu pod styčnou deskou σc a τ. Tyto hodnoty je nutné 

porovnat s hodnotami únosnosti materiálu ložiska a s únosností betonu v tlaku pod ložiskem. 

V posledním kroku spočítáme nutnou plochu svislé výztuže konzoly. 

Velikost tahové síly Ft využijeme pro návrh hlavní takové výztuže a ověříme předpoklady 

(průměr, počet vrstev a vzdálenost od horního líce konzoly). Horní tahovou výztuž obvykle 

navrhujeme ve tvaru smyček. Po ověření předpokladů zkontrolujeme model náhradní 

příhradoviny a případně zopakujeme výpočet s upřesněnou geometrií. Svislé a vodorovné třmínky 

navrhujeme podle velikosti příčných tahů v betonové vzpěře. Principy vyztužení konzoly jsou 

ukázány na obrázcích 2.7 a 2.8. [7] 

 

Obr. 2.7: Princip vyztužení konzoly u horního líce [7] 

 

Obr. 2.8: Vodorovná a svislá výztuž konzoly [7]  
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2.2.2 Návrh nepřímo uložené krátké konzoly  

Statický návrh nepřímo uložených konzol krátkých je složitější než u konzol přímo 

uložených. Nepřímo uložené konzoly najdeme nejčastěji na spodním líci trámů, kde slouží pro 

uložení dalších prvků. Mohou být bodové nebo průběžné. Nepřímo uložené konzoly jsou ukázány 

na obrázku 2.9, bodová nepřímo uložená konzola je označena červeně, průběžná nepřímo uložená 

konzola je označena zeleně.  

 

 

Obr. 2.9: Nepřímo uložené konzoly [8] 

 

Způsob uložení má vliv i na geometrii modelu náhradní příhradoviny, její základní model 

je znázorněn na obrázku 2.10. Oblast opření tlačené betonové diagonály je posunuta do těžiště 

krajní podélné výztuže podporujícího prvku. Zatížení konzoly je přenášeno hlavní tlačenou 

betonovou diagonálou do styčníku 1. Oproti přímo uložené konzole je styčník 1 typu CCT, 

setkávají se v něm tedy dvě betonové vzpěry a jedno táhlo. Ve styčníku 1 uvažujeme pevnost 

betonu porušeného trhlinami. Jako táhlo působí přilehlé větve třmínků, kterými je zatížení 

vynášeno k hornímu líci podporujícího prvku.  
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Obr. 2.10: Model náhradní příhradoviny nepřímo uložené konzoly [9] 

Při návrhu nepřímo uložených konzol podle ČSN EN 1992-1-1 [6] postupujeme obdobně 

jako při návrhu přímo uložených konzol. Postup je podrobněji popsán v předchozí kapitole. Při 

návrhu výztuže je nutné navrhnout svislé třmínky mezi lícem podporujícího prvku a vnitřním 

lícem roznášecí desky. Nepřímo uložená konzola je podobná rámovému rohu s kladným 

působením ohybového momentu, proto je někdy do konzol vkládána šikmá výztuž, která je 

účinnější při redukci vznikající poruchové trhliny. Zásady vyztužování nepřímo uložených konzol 

jsou stejné jako při vyztužování dlouhých konzol. [9]  
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3 Návrh uložení na sloup 

Pro podrobný návrh byly vybrány dva typové detaily spojení prvků prefabrikované haly. 

Oba detaily se v hale mnohokrát opakují, proto je nutné jim věnovat zvýšenou pozornost při 

návrhu konstrukce.  V této části bakalářské práce je řešeno uložení vodorovných nosných prvků 

haly na sloup v obou směrech. Na obrázku 3.1 je ukázán výsek řezu halou s označením místa 

spoje.  

 

 

Obr. 3.1: Výsek řezu halou 

 

3.1 Popis problému 

Na sloup jsou uloženy vodorovné prvky v obou směrech. V jednom směru jsou na 

sloup uloženy sedlové vazníky, které tvoří nosnou konstrukci střechy, a ve druhém směru pak 

T-nosníky zajišťující podélnou tuhost haly. T-nosníky jsou na sloup uloženy na ozub, aby 

byla zachována stejná výšková úroveň uložení v obou směrech. Sloup se v jednom směru 

rozšiřuje o 225 mm na každou stranu, aby byl zajištěn dostatečný prostor pro uložení prvků. 

Všechny prvky jsou osazeny do kapes na sloupu, které pomáhají jejich stabilizaci. Spoj se 

základními rozměry prvků je detailněji zobrazen na obrázku 3.2.  
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Obr. 3.2: Napojení prvků na sloup 

 

Při návrhu spoje je uvažováno působení spojitého zatížení na všechny vodorovné prvky. 

Na sedlové vazníky působí zatížení 32,38 kN/m. Spojité zatížení působící na T-nosníky je 49,22 

kN/m. U T-nosníků je také počítáno s bodovým přitížením ve třetinách jejich rozpětí. Nosníky 

jsou zatíženy sedlovými vazníky, které jsou na ně uloženy v místech, kde nejsou prvky 

podporovány sloupy. Podrobný výpočet zatížení a vnitřních sil je uveden v Příloze 1. 

Pro uložení všech prvků jsou použita pryžová ložiska, která je výhodná použít u prvků 

s větší hmotností. Jsou použita také kvůli malé pracnosti při provádění a snadnému protažení 

procházející výztuže. Délka uložení všech prvků je 200 mm a kolem uložení je uvažována spára 

o tloušťce 25 mm, která bude po zhotovení spoje zalita zálivkovou maltou.  

Vodorovné prvky ukládané na sloup jsou osazeny na trny, které zabraňují jejich 

vodorovnému posouvání. Jsou použity trny o průměru 16 mm, které byly zabetonovány do sloupu 
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již v průběhu jeho výroby v prefě. V ukládaných vaznících i nosnících jsou předpokládány oválné 

otvory na osazení trnů. Umístění pryžových ložisek a kotevních trnů je zobrazeno na obrázku 3.3.  

 

Obr. 3.3: Půdorys sloupu s kotevními trny a pryžovými ložisky 

 

3.2 Výběr modelů příhradové analogie 

Spoje prefabrikovaných konstrukcí můžeme zařadit mezi D-oblasti. V těchto 

poruchových oblastech neplatí Bernoulli-Navierova hypotéza, a tedy nelze předpokládat lineární 

rozdělení poměrného přetvoření po průřezu. [10] Při navrhování konstrukce je třeba se zaměřit 

na tyto oblasti a navrhovat je samostatně. Jedním ze způsobů, jak D-oblasti navrhovat, je použití 

modelů příhradové analogie. Výběr modelu příhradové analogie je klíčový pro výpočet vnitřních 

sil v příhradovině, které jsou dále použity pro návrh výztuže. Tvary příhradových modelů se 

odvíjí od průběhu hlavních napětí v prvku. Z důvodu ukládání prvků v obou směrech je spoj řešen 

v obou směrech samostatně. Směry řezů, které byly použity pro vytvoření 2 D výpočetních 

modelů jsou červeně vyznačeny na obrázku 3.4. 

Ve směru řezu 1-1 je spoj řešen jako přímo uložená dvojitá krátká konzola. Podrobný 

postup návrhu přímo uložených krátkých konzol je popsán v kapitole 2.2.1. Konzola je 

symetricky zatížena svislými silami o velikosti 307,6 kN od uložení sedlových vazníků. 

Vodorovné tahové síly jsou uvažovány jako 20% velikosti svislého zatížení. [5] Při tvorbě 

příhradového modelu bylo předpokládáno vyztužení smyčkami o průměru 12 mm v jedné vrstvě. 

Umístění táhla je v modelu uvažováno do těžiště tahové výztuže, umístění tlačených vzpěr je 

uvažováno do středu tlačené oblasti. Základní příhradový model je znázorněn na obrázku 3.5. 

Táhla jsou znázorněna plnou čarou, vzpěry pak čárkovaně.  
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Obr. 3.4: Směry řezů pro vytvoření výpočetních modelů 

K podrobnému výpočtu a posouzení příhradového modelu byl použit program CAST 

[11]. Ten v příhradovém modelu počítá velikost působících sil, táhlům přiřadí výztuž a posoudí 

její využití, u vzpěr zjistí potřebnou plochu betonu pro přenesení tlakové síly.  

Na obrázku 3.6 jsou ukázány výsledky výpočtu v programu CAST, kde je vidět velikost 

vnitřních sil na jednotlivých prvcích příhradového modelu. Táhlu jsou přiřazeny 4 pruty průměru 

12 mm.  

Z výsledků výpočtu vyplývá, že navržená výztuž je dostačující k přenesení zatížení 

působícího na konzoly a není problém ani s přenesením tlaku v tlačených diagonálách. Bylo také 

provedeno posouzení jednotlivých styčníků příhradového modelu, všechny styčníky na dané 

zatížení bez problémů vyhovují. 
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Obr. 3.5: Schéma příhradového modelu se zatížením pro řez 1-1 

 

Obr. 3.6:  Výstup z programu CAST pro řez 1-1 
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V směru řezu 2-2 se sloup nerozšiřuje a jsou na něj z obou stran na ozub uloženy dva T-

nosníky. Sloup je zatížen symetricky svislými silami od uložení nosníků o velikosti 530,2 kN. Při 

návrhu ukládání prvků na ozub se zavádí do výpočtu vodorovná tahová síla o velikosti 20 % 

svislého zatížení. [12] Při tvorbě příhradového modelu tedy byly uvažovány vodorovné tahové 

síly o velikosti 106 kN. Byla předpokládána výztuž o průměru 12 mm v jedné vrstvě. Umístění 

táhla je v modelu uvažováno do těžiště tahové výztuže, umístění tlačených vzpěr je uvažováno 

do středu tlačené oblasti. Příhradový model je znázorněn na obrázku 3.7.  

K podrobné analýze příhradového modelu byl opět použit program CAST. Na obrázku 

3.8 můžeme vidět výstup z něj. Táhlu jsou opět přiřazeny 4 pruty o průměru 12 mm. 

Podle výsledků na obrázku 3.8 můžeme usoudit, že navržená výztuž je dostačující 

k přenesení zatížení působícího na sloup a není problém ani s přenesením tlaku v tlačených 

diagonálách. Byly posouzeny opět i styčníky příhradového modelu a všechny na dané zatížení 

vyhověly. 
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Obr. 3.7: Schéma příhradového modelu se zatížením pro řez 2-2 

 

Obr. 3.8:  Výstup z programu CAST pro řez 2-2 
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3.3  Ověření výpočtem v programu Scia Engineer 

Správný výběr obou příhradových modelů byl ověřen lineárním výpočtem pomocí 

metody konečných prvků v programu Scia Engineer. Pro ověření byly vytvořeny dva stěnové 

modely a spoj byl opět počítán samostatně v každém směru. Stěnové modely byly zatíženy stejně 

jako příhradové modely. U spodní části modelované části sloupu je uvažováno vetknutí, které 

simuluje napojení na sloup a vetknutí sloupu do základové patky.  

Na obrázku 3.9 jsou vykresleny hlavní vnitřní síly na stěnovém modelu spoje ve směru 

řezu 1-1. Stěnový model je překryt příhradovým modelem zvoleným pro výpočet.  Největší tahy 

vznikají při horním povrchu konzol, kam bylo v příhradovém modelu umístěno táhlo, zbytek 

modelované části spoje je převážně tlačený. Můžeme konstatovat, že příhradový model navržený 

v předchozí kapitole byl správný, protože odpovídá průběhům hlavních vnitřních sil na stěnovém 

modelu.  

 

Obr. 3.9: Porovnání průběhu hl. vnitřních sil s příhradovým modelem ve směru řezu 1-1 

Na obrázku 3.10 jsou vykresleny průběhy hlavních vnitřních sil na stěnovém modelu pro 

část spoje ve směru řezu 2-2. Stěnový model je opět překryt zvoleným příhradovým modelem. 

Největší tahy vznikají, podobně jako u konzol, kolem uložení nosníků na sloup. Zbytek 

modelované části spoje je převážně tlačený a průběh hlavních vnitřních sil v něm odpovídá 

příhradovému modelu zvoleném v předchozí kapitole.  
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Obr. 3.10: Porovnání průběhu hl. vnitřních sil s příhradovým modelem ve směru řezu 2-2 

 

3.4  Návrh výztuže spoje 

Na základě vypočtených vnitřních sil na příhradovém modelu byla navržena výztuž. 

Podrobný návrh vyztužení sloupové hlavice je popsán v Příloze 2. Navržená výztuž je zobrazena 

na obrázku 3.11. Kromě výztuže spoje je na obrázku světle hnědou barvou zobrazena také hlavní 

výztuž sloupu. 

Jako hlavní výztuž do krátkých konzol byly navrženy vždy dvě smyčky průměru 12 mm 

(označeny růžovou barvou a číslem 1), které se půdorysně překrývají asi o jednu třetinu, aby co 

nejlépe zachytily vznikající příčné tahy od zatížení lokálním břemenem. Jako hlavní výztuž 

v druhém směru byly navrženy 2 smyčky průměru 12 mm (označeny zeleně a číslem 2) pro 

každou polovinu sloupu, které se překrývají zhruba o jednu třetinu podobně jako u konzol. Tento 

typ výztuže byl zvolen z důvodu její opakovatelnosti. Stejnou výztuž je možno použít i pro krajní 

sloupy haly, které se rozšiřují pouze na jednu stranu. 

Pro zajištění vodorovných prvků na sloupu slouží trny. Trny byly zvoleny o průměru 16 

mm (označeny Tr 1). K sepnutí trnů a jejich zabezpečení proti vylomení byly v obou směrech 

navrženy spony o průměru 6 mm (označeny čísly 10 a 11).  
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Obr. 3.11: Schéma vyztužení spoje 

 

Dále byly navrženy tři vodorovné třmínky průměru 8 mm (označeny číslem 3). Funkci 

čtvrtého vrchního třmínku plní hlavní vodorovná výztuž sloupu, tedy 4 smyčky, které se vzájemně 

překrývají. Třmínky byly navrženy z konstrukčních zásad jako 25% plochy veškeré hlavní tahové 

výztuže v obou směrech.  

Místo svislých třmínků konzol byly zvoleny pruty tvaru U o průměru 10 mm (označeny 

číslem 4). Tyto pruty byly zakončeny výztuží tvaru U o průměru 10 mm (označena číslem 5), 

která je vedena po vnitřní straně kapsy a zakotvena do sloupové hlavice. Tato výztuž propojuje 

kapsy na sloupu se sloupovou hlavicí a zároveň tvoří hlavní nosnou výztuž kapes. Vyztužení 

kapes sloupu bylo navrženo tak, aby během výstavby haly, kdy ještě není hala zavětrována, 
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přeneslo zatížení od větru působící na sedlové vazníky a nedošlo k vylomení kapes. Při výpočtu 

byly kapsy uvažovány jako konzoly vetknuté do sloupové hlavice a byly posuzovány ve směru 

menší ohybové tuhosti. Podrobný výpočet vyztužení kapes je popsán v Příloze 3.  

Aby bylo zabráněno odtržení kapes od středu sloupu, byly do kapes přidány pruty tvaru 

U (označeny číslem 6) a rovné pruty (označeny číslem 8), které propojují vždy 2 kapsy. Pruty 

tvaru U běží vždy od vnějšího povrchu kapsy k vnitřnímu povrchu protilehlé kapsy. Ke stabilizaci 

této výztuže byly použity svislé závlače (označeny číslem 9).  

Střed sloupu mezi kapsami byl vyztužen pěti třmínky (označeny číslem 7). Podrobné 

rozkreslení výztuže i s počty a tvary vložek je uvedeno v Příloze 5. 
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4 Napojení T-nosníku a dvou sedlových vazníků 

Další část práce je věnována návrhu uložení dvou sedlových vazníků na průběžný T-

nosník. Na obrázku 4.1 je v půdoryse ukázáno umístění tohoto spoje.  

 

 

 

Obr. 4.1: Výsek půdorysu haly s umístěním spoje 

 

 

4.1 Popis problému 

Stojina průběžného T-nosníku se v místě spoje rozšiřuje na každou stranu o 350 mm, aby 

byl zajištěn dostatečný prostor pro uložení dvou sedlových vazníků. Vazníky jsou osazeny do 

kapes, které pomáhají jejich stabilizaci. Spoj se základními rozměry je ukázán na obrázku 4.2. 

Při návrhu spoje je opět uvažováno, že na vazníky působí spojité zatížení, jak je popsáno 

v kapitole 3.1. Podobně jako u napojení prvků na sloup jsou vazníky uloženy na pryžová ložiska. 

Délka jejich uložení je 200 mm a kolem uložení je uvažována spára o tloušťce 25 mm, která bude 

po zhotovení spoje zalita zálivkovou maltou. Vazníky jsou osazeny na trny, které zabraňují jejich 

vodorovnému posunu. Jsou použity trny o průměru 16 mm, které byly zabetonovány do nosníku 

již při jeho výrobě. V ukládaných vaznících jsou předpokládány oválné otvory na osazení trnů. 
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Obr. 4.2: Uložení vazníků na průběžný nosník 

 

4.2  Výběr modelu příhradové analogie 

Tento spoj je uvažován jako dvojitá nepřímo uložená krátká konzola, která je symetricky 

zatížena svislými silami od uložení vazníků o velikosti 307,6 kN. Vodorovné tahové síly jsou 

opět uvažovány jako 20% velikosti svislého zatížení. [9] Při tvorbě příhradového modelu tedy 

byly uvažovány vodorovné tahové síly o velikosti 61,5 kN. Byla předpokládána výztuž o průměru 

12 mm v jedné vrstvě a svislé třmínky o průměru 8 mm. Zvolený model vychází z příhradového 

modelu pro nepřímo uložené konzoly. Podrobný popis návrhu nepřímo uložených konzol je 

popsán v kapitole 2.2.2. Umístění táhel je v modelu uvažováno do těžiště tahové výztuže, 

umístění tlačených vzpěr je uvažováno do středu tlačené oblasti. Použitý příhradový model je 

znázorněn na obrázku 4.3.  
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Obr. 4.3: Schéma příhradového modelu se zatížením 

 

4.3 Návrh výztuže spoje 

Na základě výpočtu velikosti vnitřních sil v příhradovém modelu byla navržena výztuž 

spoje. Podrobný návrh uložení sedlových vazníků je popsán v Příloze 4. Schéma navržené 

výztuže je na obrázku 4.4. Kromě výztuže spoje je světle hnědou barvou zobrazena i hlavní 

výztuž vazníku.  

Při návrhu výztuže uložení na T-nosník bylo postupováno velmi podobně jako při 

návrhu uložení na sloup. Jako hlavní výztuž konzol jsou navrženy dva třmínky o průměru 16 

mm (na obrázku růžovou barvou s číslem 1), které se opět překrývají o jednu třetinu, aby 

zachytily příčné tahy od lokálního zatížení. Při návrhu výztuže byly voleny dva stejné 

překrývající se třmínky místo třmínku čtyřstřižného, aby byla zajištěna co největší 

opakovatelnost výztuže a jednoduchost provádění. 

Jako v předchozím případě jsou použity trny průměru 16 mm (označeny Tr1) k zajištění 

ukládaných vazníků proti vodorovnému posunu. Trny jsou zabezpečeny proti vyvrácení 

sponami průměru 6 mm (označeny číslem 7). Po výšce uložení trnu jsou navrženy celkem tři 

spony.  

Dále byly navrženy tři vodorovné třmínky průměru 8 mm (označeny číslem 2). Funkci 

čtvrtého vrchního třmínku přejímá hlavní výztuž spoje. 
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Do střední části spoje byly navrženy svislé třmínky průměru 14 mm (označeny číslem 

3), které pomáhají vynášet svislé zatížení konzol k hornímu líci nosníku. Tyto třmínky byly 

navrženy dle doporučení pro nepřímo uložené symetricky zatížené konzoly tak, aby přenesly 

celkové svislé zatížení konzol. [9]  

 

Obr. 4.4: Schéma vyztužení spoje 

 

Podobně jako v předchozím případě bylo počítáno s možností páčení kapes při zatížení 

větrem během výstavby haly. Z tohoto důvodu byly místo svislých třmínků konzoly zvoleny 

pruty tvaru U průměru 12 mm (označeny číslem 4), které také slouží k propojení dolní části 

spoje s kapsami. Tato výztuž byla zakončena pruty tvaru U o stejném průměru (označeny číslem 

5), které jsou dostatečně zakotveny do spodní části spoje a slouží také jako hlavní nosná výztuž 

kapes.  

Aby bylo zajištěno propojení protilehlých kapes, jsou k jejich vyztužení použity pruty 

tvaru U průměru 8 mm (označeny číslem 6), které probíhají od vnějšího líce jedné kapsy 

k vnitřnímu líci protilehlé kapsy. Tato výztuž zabraňuje jejich odtržení nebo vylomení. 

Podrobné rozkreslení výztuže i s počty a tvary jednotlivých vložek je v Příloze 6. 
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5 Závěr 

Bakalářská práce se zabývala problémem detailů napojení prvků v prefabrikované hale s 

kapsami. Při tomto typu uložení je umožněno zachování střešní roviny haly. Byl řešen detail 

uložení vodorovných nosných prvků haly na sloup a detail uložení dvou sedlových vazníků na 

průběžný nosník.  

V první části bakalářské práce je obecně rozebrána problematika ukládání do kapes, 

které se dají staticky modelovat jako krátké konzoly. Je popsáno navrhování krátkých konzol 

pomocí příhradové analogie, zásady jejich vyztužování a uvedeny typické příklady.  

Při řešení prvního z detailů byly navrženy modely příhradové analogie zvlášť pro každý 

směr uložení. V jednom směru bylo řešeno uložení na dvojitou konzolu a v druhém směru 

uložení ozubů nosníků. Výpočet velikosti vnitřních sil na příhradových modelech byl proveden 

v programu CAST. Správnost vybraných příhradových modelů byla ověřena pomocí lineární 

analýzy v programu Scia Engineer. V neposlední řadě bylo pro tento typ detailu řešeno také 

páčení kapes na sloupu při působení zatížení větrem během výstavby haly. Na základě výpočtů 

byla pro detail navržena a rozkreslena výztuž.   

Dále byl řešen detail uložení dvou sedlových vazníků na průběžný T-nosník. Spoj byl 

řešen jako dvojitá nepřímo uložená konzola. Pro detail byl nejprve vybrán vhodný model 

příhradové analogie a poté byl řešen ručním výpočtem. Na základě výpočtu byla navržena a 

rozkreslena výztuž. Při navrhování výztuže prvku bylo také počítáno s možností páčení kapes 

v důsledku zatížení větrem a byla navržena potřebná výztuž, aby bylo zabráněno jejich odtržení. 

Podrobné výkresy výztuže detailů jsou v přílohách bakalářské práce. Při návrhu výztuže 

byl brán ohled na technologii provádění řešených detailů. Při návrhu výztuže byla zohledněna 

její co největší opakovatelnost. Proto byly při návrhu vyztužení prvního detailu zvoleny 

smyčky, které je možno použít i do krajních sloupů, kde je potřebné rozšíření sloupu jen na 

jednu stranu. U druhého detailu byly jako hlavní výztuž zvoleny dva stejné překrývající se 

třmínky místo třmínku čtyřstřižného. Tato výztuž splňuje nejen kritérium opakovatelnosti, ale 

také jednoduchosti provádění.  
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