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Souhrn 
 
Prefabrikovaná železobetonová konstrukce hlediště a zázemí čtyřpodlažní haly s ocelovou 
střechou. Stropní konstrukce s panely PARTEK a filigrány. Dělené a průběžné sloupy 
rámové konstrukce. Rámové stropní příčle versus vsunuté šikmo uložené tribunové 
nosníky. Betonové lavice s průřezem tvaru L a způsob jejich ukládání. Vazby na ocelové a 
monolitické konstrukce. Odchylky od tendrové dokumentace a změny v průběhu výstavby.  
 
Klíčová slova: prefabrikovaný skelet, koncepce, detaily, změny 
 
 
1 Úvod 
 
V rámci rekonstrukce a dostavby libereckého sportovního areálu byla postavena také 
moderní víceúčelová hala s kapacitou pro 7000 diváků, při využití hrací plochy 
s maximální kapacitou 8500 diváků. Její hmotové a architektonické řešení vychází 
z obsahu stavby s dominantou horizontálního prstence s ochozy obepínajícími hlediště, 
doplněného čtyřmi předsunutými tubusy v nárožích se schodišti a výtahy. 
Základní čtyř až pětipodlažní skelet s hledištěm je železobetonový, prefabrikovaný. 
Komunikační předsunuté tubusy a suterénní stěny jsou monolitické. Konstrukce střechy 
nad oválným půdorysem s vnějšími rozměry 94,6/64,6 m je ocelová. Největší délka haly je 
107 m, šířka 89 m a středová výška 22 m (obr.1). Budova je založena na vrtaných pilotách. 

 
                                     Obr.1  Halový objekt – příčný řez 
 
Jedná se o krytou víceúčelovou halu střední velikosti, která odpovídá regionálnímu 

významu Libereckého kraje. 
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2 Konstrukce 
 
Budova je rozčleněna na čtyři rovnocenné dilatační části s dilatačními spárami 
situovanými podél hlavních os eliptického půdorysu. Prefabrikovaná konstrukce je 
v jednotlivých úrovních podlaží pevně napojena na krabicové útvary monolitických 
komunikačních jader. Jelikož montáž prefabrikované konstrukce probíhala v předstihu, pro 
podpůrnou část stěny jádra v šířce stropní příčle jsme použili prefabrikovaný segment 
s patřičně upravenými svislými čely, které zajišťují spojení s dodatečně prováděnou 
monolitickou stěnou. Takto jsme zajistili nezávislost a rychlost výstavby prefabrikované 
konstrukce. 

Konstrukce pozůstává z rámových soustav, které mají jednak vodorovné příčle se 
stropními deskami, jednak šikmé tribunové nosníky s lavicemi v hledišti. Krajní sloupy 
jsou dělené se čtvercovými nebo kruhovými průřezy. Příčle sevřené krajními sloupy 
vytváří dostatečně tuhý rámový styčník. Vnitřní sloupy s obdélníkovým průřezem jsou na 
výšku tří podlaží průběžné a mají konzoly na uložení příčlí nebo nosníků. Rámy mají 
v delší straně půdorysu rozteč 8,6 m, v kratší rovné straně 4,3 m a v obloukových 
segmentech rozteč proměnnou od 2,9 do 7,0 m (obr.2). 

 
             Obr.2  Původní a v průběhu výstavby změněná rámová soustava                    

                                  s vynecháním krajního pole na třetím podlaží 
 
Rámové příčle mají základní průřez tvaru obráceného U s celkovou šířkou 0,8 m a 

plným průřezem v oblasti sevření dělenými sloupy. Na konzoly průběžných sloupů jsou 
uloženy stojinami prostřednictvím gumových ložisek. Při sloupech jsou mezi stojinami 
ponechané otvory na vedení svislých rozvodů či svodů (obr.3). 
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                                        Obr.3  Rámový styčník s průběžným sloupem 
           1 – průběžný sloup; 2 – prefabrikovaná část příčle; 3 – zálivka Groutex 603 
           4 – volná vrchní výztuž; 5 – dobetonávka; 6 – trny; 7 – gumová ložiska 
           8 – instalační otvory 
 
Výšky prefabrikovaných částí příčlí se liší v závislosti na typu stropní desky. Pro modul 
8,6 m jsme použili panely PARTEK s výškou 200 mm, spřažené s 65 mm silnou 
betonovou membránou. Filigránové desky spřažené se 135 mm betonovou vrstvou jsme 
použili pro menší rozpony až do 7,0 m (obr.4). 

 
                             Obr.4   Rámové příčle – příčné řezy 
            A – s panely Partek                                            B – s filigrány 
            1 – prefabrikovaný nosník; 2 – panely Partek; 3 – kleštinová výztuž 
            4 – filigránová deska; 5 – betonová monolitická deska         
 

Povrch nadbetonovaných vrstev má konečnou pochůznou úpravu. Rovněž příčle jsou 
spřažené s nadbetonávkou, která navazuje na monolitické vrstvy deskových stropů. Je v ní 
umístěna vrchní výztuž příčlí, určená na vykrytí záporných podporových ohybových 
momentů. Tato výztuž je volně přivázaná ke spřahovacím třmenům prefabrikovaných dílců 
příčlí. Po jejich uložení se výztuž posune na určené místo do předepsané polohy nad 
podporou. Obvodové zakružené nosníky jsou uloženy ozuby na snížené prodloužení příčlí 
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vně za rámovým styčníkem. Kromě obvodového pláště přenášejí částečně i zatížení od 
spřažených filigránových stropních desek v oblasti s rozpony do 7 m (obr.5). 

 

 
            Obr.6   Styk dvou konstrukčních soustav 
            
            Obr. 5  Zakružené nosníky (vlevo) 
            
 
            Obr.7  Pohled na soustavu nosníků shora    
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Návaznost zakřiveného obvodu na pravoúhlý nosný systém přístavků vedl k náročným 
detailům napojení a křížení dvou odlišných konstrukcí navíc i s výškovými posuny ). Jeden 
z takovýchto detailů je uvedený na obr. 6 a 7. 

Prostorové uspořádání hlediště je závislé na křivkách viditelnosti a je dosti 
komplikované. To se odráží v tvarově i rozměrově rozmanitých prvcích nosné konstrukce 
se značnými nároky jak na projekt, tak i realizaci. Konstrukce hlediště pozůstává ze dvou 
hlavních nosných prvků: spádových tribunových nosníků a lavic. Nosníky se ukládají na 
konzoly nebo zhlaví sloupů stejné šířky 0,4 m. Zvláštností je nezávislost půdorysného 
uspořádání rámových příčlí a tribunových nosníků. Zatímco žebra příčlí sloupy obkračují, 
tribunové nosníky jsou mezi ně vsouvány. Nedochází tak ke kolizi v jejich křížení (obr.8). 

 
Obr.8  Tribunové nosníky a lavice 
           1 – nosník; 2 – lavice; 3 – gumová ložiska; 4 – maltové lože 
           5 – dodatečně vkládané trny; 6 – betonový sloup; 7 – ocelový sloup 
           8 – monolitická sloup 
 

Vrchní tribunový nosník je uložený prostřednictvím gumových ložisek, spodní do 
maltového lože. Ve vrchní ploše tribunových nosníků jsou pravoúhlé výřezy s vodorovnou 
úložnou ploškou a kruhovými vybráními pro dodatečné vložení propojovacích trnů. 
Betonové lavice s průřezem tvaru L mají 80 mm tlustou desku a 140 mm širokou stojinu. 
Průběžné svislé otvory ve stojinách navazují koncentricky na kruhové vybrání v úložných 
ploškách tribunových nosníků. Lavice jsou uloženy prostřednictvím gumových ložisek 
s otvory stejného průměru jako u nosníků. Po uložení lavice se vloží  do dutin propojovací 
trny a dutiny se vyplní jemnozrnnou zálivkou. Tento styk není vidět, jelikož je shora zakryt 
deskou vrchní lavice (obr.8 a 10). 
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                                        Obr.9  Pohled na tribunové nosníky a lavice 
 

 Rovněž styk desky vrchní lavice uložené na žebru spodní lavice je neviditelný. 
Vyčnívající spodní trny situované převážně v třetinách rozponu lavic korespondují 
s kruhovými vybráními ve vrchní části stojiny a jsou zatlačeny do jejich maltovinové 
výplně. Vodorovné úložné spáry mají tloušťku 5 mm, svislé spáry mezi čely lavic 20 mm. 
Tyto hodnoty se ukázaly být optimální. Zvláštní pozornost jsme věnovali ukládání lavic 
v prostoru pro VIP a média, vynášených ocelovými konzolami vetknutými do sloupů 
ocelové konstrukce. Lavice jsou uloženy na průběžné gumové pásy. Mezi čely desek 
s vybráními jsou ocelové zarážky přivařené k horní pásnici konzoly. Mezilehlý prostor 
spolu se zarážkou je vyplněn betonovou zálivkou. Rozšíření zálivkového prostoru se 
ukázalo z hlediska vazby ocel – beton a geometrické nepřesnosti vodorovných výchylek 
konců ocelových konzol jako velice užitečné (obr.10).  

Vstupní koridory se zázemí do prostoru hlediště jsou vymezeny železobetonovými 
stěnami s několika funkcemi: vymezují komunikační prostor, ve vrchní části tvoří zvýšený 
parapet a přenášejí zatížení od tribunových lavic. Nosné stěny jsou uloženy na stropní 
desku tvořenou panely PARTEK se zvýšenou tloušťkou z 200 na 320 mm do maltového 
lože. Prostřednictvím ocelových přípravků jsou přikotveny k ocelovým kotevním deskám, 
vložených do vybourané vrchní části panelu s betonovou výplní. Nakonec jsou stěny na 
vrchní části stabilizovány tribunovými lavicemi se zabudovanými trny. Zvláštní pozornost 
byla věnována návaznosti prefabrikované a ocelové střešní konstrukce s dodržením 
požadovaných tolerancí výškově +0 mm, -20 mm a směrově v podélném i příčném směru 
±20 mm. V zhlaví průběžných 15,42 m dlouhých sloupů na kótě +9,52 m byla zabudována  
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ocelová kotevní deska. 
Ocelová konstrukce byla 
vyrobena jako celošroubo-
vaná. Pouze kotvení hlav- 
ních ocelových sloupů na 
betonové sloupy bylo pro- 
vedeno montážními svary. 
Požadované tolerance byly 
splněny. Ocelový sloup 
pod střechou má konzoly 
pro uložení prefabrikova- 
ných nosníků stropní a 
střešní betonové konstruk- 
ce nad kótou +9,52 m. 
 
 
 
 
 

     Obr.10  Tribunové lavice na ocelových konzolách 
                   A – příčný řez                      B – půdorys v uložení 
                   1-ocelová konzola; 2-tribunová lavice; 3-stropní deska; 4-gumové pásy;  
                   5-zarážka; 6-zálivka GROUTEX 603; 7-uložení desky na žebro lavic    
 
 
3 Základní údaje 
 
Investor: Statutární město Liberec, zastoupené STADION Liberec s. r. o. 
Vyšší dodavatel: SYNER s. r. o. Liberec 
Projekt: BFB Studio s. r. o. 
Projekt ocelových konstrukcí: Improtop s. r. o. Ostrava – Kunčičky 
Projekt monolitických konstrukcí: TOBRYS 
Projekt prefabrikované konstrukce: A–Z PREZIP a. s. Chrudim 
Vedoucí projektant: Ing. Pavel Čížek 
Odpovědný projektant: Ing. Zora Čížková 
Projektanti: Ing. Zdeněk Burkoň, Ing. Václav Kulhánek, Ing. Martin Vašina, 
                   Ing. Milan Vích, Dana Votoupalová 
Výrobci dílců: BETONIKA s. r. o. Rašovice 
  DYWIDAG PREFA Lysá nad Labem a. s.  
  Chladící věže Praha a. s., divize 04 Chvaletice 
  INTERMA a. s. Liberec – Příšovice 
  VCES a. s. Praha – závod Pohřebačka 
Montáž: A-Z PREZIP a. s. Chrudim 

I. etapa – 8. 2.  až 30. 4. 2004  
II. etapa – 1. 6. až 30. 7. 2004  

Náklady: 36,9 mil. Kč     
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BETONOVÉ KONSTRUKCE  
 
PREFABRIKOVANÉ  DÍLCE 
 

 
PANELY PARTEK A FILIGRAN 
 

 
 
4 Závěr 
 
Víceúčelová hala v Liberci je příkladem hybridní konstrukce s vhodným využitím betonu 
jak v monolitickém, tak prefabrikovaném provedení v kombinaci s ocelí zejména pro 
velkorozponovou střešní konstrukci. Oproti původnímu návrhu byl zvětšen podíl 
prefabrikace tak, aby nedocházelo k mísení technologií. Byl zrušen ocelový sloup 
podporující střechy mezi kótami ± 0 a +9,52 a nahrazený prefabrikovaným sloupem. 
Některé monolitické části stropních konstrukcí byly změněny na prefabrikované. 
V průběhu montáže došlo k dvěma závažným změnám v konstrukčním uspořádání na 
základě dispozičních úprav požadovaných vlastníkem. Úroveň části stropů již smontované 
konstrukce byla snížena a musela být proto vykonána částečná demontáž. Část stropní 
konstrukce krajního pole byla zrušena s negativním důsledkem na statické působení 
rámové konstrukce. Zdá se, že staré české přísloví „dvakrát měř a jednou řež“ se vytratilo 
z povědomí některých účastníků výstavby. Navržená prefabrikovaná konstrukce byla 
smontována bez jakýchkoli obtíží. Její skladba, tvarosloví a detaily působí z 
architektonického hlediska příznivě. Kvalitní povrchy viditelných ploch prefabrikovaných 
dílců a dodržení stanovených rozměrových tolerancí jen podtrhují významný podíl 
prefabrikace na této stavbě. 
 
________________________________________________________________________ 
Ing. Pavel Čížek    
� A-Z PREZIP a. s. 
 Pardubická 326 
 537 01  Chrudim 
� 469 655 403 
� 469 655 401 
☺ cizek@azprezip.cz 
URL www.azprezip.cz 
 

Ing. Zora Čížková 
� A-Z PREZIP a. s. 
 Pardubická 326 
 537 01  Chrudim 
� 469 655 405 
� 469 655 401 
☺ cizkova@azprezip.cz 
URL www.azprezip.cz

 

DÍLCE ks 
BETON     

m3 
VÝZTUŽ   

kg 
KOVÁNÍ   

kg  
VÝKRESY 
TVAR(A4) 

VÝKRESY 
VÝZTUŽ(A4)  

CELKEM 1787 1921 179929 6912 522 729 

PANELY 
PANELY 200mm PANELY 320mm PANELY 60mm 

ks m2 ks m2 ks m2 

PARTEK 480 4342 44 407 - - 

FILIGRAN - - - - 654 6382 

CELKEM 480 4342 44 407 654 6382 


