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1 Úvod 
 
Objekt závodu TRUMPF CZ s.r.o. v Liberci představuje první etapu plánované výstavby 
areálu v průmyslové zóně Liberce. Má halovou část nad čtvercovým půdorysem 72x72m 
s výrobní a expediční částí. Přilehlá třípodlažní administrativní budova má obdélníkový 
půdorys 48x11,95m (Obr. 1). Konstrukce výrobní haly je hybridní s kombinací ocelových 
střešních vazníků a podpůrné prefabrikované železobetonové konstrukce dle firemních 
zvyklostí společnosti TRUMPF (Obr. 2). Administrativní budova je prefabrikovaná 
s monolitickými stropy filigránového typu (Obr. 3). Dle požadavků investora viditelné 
části prefabrikované konstrukce mají vzhled odpovídající architektonickému záměru 
přiznání dílců prefabrikované konstrukce v interiéru. 
 

 
 

Obr. 1 Příčný řez 
 
 

 
 
 
                 Obr. 2  Halová část                                          Obr. 3  Administrativní část 
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2 Výrobní hala 
 
Trojlodní výrobní hala s rozpony 3x24m má vnitřní sloupy v rozestupu 12m. Ocelové 
sedlové příhradové vazníky s roztečí 6m jsou na obvodu ukládané přímo na sloupy, uvnitř 
na specielně tvarované prefabrikované nosníky dlouhé 12m. Nosníky mají v uložení na 
dvojkonzoly vnitřních sloupů snížený průřez. S celkovou šířkou 1,2m pozůstávají ze dvou 
kónických žeber s šířkami 0,2 až 0,25m, které jsou v místech uložení a uprostřed pole 
propojené příčníky (Obr. 4, 5). Volný prostor je využitý pro rozvody a odvodnění střechy. 
Vnitřní sloupy mají další dvojice konzol určených na uložení ocelových nosníků 
mostových jeřábů s nosností 25t. Spodní dřík sloupů má průřez 0,5/1,0m u vnitřních a 
0,5/0,75m u obvodových sloupů. Nad konzolami pro uložení jeřábových drah mají sloupy 
průřez 0,5/0,5m. Rozměry průřezů sloupů vyplynuly ze statického působení hybridní 
konstrukce s kloubově uloženými příhradovými ocelovými vazníky. V čistě 
prefabrikované konstrukci se železobetonovými vazníky by mohly být rozměry průřezů 
sloupů snížené. Ryze z estetického hlediska působí kombinace tvarovaných 
prefabrikovaných dílců v kombinaci s ocelovými vazníky příznivě. Na straně 
předpokládaného budoucího rozšíření haly jsou navrženy sloupy se styky umožňujícími 
jejich demontáž a znovupoužití. Za tímto účelem se použily specielní prvky Halfen HCC. 
V obvodové stěně haly v sousedství s administrativní budovou jsou použity prefabrikované 
betonové panely tloušťky  0,2m s přiznáním v interiéru haly i administrativní budovy.  
 
 

 
 
 
 

Obr. 4  Hlavní střešní nosník 
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Obr. 5  Uložení hlavních nosníků na sloupy        Obr. 6  Chodbový trakt administrativy 
 
 
3 Administrativní budova 
 
Konstrukci tvoří devět třípatrových rámů s roztečí 6m. Rámy mají jedno 9,3m pole 
s jednostranně vyloženými konzolami v délce 2,7m. Stropní spojité desky mají tloušťku 
200 (250)mm a tvoří je filigránové panely spřažené s monolitickou vrstvou betonu C25/30. 
Zatímco na vrchní část stropní desky je uložena podlahová vrstva, filigránové panely ve 
spodní části jsou v interiéru přiznané. V chodbovém 2,7m širokém traktu je také umístěno 
neobvykle koncipované schodiště. Dvojice prefabrikovaných železobetonových třikrát 
resp. čtyřikrát zalomených schodnic s délkou 10,175m resp. 12m mají zvrchu pilovité 
zářezy na uložení prostých desek kamenných stupňů a podest (Obr. 7). Boční 
prefabrikovaná souvislá stěna montovaná ze stěnových dílců na výšku tří podlaží má spolu 
se schodištěm dominantní postavení celého komunikačního traktu (Obr. 6). Rovněž 
konstrukce administrativní budovy je připravena na budoucí rozšíření. 

 
Obr. 7  Tvar zalomené schodnice délky 12m 
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4 Zakládání 
 
Vzhledem k charakteru konstrukce a složitému geologického profilu je objekt založen na 
vrtaných pilotách. Únosnost pilot je realizována převážně plášťovým třením. Hlavní sloupy 
haly jsou uloženy na dvojici pilot, ostatní na jednotlivých pilotách. Sloupy jsou vetknuty 
do kalichů pilot. 
 
 
5 Závěr 
 
Použití hybridní halové konstrukce s neobvykle tvarovanými prefabrikovanými dílci a 
architektonický záměr uplatnit konstrukci v interiéru administrativní budovy kromě 
estetických kvalit bylo efektivní i z hlediska hospodárnosti výstavby. 
         
 
Investor:     TRUMPF Strojírenská výroba CZ, s.r.o. 
Hlavní projektant:    OBERMAYER Albis-Stavoplan, s.r.o. 
Projekt prefabrikované konstrukce:  A-Z PREZIP a.s.  
Projekt ocelové konstrukce:   REPOS   
Dodavatel konstrukční části beton + ocel: A-Z PREZIP a.s. 
Subdodavatel ocelové konstrukce:  REALMONT Liberec 
Výrobci prefa dílců:    A-Z PREZIP a.s.  

PREZIPP Dýšina 
      ŽPSV Borohrádek 
      Pohřebačka VCES 
      DYWIDAG Prefa Lysá nad Labem a.s. 
 
Cena dodávky prefabrikované konstrukce: 16 mil. 
Cena dodávky ocelové konstrukce:             12 mil. 
 
Čas montáže:                                               1.10. - 15.11.2005 
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