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SEZNAM POUŽITÉHO ZNAČENÍ  

cca – cirka – přibližně 

H x Š x V – rozměrové parametry – hloubka x šířka x výška 

ESA – označení souboru obsahujícího výpočetní data, statické schéma a výsledky 

kg – jednotka hmotnosti – kilogram / -y /-ů 

kN, MN – jednotka síly – kilonewton, Meganewton / -y /-ů 

ks – kus / -y / -ů 

kW – jednotka výkonu / příkonu – kilowatt / -y /-ů 

n· min -1 – otáčky /otáček za minutu 

N/m – síla způsobující deformaci materiálu o jednotku délky – Newton na metr 

m2 – jednotka plochy – metr čtvereční / -y /-ů 

mm – jednotka délky /-y / -ů 

M12, M16, M18 – označení metrického závitu s příslušným rozměrem 

MPa – jednotka tlaku / napětí – megapascal / -y /-ů 

MSP – mezní stav použitelnosti 

MSÚ – mezní stav únosnosti 

S 235, S355 – označení oceli 

SCIA – název firmy dodávající výpočetní software 

Sb. – sbírka zákonů 

Sh – jednotka stupnice tvrdosti - Shore 

Ø – označení průměru 
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1 ÚVOD 

Posuvné hlediště je tvořeno jednou nebo více teleskopickými tribunami. Tyto jsou tvořeny 

sestavou stupňovitých konstrukcí. Stupňovitou konstrukci tvoří plošina podporovaná sloupy 

na podvozcích nebo sloupy pevně stojícími na podlaze. Konstrukce se vysouvá odzadu 

dopředu a tvoří spolupůsobící prutový systém. 

Hlavní užití teleskopických tribun je ve vnitřních prostorách. Podle povahy instalace se 

projektují od výsuvných lavic v tělocvičnách až po rozměrné konstrukce v arénách s vysokou 

kapacitou sedících osob. 

Každá tribuna musí poskytovat dobrou viditelnost a bezpečnost každému diváku. 

Viditelnost v hledišti je zajištěna podmínkami viditelnosti, které se vztahují na určený vztažný 

bod. Vzdálenost tohoto bodu je dána povahou sledované činnosti a zároveň svou výškou, 

která je normativně určena pro každou sledovanou činnost. Z hlediska bezpečnosti musí 

hlediště zajistit bezpečné zaplnění a opuštění hlediště za všech okolností. Na okrajích hlediště 

musí být zajištěna ochrana před pádem. V případě rozsáhlejší konstrukce musí být také 

zajištěny zábrany proti hromadnému pádu osob na schodišti. Při návrhu konstrukce musí být 

věnovaná vysoká míra pozornosti na klíčové prvky zajišťující spolupůsobení stupňovitých 

konstrukcí a únosnosti podlahy od bodového namáhání. 

Návrh tribuny anebo celého hlediště podléhá příslušným normám, které mají přísné 

požadavky. Součástí bezpečnosti dané aplikace je také užívání dle pokynů výrobce, která 

vyžaduje instruktáž odpovědných osob s následně přenesenou odpovědností v případě škody. 

Opravy, prohlídky a údržba podléhají výrobcem vyhotovenému servisnímu plánu výrobce. Na 

pohyblivých tribunách se provádí prohlídky nejméně třikrát do roka a po každém významném 

zatížení, které neodpovídá provoznímu řádu. Tribuny lze zařadit do kategorie CC2, čili se 

středními následky při havárii, avšak s vysokými nároky na kontrolu při navrhování 

a provádění. 

Tribuny a hlediště musí splnit podmínky v národních normách pro bezpečnost při evakuaci 

a požáru. 

Hlediště musí být také přístupné osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.  
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2 POPIS ŘEŠENÉ KONSTRUKCE 

Konstrukce tribuny výsuvného hlediště je navržena jako sestava samostatných prutových 

konstrukcí, které lze pro lepší přiblížení nazvat řadami. Tyto řady jsou kvůli spolupůsobení 

navzájem propojeny v úrovni podvozků a plošin. Viz použité názvosloví na obrázku. 

 

 

 

 

 

OBR. 1: Popis jednotlivých částí každé řady pro lepší orientaci v textu 

Rozměry zasunuté konstrukce s příslušenstvím jsou (H x Š x V) 1650 x 4615 x 5075 mm. 

Při plně vysunuté konstrukci se délka mění na 11850 mm. Hmotnost konstrukce 

včetně vybavení je cca 6300 kg. 

Využití konstrukce je z obecného hlediska všude tam, kde se vyžaduje víceúčelové využití 

menších shromažďovacích prostor ke kulturním anebo sportovním účelům. Řešená 

konstrukce má kapacitu 48 míst k sezení a 24 míst ke stání. 

Variabilita hlediště spočívá v možnosti částečného vysunutí řad do provozní polohy 

a sestavení konstrukcí pro rovný či oblý úsek. Sestavení pro obloukový úsek je technicky 

náročnější, a proto bude řešeno v následujících kapitolách této diplomové práce. 
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Funkcionalita a účelovost konstrukce je limitována několika faktory a to: 

· Povahou užívání prostor – sport, kulturní představení, školicí střediska atd. z důvodu 

vzájemné vzdálenosti sedadel v řadách a případném počtu míst pro stání 

· Legislativními požadavky daného státu, kde bude konstrukce sloužit 

· Výškou konstrukce, potažmo vzpěrnou délkou tlačených prvků 

· Únosností nášlapných vrstev podlahy a podvozkových kol 

· Dotačními tituly pro regionální kulturní rozvoj, jimiž jsou vymezeny požadavky na 

kapacitu hlediště na základě využívání prostor či celé stavby 

· Tvar a modulové provedení konstrukce pro umístění v rovném úseku či oblouku 

· Vhodné vložení kloubů a tuhých vazeb v konstrukci a vhodné navržení konstrukčních 

prvků pro zamezení negativních reakcí v podporách (pod podvozkem) 

Řady jsou tvořeny rozebíratelnými částmi a to jsou: 

· Sloupy, které jsou pevně spojeny s podvozkem – obdélníkový dutý profil 100x60x8 mm 

· Jedna vodorovná a dvě šikmé diagonály – čtvercový dutý profil 40x40x4 mm 

· Tuhou rámovou pošinou – obdélníkový dutý profil 100x60x4 a 60x40x4 mm 

· Demontovatelné části řad jsou navzájem propojeny přípoji se šrouby M16 a M18. 

 

Prvky jsou k sobě připojeny koutovými svary a = 6, V a 1/2V svary a = 4 a = 8. Svarové 

přípoje podléhají provádění dle ČSN EN 1708-2, ČSN EN ISO 13920 a jejich kontrola jakosti 

dle ČSN EN ISO 5817.  

Na každé plošině je pomocí samořezných vrutů připevněna deska z křížem vrstveného 

dřeva o tloušťce 19 mm, na níž je umístěna výdřeva pro mezistupně, a také jsou zde 

rozmístěna sedadla. Sedadla jsou přichycena na dřevěnou desku čtyřmi šrouby M12 / 5.6 
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s roznášecím ocelovým plechem umístěným na spodním líci desky a pátým šroubem 

k nosníku plošiny pod sedadlem.  

Plošina je buď potažena textilní nášlapnou vrstvou anebo chráněna kvalitním 

otěruvzdorným lakem. Pro speciální účely může být dřevěná deska nahrazena hliníkovým 

plechem s protiskluznou úpravou. 

Rozměry schodiště odpovídají ČSN 73 4130. Každý stupeň je podsvícený LED svítidly. 

Ochranná zábradlí musí být navržena dle ČSN 74 3305 

Technické požadavky na celkové provedení a uvedení na trh ocelové konstrukce podléhají 

ČSN EN 1090 – 2 

Koncepce návrhu hlediště je stanovena dle ČSN EN 13200 a ČSN 73 5245 

Odpovídající dokumentace a kontrola a údržba musí být v souladu s ČSN 73 2604 

Svislé zatížení konstrukce je definováno v ČSN EN 1991 – 1, čímž konstrukce spadá do 

kategorie C5 s doporučeným plošným nahodilým zatížením 5 kN/m2.  

Staticky působí každá řada jako prostorová prutová konstrukce. Ve směru kolmém na šířku 

řady jsou do sloupů vneseny přídavné momenty od zatížení na plošině. V zasunutém stavu 

unese plošina pouze zatížení od vlastní hmotnosti, stálého zatížení od desky a vybavení. Pro 

provozní zatížení je nezbytné vzájemné spolupůsobení řad v propojeném stavu. Tento stav 

předpokládá propojení podvozků v jeho postranních vodících lištách a zámcích a podepření 

každé vyšší řady nižší řadou. Každá řada je podepřena kladkami, které působí jako bodové 

podpory.  

Každý podvozek je tvořen dvěma hlavními podporami a jednou pomocnou, která má pouze 

vodící funkci. Vodící podpora může ve statickém výpočtu jako jediná vykazovat negativní 

reakce. Kola podvozku mají polyuretanový běhoun a klidovou statickou únosnost 750 kg. 

Možnosti provedení a řešení únosnosti podvozku jsou popsány dále v kapitolách 7.1 a 13.1. 

Pohon hlediště je zajištěn elektromotorem se šnekovou převodovkou a brzdou. Tento 

agregát pohání buď samostatná kola anebo široký třecí válec umístěný pod nejnižší řadou. 

Stručný popis agregátu bude uveden v kapitole 6.2.  
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3 SOUVISEJÍCÍ NORMY A LEGISLATIVNÍ PŘEDPISY 

§ Zákon 22 /1997 Sb.  O technických požadavcích na výrobky v platném znění 

§ NV190 / 2002 Sb. Technické požadavky na stavební výrobky označované CE 

§ ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí 

§ ČSN EN 1991 – 1 – 1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – část 1 – 1 – Obecná zatížení – 

objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 

§ ČSN EN 1993 – 1 – 1 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – část 1 – 1 – 

Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 

§ ČSN EN 1993 – 1 – 8 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – část 1 – 8 – 

Navrhování styčníků 

§ ČSN EN 13200 Zařízení pro diváky – část 1 až 5 

§ ČSN 73 5245  Kulturní objekty s hledištěm – podmínky viditelnosti 

§ ČSN 91 8112  Jevištní a technologická zařízení – bezpečnostně technické požadavky 

§ ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí 

§ ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy – základní požadavky 

§ ČSN EN 1090 – 1 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – 

Požadavky na posuzování shody konstrukčních dílců 

§ ČSN EN 1090 – 2 Technické požadavky na ocelové konstrukce 

§ ČSN EN 1708 – 2 Svařování – detaily základních svarových spojů na oceli – část 2 

§ ČSN EN ISO 5817 Svarové spoje oceli, niklu, titanu a jejich slitin zhotovené 

tavným svařováním – určování stupňů kvality 

§ ČSN EN ISO 13920 Svařování – Všeobecné tolerance svařovaných konstrukcí – 

Délkové a úhlové rozměry – Tvar a poloha 
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§ ČSN ISO 2768 – 1 Všeobecné tolerance – nepředepsané mezní úchylky délkových 

a úhlových rozměrů 

§ ČSN EN 10210 - 2 Duté profily tvářené za tepla z nelegovaných a jemnozrnných 

konstrukčních ocelí – část 2, Rozměry, úchylky a statické hodnoty 

§ ČSN 73 2604 Ocelové konstrukce – Kontrola a údržba ocelových konstrukcí 

pozemních a inženýrských staveb 

§ ČSN EN ISO 9000 Systémy managementu jakosti – Základní principy a slovník 

§ ČSN EN ISO 9001 Systémy managementu jakosti – Požadavky 

§ Nezbytné bezpečnostní a elektroinstalační normy a předpisy pro nízké napětí a užívání 

zařízení připojených k elektrické síti pro státy, kde je hlediště instalováno 

§ Vyhláška 389/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb 

§ Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
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4 METODIKA PŘÍSTUPU K NÁVRHU KONSTRUKCE 

Aby bylo možné správně navrhnout konstrukci výsuvného hlediště, je nezbytné nahlížet na 

problém z několika hledisek: 

· Soulad se systémem řízení jakosti ISO 9001 a posuzování shody konstrukčních dílců  

· Dodávka zařízení do zahraničí, které má specifické normativní a legislativní požadavky 

· Kapacita hlediště s ohledem na splnění požadavků dotačních programů na kulturní 

rozvoj 

· Jaká cílová skupina uživatelů, popřípadě jaké prostředí budou na konstrukci působit. 

Tím je myšleno zejména řešení roztečí sedadel v řadě, možné dynamické chování 

konstrukce při sportovních akcích. 

· Kapacita a umístění hlediště přímo ovlivňuje evakuační plán budovy 

· Únosnost podlahy musí být navržena nebo provedena tak, aby nedocházelo k jejímu 

porušení, dočasným, či trvalým nadměrným deformacím. Tomu také odpovídá vhodná 

dispozice pro rozmístění podvozků, tak aby byly podvozky rovnoměrně zatíženy 

a nevznikaly v nich negativní reakce. Tyto reakce způsobují snížení počtu nosných 

podvozkových kol a přetěžování zbylých zatížených kol. Pokud podvozky způsobují při 

zasunutém hledišti větší místní namáhání nášlapné vrstvy než je přípustné, musí být 

provedena úprava její únosnosti pod nejvyšší řadou.  

· Nehořlavost nebo těžkou zápalnost použitých materiálů 

· Ochrana před úrazem elektrickým proudem a izolační stav elektrických částí 

· Stanovení pravidelných kontrolních prohlídek a plánu údržby a oprav 

· Podmínky viditelnosti vzhledem ke sledované činnosti a sledovanému vztažnému bodu 
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5 STANOVENÍ VZDÁLENOSTI VZTAŽNÉHO BODU 

Vztažný bod je místo, které budou vidět všichni diváci na hledišti. Minimální vzdálenost 

mezi vztažným bodem a okem diváka je dle ČSN EN 13200 – 1 dána vztahem: 

)120( -
×

=
C

BaD  

a… rozdíl výškových úrovní oka diváka (např. poslední řady) a vztažného bodu 

B…šířka řady (půdorysný průmět podélné rozteče sedadel sousedních řad) 

C…výškový rozdíl mezi řadami 

120…svislá vzdálenost od temene lidské hlavy k oku 

Výška vztažného bodu je normově stanovena na 0 – 1000 mm podle sledované činnosti. 

Mezi okem diváka a vztažným bodem nesmí být žádná překážka. 

Aby bylo možné vhodně stanovit minimální vzdálenost pro osobu sedící v první řadě, je 

potřeba orientovat výpočet na linii výhledu osoby sedící v poslední řadě. Ta určuje polohu 

vztažného bodu (který je pevně dán pro všechny řady) vzhledem k divákovi v první řade, 

popřípadě k předsazenému divákovi na invalidním vozíku. Více vystihuje následující obrázek. 

OBR. 2: Pohled na konstrukci linie výhledu 

Průměrná svislá vzdálenost lidského oka od nášlapné vrstvy podlahy, které se dotýká 

svými chodidly, je rovna 1250 mm. Průměrná svislá vzdálenost podlahy od zadní části 
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lidského stehna při sezení je 400 mm. Z tohoto rozměru vychází výška sedáku sedadla od 

nášlapné vrstvy plošiny.  

Pokud by byl záměr, snížit rozměr D na minimum, pak se musí lineární spojnice totožných 

bodů na plošinách změnit na spojnici parabolickou. Tímto zůstanou zachovány půdorysné 

průměty sedadel, avšak změní se jejich vzájemné výškové úrovně. Takové pravidlo se 

uplatňuje u stadionů a velkých sálů například se dvěma balkóny.  

5.1 Aplikace konstrukce linie výhledu na řešenou tribunu 

Z  uvedených navrhovaných rozměrů tribuny vychází minimální vzdálenost vztažného 

bodu od oka diváka poslední řady následovně dle konstrukce linie výhledu: 

Svislá vzdálenost lidského oka od podlahy sálu (12 řad)…12 · 340 mm + 1250 = 5130 mm 

Výška vztažného bodu od podlahy …0 mm, pak tedy rozměr a = 5130 mm 

Šířka řady…B = 900 mm 

Rozměr D = 20986 mm …cca 21000 mm 

Pokud bude výška vztažného bodu od podlahy 1000 mm (vyvýšené jeviště) pak, 

D = 17713 mm…cca 17750 mm 

Výkres linie výhledu bude součástí výkresové dokumentace v příloze č. 3. 

Pokud by bylo hlediště umístěno ve víceúčelovém sále s promítacím plátnem a jevištěm ve 

výšce 1000 mm, je pak minimální vzdálenost mezi okem diváka na invalidním vozíku 

a plátnem rovna 7850 mm, což odpovídá běžné praxi.  

Osoba na invalidním vozíku tedy za žádných okolností nebrání ve výhledu ostatním 

osobám v hledišti a může být usazena v prostoru koridoru před jevištěm. 
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6 KLÍČOVÁ PROBLEMATIKA ŘEŠENÉ KONSTRUKCE 

6.1 Optimální rozměry, kinematika a kolize 

Pro správnou funkci vyjíždění řad do vysunuté polohy je nutné mít podrobně vyřešenou 

kinematiku celé sestavy, vhodné vzdálenosti mezi řadami, vhodné rozměry prvků konstrukce 

a základní tuhost konstrukce.  

Minimální požadavek na osovou vzdálenost mezi pruty sousedních řad je stanoven 

z konstrukčního hlediska na 80 mm. Příčný rozměr hlavních profilů sloupů a podvozku je 

60 mm, čímž je dána mezera 20 mm mezi podvozky. Tato vzdálenost může být vyšší, avšak 

při dvanácti řadách roste rozestup sloupů nejvyšší řady anebo se snižuje rozestup nejnižší 

řady. Při návrhu je vždy nutno pohlížet na konstrukci jako na celek a nevhodně zvolený 

rozestup mezi sloupy má za následek několik uvedených provozních potíží. Příliš 

rozestoupené podvozky vysoké řady vedou ke zbytečně vysokému namáhání plošiny a také 

k nebezpečí vybočení diagonál vlivem vzpěru. Příliš malá vzdálenost mezi sloupy má při 

nesouměrném provozním zatížení za následek vznik negativních reakcí pod koly a zbytečně 

vysoké namáhání plošiny na převislých krajích. Menší mezera mezi podvozky sousedních řad 

vede ke kolizi hlav čepů na podvozcích a k vysokému místnímu namáhání nášlapné vrstvy při 

zasunutém hledišti, což bude popsáno v kapitole 13.1.2.  

Rozdíl výšek mezi řadami je 340 mm. Schodiště je navrženo tak, aby každá plošina měla 

dva stupně o výšce stupně 170 mm, což je doporučeno pro shromažďovací prostory. Každá 

plošina je oproti předchozí plošině vysunuta o 900 mm. Zdali bude nášlapná délka každého 

stupně 450 mm anebo jen 300 mm + 600 mm, je na volbě odběratele. Šířka koridoru, potažmo 

nášlapná šířka schodu je 1200 mm. Pokud je hlediště v oblouku se schodištěm na obou 

stranách řad sedadel, pak je u každé tribuny vždy splněn minimální průchozí prostor 600 mm. 

Zbylých 600 mm poskytuje připojená vedlejší tribuna. Tato varianta je vhodnější pro případ 

evakuace, přičemž pokud jsou tribuny sestaveny v oblouku anebo rovném úseku vedle sebe, 

zábradlí se mezi nimi nemontuje a koridor má šířku 1200 mm. Pouze u krajní tribuny je 

namontováno zábradlí a šířka krajního koridoru je navržena na 1200 mm. 

Výsun hlediště je realizován vždy pohonem nejnižší (první) řady.  Tato řada vyjíždí ze 

sestavy jako první a vrací se do ní jako poslední. Při pohybu vpřed první, respektive každé 
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další řady dochází ke kontaktu dorazů v podvozku a posloupnému vlečení následně zapřažené 

vyšší řady. Při vysouvání hlediště dojde k samovolnému zamknutí zámkového vahadla, které 

má navrženo těžiště tak, aby se překlopilo vlivem gravitace. Zámky slouží k uzamknutí řad 

mezi sebou, aby nedošlo k jejich zpětnému pohybu a bylo zajištěno zachytávání vodorovných 

reakcí v podvozku, který tyto reakce sám o sobě neumí zachytit. Z tohoto důvodu musí být 

nejvyšší řada ukotvena do podlahy a její plošina ukotvena do zdi. Všechny tyto tuhé vazby 

jsou modelovány na stranu bezpečnou jen jako kloubové neposuvné podpory. Jakmile je 

hlediště zasouváno, tlačení řad je založeno na stejném principu kontaktů v dorazech, akorát je 

nutno odblokovat zámky. Zámky jsou postupně odblokovány díky pohybu první řady, která 

při zpětném chodu narazí na podvozkové vahadlo vyšší řady a to se při překlopení odemkne. 

Při tom dojde ke kontaktu dorazů a druhá řada je tlačena. Aby nedošlo k samovolnému 

pohybu řad vpřed, každá plošina má v místě podepření doraz a podpory nižší plošiny jsou 

o tento doraz opřeny. Více k této problematice vystihuje kapitola 7.3 

Pro zamezení kolize mezi řadami a vybavením je vhodné volit umístění bodových podpor 

v zadní části plošin. Sedadla jsou navržena jako sklopná a jednoduchým odjištěním se skládají 

na plošinu. Jejich složená výška musí být s patřičnou rezervou nižší, než světlá mezera 

v konstrukci.  

6.2 Pohon 

Pohon hlediště je zajištěn pomaluběžným elektromotorem se šnekovou převodovkou 

převodovanou do pomala. Pro přesný chod hlediště je možné osadit první plošinu optickými 

senzory a na stěnu umístit odraznou plochu, čímž lze hlídat rovinnost pohybu hlediště 

a korigovat pohon, který je pro tento účel vhodné volit v páru. Pokud je pohon v páru, je 

nutné mít zajištěnou synchronizaci pohybu válců s možností vypnutí kterékoli strany pro 

korigování směru pohybu hlediště. Pohon v páru je vhodné volit pro hlediště, která jsou širší, 

než 6000 mm. Pro úzká hlediště postačí ke korekci vodící lišty s dorazy v podvozcích. Aby 

nedocházelo k prokluzu válce díky malé vlastní hmotnosti první řady, je vhodné ji zatížit 

dvěma 100 kg betonovými kvádry umístěnými pod plošinou. Toto závaží působí i proti 

bočnímu usmýknutí řady vlivem nahodilých bočních sil. Pro pohon hlediště postačuje jeden 

nebo dva agregáty o celkovém příkonu 4 kW / 750 n·min-1 s převodovým poměrem 1:25. 
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6.3 Vybavení 

Mezi základní vybavení hlediště patří sedadla, zábradlí, osvětlení.  

Sedadla jsou navržena s područkami a plně polstrována. Sedák je sklopný a celé sedadlo se 

sklápí na své noze fixované do konstrukce plošiny. Tím je umožněno složení sedadla do 

horizontální polohy na podlahu plošiny. Hmotnost sedadla je 20 kg. Požadavky na konstrukci 

sedadla jsou kladeny zejména na kvalitní povrchovou úpravu ocelové části a nátěr alespoň 

práškovým nebo epoxidovým lakem. Dále je nutné viditelné značení řady a čísla sedadla. 

Potahová látka musí být extrémně zátěžová, barevně stálá, antialergická, rezistentní vůči 

běžným čisticím prostředkům a společně s polyuretanovou výplní musí být samozhášivá.  

Protipožární odolnost všech hořlavých dílů hlediště musí splňovat třídu 1. a při spalování 

nesmí žádná hořlavá část vylučovat toxické látky.  

Návrh zábradlí podléhá výše zmíněné normě ČSN 74 3305. Je navrženo jako zvlášť 

montované do připravených otvorů anebo kloubově připojené k plošinám a navzájem 

uzamykatelné tak, aby bylo po zamknutí pevné a odolné proti působení vodorovných sil. Jeho 

výška ve všech úrovních bude 1000 mm. 

Osvětlení schodišťových stupňů je navrženo pomocí LED pásů, které osvětlují plochu 

každého stupně ze spodní části přesahující stupnice. Osvětlení je napájeno zdrojem 12V 

a musí být navrženo tak, aby neoslňovalo osobu kráčející po schodech a nerušilo proces 

vystoupení při setmění v sále. Osvětlení musí být schopno fungovat i v nouzovém režimu. 

6.4 Bezpečnost a spolehlivost konstrukčního návrhu 

Za normálních okolností by měly být průřezy konstrukce využity maximálně z 50 %. Pro 

bezpečnost konstrukce je zbylé využití průřezů ponecháno pro možné dynamické chování 

konstrukce při evakuaci sálu. Vzhledem k pravděpodobnosti selhání při užívání osobami jsou 

na konstrukci hlediště kladeny vysoké nároky na bezpečnost uživatelů. Její životnost je 

stanovena na 25 let. Je nezbytné posuzovat tlačené prvky na vybočení vlivem vzpěru za 

ohybu a na krut při ohybu. Pro návrh na bezpečnou stranu je nutné vložit do konstrukce 

klouby v místech šroubových přípojů. Podvozky působí jako kloubové podpory, které přenáší 

jen tlak a v bočním směru mají navíc třecí schopnost, která vychází z údajů o výrobcích anebo 
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praktického měření. Pro výpočet směřující maximálně na bezpečnou stranu je žádoucí co 

nejvíce uvolnit výpočtový model konstrukce do stavu, kdy budou výsledné deformace 

a posuny přijatelné vzhledem k rozměrům prvků a přiblíženy praktickým deformačním 

možnostem konstrukce jako celku. Konstrukce musí být navržena tak, aby její zasunutý stav 

nedovoloval přílišné deformace od vlastní hmotnosti a od stálého zatížení. Pro přiblížení 

výstupu z této diplomové práce k praxi jsem zvolil odbornou konzultaci u firmy 

Kovostal s.r.o. z Uherského Hradiště, která vyrábí a dodává tribuny, pohyblivá hlediště 

a jeviště. 

Ve své diplomové práci se budu také zabývat kontaktním napětím mezi podvozkovým 

kolem a nášlapnou vrstvou dřevěné podlahy tak, aby byla dodržena její únosnost v případě 

nejméně příznivé kombinace zatížení. Tato únosnost je založena na kombinaci plošného 

nahodilého zatížení na plošinách při současně působících vodorovných sílách ve dvou na sebe 

kolmých směrech. Vodorovné síly působí v každém umístění sedadla nebo ploše pro stání. 

Hodnota vodorovné síly je dle ČSN EN 13200-5 uvažována 6% ze svislého plošného 

nahodilého zatížení a její odvození bude uvedeno v kapitole 10.2. Výčet zatěžovacích stavů je 

uveden v příloze č. 1. 

 

OBR. 3: Pohled na skladbu zatížení jednoho zatěžovacího stavu (12_L) 
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OBR. 4: Pohled na zatížené hlediště všemi zatěžovacími stavy 

Modelování bude provedeno v 3D CAD programu a výpočet ve Scia Engineer 2008. 

Podrobné výpočty přípojů a tlačených prvků budou provedeny ručně v souladu s normami 

ČSN EN 1993-1-1 a ČSN EN 1993-1-8 na základě ESA výsledku. 

6.5 Identifikace zatěžovacích stavů 

Výše uvedený obrázek představuje plně zatíženou tribunu. 1. – 4. řada obsahuje 3 sedadla, 

5. – 8. řada obsahuje 4 sedadla a 9. – 12. řada obsahuje 5 sedadel. Po stranách krajních 

sedadel jsou uličky. Zatěžovací stavy jsou v čelním pohledu na tribunu značeny zleva 

doprava. První řada je nejnižší a dvanáctá řada nejvyšší. Po stranách všech řad je počítáno se 

zábradlím, které má vlastní zatěžovací stav pro stálé zatížení. Moment vyvolaný spojitým 

zatížením na vodorovné madlo je zahrnut v krajních zatěžovacích stavech. V první řadě je 

umístěn pohonný agregát, který má také svůj zatěžovací stav stejně jako závaží, které brání 

první řadě v bočním usmýknutí. 
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7 NÁVRH ČÁSTÍ PRO BEZPEČNÝ PROVOZ KONSTRUKCE 

7.1 Podvozek 

Pro návrh podvozku je důležité stanovit jeho únosnost, která je limitována nosností kola. 

Kola pro vysoká zatížení mají tenký polyuretanový nebo polyamidový běhoun, hliníkový 

nebo polyamidový disk a jehlová nebo kuličková ložiska. Šířka běhounu a průměr kola 

úměrně zvyšují únosnost kola. Pro řešený případ jsou navržena kola s průměrem 125 mm 

a šířkou běhounu 30mm se statickou únosností 750 kg. Dynamická únosnost kola je nižší a je 

definována rychlostí pojezdu. Pro případ posuvného hlediště se s ní neuvažuje, z důvodu 

pohybu pouze v nezatíženém stavu. Jedno takové kolo bylo poskytnuto firmou Kovostal s.r.o. 

k provedení deformační zkoušky za účelem stanovení poklesu podpory. Dle ESA výsledku je 

pak také statická únosnost porovnána s nejvyšší svislou reakcí. Hlavním účelem praktického 

ověření je stanovení deformace pro výpočtový model, který pro pružnou podporu vyžaduje 

hodnotu relativní deformační síly. 

Výstupem je optimální návrh počtu podvozkových kol z důvodu zamezení vzniku 

negativních reakcí a také z ekonomických důvodů. Na svislou reakci, která bude nejvyšší ze 

všech reakcí v daném bodě, je pak nutné kontrolovat osu kola na smyk a otlačení stěny otvoru 

v podvozkovém nosníku. V případě, že bude svislá reakce vyšší, než je stanovená nosnost 

kola, pak budou podpory (hlavní podvozky) navrženy jako kyvné, aby přenesly stejnou 

reakci. 

Pro bezpečné uzamknutí podvozků jsou navrženy zámky, které při vysouvání a zasouvání 

tribuny pracují samočinně z důvodu maximální bezporuchovosti. Překlopení vahadla nastává 

vlivem gravitace a zpětné odblokování zatlačením nižší řadou při pohybu zpět. Zámek je 

umístěn na vnější straně paty sloupu první až jedenácté řady a slouží k zajištění řad proti 

zpětnému pohybu vlivem sil směřujících od zadní k přední řadě. Tyto síly vznikají důsledkem 

dopředního pohybu osob na hledišti při klidovém anebo evakuačním opouštění hlediště. 

Maximální hodnotu vodorovné reakce Rx zachytávají zámky 11. řady.  

Při vysouvání tribuny se plošiny navzájem opírají v dorazech bodových podpor. V úrovni 

podvozků se postupně překlápí vahadla zámků za hrany podvozkových nosníků nižších řad.  
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Při odemykání hlediště je potřeba spodní rameno vahadla s čepem překlopit zpět nad 

podvozkový nosník, aby se řady mohly zasouvat. K tomu slouží horní rameno vahadla, do 

kterého se opře opěrný prvek umístěný pod hlavním nosníkem plošiny první řady. Jakmile se 

tento prvek dotkne horního ramene vahadla, které se začne překlápět, jeho čep se pootáčí po 

kružnici proti směru hodinových ručiček (vzhledem k pohledu na následujícím obrázku) až do 

odemknuté pozice. Po odemknutí zámku se uvedený opěrný prvek opře o sloup právě 

odemknuté řady a řada je postupně spolu s předchozími odemknutými řadami zasouvána 

směrem k další vyšší řadě. První řada se nemůže sama odemknout, proto je vhodné její zámek 

odemknout elektromagnetem, který je součástí elektroinstalace hlediště.  

 

OBR. 5: Pohled na zámek podvozku – stav uzamknutí (vnější pohled) 

V úrovni podvozků hraje také klíčovou roli vodící lišta, která zajišťuje přesné vedení 

podvozků ve stejných odstupech a zároveň přenášení vodorovné reakce z jedné řady do druhé. 

Zabraňuje také vybočení podvozků při pohybu. Vodící lišta je na vnitřní straně podvozkového 

nosníku druhé až dvanácté řady přivařena přerušovaným koutovým svarem a = 6 mm. Na 

vnitřní straně první až jedenácté řady jsou přivařeny kulisy, které slouží jako protikus k vodící 

liště. Další úlohou vodících lišt je omezení vzniku negativních reakcí u vedlejších řad. Po 

vymezení vůle se zvedaný konec podvozkového nosníku opře o vodící kulisu vedlejší řady. 

Na vodící liště je umístěna s vhodným odstupem zarážka, která zabrání dopřednímu pohybu 

řady v případě, že by selhal nebo nebyl správně umístěn doraz bodové podpory na spodním 

líci plošiny. Všechny vůle v prvcích na podvozku vycházejí z limitní nerovnosti podlahy 

± 2 mm / 2 m. dle ČSN 74 4505. 
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7.2 Přípoje 

Přípoj hlavního nosníku plošiny na sloup je navržen jako šroubový přípoj se styčníkovou 

deskou a dvěma šrouby M18. Šrouby jsou v desce umístěny nad sebou ve vhodné vzdálenosti, 

což umožňuje možnou rektifikaci plošiny. Sloup má na vnitřní straně kolmo přivařený 

styčníkový plech silný 10 mm se dvěma výztužnými žebry pro zamezení vlivu excentricity na 

tuhost spoje (zejména při torzi sloupu). Navařovací deska na hlavním nosníku plošiny se 

připojuje na styčníkový plech sloupu. Šrouby se kontrolují na smyk a tah. Vzhledem k tomu, 

že rozměr přípoje je relativně malý, pak jej lze považovat za tuhý rámový roh, který přenáší 

ohybové momenty ze zatížené plošiny na tuhou osu sloupu. Ve výpočtovém modelu je tento 

přípoj modelován jako přípoj s možností otáčení kolem osy kolmé na rovinu přípoje.  

 

OBR. 6: Pohled na přípoj hlavního nosníku plošiny na sloup 

Přípoje diagonál jsou navrženy jako šroubové přípoje s jedním šroubem, kde jsou pruty 

30mm od konce prutu vrtány skrz na Ø18 mm. Dimenze šroubů je navržena M16 a šroubové 

přípoje se kontrolují dle ESA výsledku na tah, smyk a otlačení. Stěna sloupu ani hlavního 

nosníku plošiny není provrtána z důvodu zachování únosnosti prvku. Je na ni přivařena 

výztužná deska silná 10 mm, která má ve své ploše zapuštěný a oboustranně přivařený čep se 

závitem. Pro tento díl vyhovuje materiál S355. Všechny prvky konstrukce jsou tvořeny 

čtyřhrannými dutými prvky válcovanými za tepla. Přípoje jsou pro výpočet modelovány jako 

klouby na prutech, které mají volnost pouze při otáčení kolem osy kolmé na rovinu přípoje.  
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OBR. 7: Pohled na přípoj šikmé a vodorovné diagonály na sloup 

 

OBR. 8: Pohled na přípoj obou šikmých diagonál na hlavní nosník plošiny 

Diagonály mohou být pouze připojeny jedním šroubem. Ve výpočtovém modelu má přípoj 

dovoleno pootočení kolem osy kolmé na rovinu přípoje. 

Všechny šroubové přípoje musí být zajištěny maticemi s nekovovou vložkou (ISO 10511). 
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7.3 Bodové podpory plošiny a úchyt odnímatelného zábradlí 

Svislé zajištění plošin zajištují bodové podpory, které jsou pevnou součástí každé výsuvné 

plošiny první až jedenácté řady. Konstrukce bodové podpory je navržena jako uzavřený 

profil, který je kolmo přivařen na horní hranu hlavního nosníku plošiny. V horním konci 

profilu je vrtána díra Ø12, v níž je vsazena osa kladky. Kladka před plným vysunutím každé 

řady najíždí pod vyměnitelnou podložku z tvrdého plastu či jiného tuhého materiálu. 

V zasunutém stavu řady není kladka v kontaktu s vyšší plošinou. Podložka má pro tento účel 

na jedné straně náběh a je dosazena na pevnou zarážku. Ta tvoří doraz plošiny každé nižší 

řady a také přenáší vodorovnou vlečnou sílu pro vyšší řady při vysouvání hlediště. Pomocí 

bodových podpor je každá vyšší plošina podepřena ve vhodném místě, čímž se polovina 

svislého  užitného  zatížení  přenáší  do  nižší  řady.  Tímto  je  plně zajištěna  provozní  svislá  

únosnost každé řady. První řada je podepřena přímo na svém podvozku a přistaveným prvním 

stupněm schodiště. Jakmile je vyvozena výše popsaná vodorovná reakce z dopředního pohybu 

osob na některé řadě, pohybu plošiny vzad brání dorazy umístěné na jejím spodním líci. 

Bodové podpory jsou namáhány pouze na tlak a ohyb.  

 

OBR. 9: Pohled na doraz a bodovou podporu umístěnou na hlavním nosníku plošiny 

Zábradlí se upevňuje na konstrukci dvěma šroubovými přípoji s přírubovými čelními 

deskami. Vzhledem k tomu, že tribuny mohou být řazeny v oblouku, zábradlí se instaluje jen 

na krajních tribunách. Instalaci musí provádět dvě osoby z plošiny anebo ze žebříku. 
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8 ŘEŠENÍ KONTAKTU PODVOZKU A NÁŠLAPNÉ VRSTVY 

8.1 Teorie kontaktního napětí 

Hertzova teorie kontaktního napětí byla stanovena v letech 1881-1882. Zabývá se 

napjatostí mezi dvěma tělesy stejného nebo různého materiálu, které jsou teoreticky ve 

vzájemném bodovém nebo čárovém kontaktu. Vstupními kritérii do výpočtu jsou moduly 

pružnosti a poloměry křivosti obou těles. Teorie je platná za předpokladu, že: 

Napětí v oblasti styku nepřekračují mez pružnosti 

Kontaktní plochy jsou v porovnání s povrchem těles malé 

Tlakové síly na styčné ploše jsou k ní kolmé 

Ačkoliv se změnou zatížení se mění rozměry kontaktní plochy, neplatí zde lineární 

závislost napjatosti na změně plošného zatížení. 

Materiál nemá možnost volné deformace v místě styku, proto v okolí kontaktní plochy 

vzniká prostorová napjatost. Kontaktní napětí mají lokální charakter a jejich hodnoty 

s rostoucí vzdáleností od místa styku strmě klesají. Dle výše uvedené teorie, která je založena 

na kontaktu dvou kulových, potažmo válcových těles lze vycházet ze vztahu pro absolutní 

hodnotu maximálního napětí v místě přímkového styku dvou rovnoběžných válců 
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8.2 Přístup k výpočtu kontaktního napětí 

Firmou Kovostal s.r.o. bylo k dalšímu zjišťování poskytnuto podvozkové kolo 

s polyuretanovým běhounem (POLYTAN) o tvrdosti 80 Sh (Ø125 mm a šířce 30 mm). 

Takové kolo se odvaluje v horším případě po nášlapné vrstvě nejčastěji z dubových nebo 

bukových vlýsek. Při dosazování do vztahu jsou uvedeny následující hodnoty: 

E1 = 8,0 MPa, což je dle zjištěných informací minimální hodnota tohoto elastomeru 

E2 = 12,5 MPa pro vlysy z tvrdého dřeva 

R = 62,5 mm (poloměr běhounu poskytnutého kola) 

Hodnota rovnoměrného spojitého zatížení je dána dle zatížení jednoho kola 7,5 kN a jeho 

šířce 30 mm: q = 7,5 kN / 0,03 m = 250 kN/m 

Absolutní hodnota maximálního kontaktního napětí je pak σmax = 2,61 MPa 

Maximální smykové napětí v tomto místě je rovno 0,3 · σmax → τmax = 0,8 MPa 

 

OBR. 10: Zjednodušené znázornění napjatosti v běhounu kola 

Jak ukazuje předchozí obrázek, hodnota kontaktního napětí je největší pod osou válce, 

respektive kola. V případě styku kola a roviny má kontaktní plocha podobu obdélníku. 

Nebezpečné místo je vždy pod povrchem jednoho nebo druhého materiálu. Průběh napětí po 

výšce průřezu nad stykovou plochou je nelineární a jeho tvar je dán polovinou elipsy. 
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Hloubka napjatosti tělesa je zpravidla rovna 20 % šířky stykové plochy mezi válcovou a 

rovinnou plochou. V tomto místě je také největší smykové napětí, které je rovno třetině 

maximálního kontaktního napětí.  

Při znalosti pevnostních parametrů zmíněných materiálů lze usoudit, že v případě kontaktu 

polyuretanového běhounu s nášlapnou vrstvou tvořenou dubovým nebo bukovým vlysem 

anebo betonovou mazaninou nedojde k překročení návrhových hodnot pevnosti. Návrhová 

smyková pevnost obou materiálů, tlaková pevnost betonové mazaniny a tlaková pevnost ve 

směru kolmém k vláknům dřeva je vyšší. Pro polyuretanový běhoun to platí také. Předmětem 

experimentu bude získání orientační hodnoty deformace běhounu kola pro zpětné posouzení 

hodnoty zadané pružnosti podpory v ESA souboru.  

Úvaha je následující: 

Jelikož jsou podpory modelovány jako pružné kloubové podpory a očekává se jejich 

stlačení o 1mm díky vůli v ložisku a deformaci běhounu, pak se dá z únosnosti kola stanovit 

síla pro stlačení pružné podpory o 1 metr. Limitní únosnost 7,5 kN způsobí pokles o 0,001m, 

pak návrhová deformující síla je 7500 x 1000 N/m = 7,5 MN/m. V případě podvozku 

s dvojkolím má tato kloubová podpora ve výpočetním modelu dvojnásobnou tuhost. 

Pružný návrh podpor poskytuje lepší přiblížení ke skutečnosti a zabránění vzniku 

negativních reakcí. Pružné podpory se dají řešit lineárním výpočtem. Výsledek je snadno 

kontrolovatelný.  

Nakonec je potřeba uvést, že s ohledem na soustředěné zatížení podlahy se může jevit 

zasunutý stav jako bezproblémový díky absenci užitného zatížení. Avšak prázdné řady jsou 

těsně seřazeny pod sebou a jejich podvozky seřazeny vedle sebe a zatěžují jeden metr 

čtvereční podlahy polovinou celkové vlastní hmotnosti hlediště. Hmotnost celého hlediště 

včetně vybavení je 6300 kg. Na 1 m2 plochy připadá tedy dvakrát větší zatížení, než při 

provozu. Pro každý případ instalace pohyblivého hlediště je nutné posoudit únosnost podlahy 

a navrhnout případné stavební úpravy. Podlahy v kulturních a sportovních zařízeních jsou 

obecně vystaveny kontaktnímu namáhání a jsou na ně kladeny požadavky, jako na 

průmyslové podlahy.  
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9 EXPERIMENT NA STANOVENÍ PRUŽNOSTI PODVOZKU 

V předchozí kapitole byl stanoven předpokládaný pokles podpory, jehož teoretická 

hodnota vstupuje do výpočtu pružného podvozku. Účelem experimentu je ověření deformace 

podvozkového kola. Jelikož je k dispozici pouze jeden vzorek, výstup nelze považovat za 

plnohodnotný výsledek, avšak lze usoudit, že předpokládaná hodnota deformace se neliší 

v celočíselných násobcích změřené hodnoty.  

čas Síla deformace  čas síla deformace 
s kN mm s kN mm 

0.00 0.0 0.00 31.00 5.1 0.68 
0.10 2.4 0.04 31.40 5.1 0.68 
7.80 2.6 0.05 33.00 5.3 0.73 
8.20 2.7 0.07 34.30 5.5 0.76 
9.60 2.8 0.11 35.30 5.5 0.78 
10.90 3.0 0.13 37.00 5.7 0.83 
12.10 3.1 0.16 37.40 5.8 0.84 
13.60 3.3 0.21 38.60 5.9 0.88 
13.70 3.3 0.21 40.50 6.1 0.93 
15.60 3.5 0.26 40.80 6.1 0.93 
16.60 3.6 0.28 42.70 6.3 0.99 
17.70 3.7 0.31 43.40 6.4 1.01 
19.80 3.9 0.36 44.20 6.5 1.04 
19.90 3.9 0.37 46.30 6.7 1.09 
21.40 4.1 0.42 46.40 6.7 1.09 
22.60 4.2 0.45 48.10 6.8 1.14 
23.50 4.3 0.47 49.10 7.0 1.17 
25.30 4.5 0.52 49.80 7.0 1.19 
25.60 4.5 0.53 51.40 7.2 1.24 
27.40 4.7 0.57 52.00 7.3 1.26 
28.50 4.8 0.60 53.10 7.4 1.30 
29.30 4.9 0.62    

TAB. 1: Orientační výsledek z měření deformace podvozkového kola 

Experiment byl po předchozí domluvě proveden v laboratoři FAST – VŠB-TU na 

zkušebním lisovacím přístroji určeném pro měření pevnostních a deformačních charakteristik 

stavebních materiálů. Podvozkové kolo bylo vloženo do vlastního ocelového přípravku s osou 

o průměru 15 mm, která má v ložisku vůli cca 0,2 mm.  

Při dosažení hodnoty 7,4 kN je deformace rovna 1,3 mm, což přibližně koresponduje 

s úvahou o deformaci podvozku. Ve výsledku je zahnuta i ložisková vůle. Lze tedy usoudit, 

že pro další teoretickou analýzu konstrukce je pružnost bodových podpor stanovena 

na přijatelné hodnotě. Níže jsou k experimentu doloženy i dva snímky. 
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OBR. 11: Pohled na podvozkové kolo v přípravku při provádění experimentu 

 

OBR. 12: Celkový pohled na situaci před provedením experimentu 
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10 KONSTRUKCE V ZASUNUTÉM A VYSUNUTÉM STAVU 

10.1 Zasunutý stav 

Zasunutý stav je založen na sestavení řad pod sebe, přičemž jejich podvozky jsou ustaveny 

vedle sebe. Diagonály jsou na konstrukci umístěny tak, aby nebyly v kolizi s jinými prvky 

ostatních řad. Styčníky diagonál jsou propojeny šrouby M16. Aby nedocházelo vlivem vrtání 

do hlavních prvků k jejich oslabení a vyšším deformacím, jsou části šroubových přípojů 

přivařeny na jejich povrchu. Při zasunutém stavu jsou všechny sloupy v zákrytu. Na nich jsou 

naloženy a připojeny šikmé diagonály a na tyto jsou naloženy a připojeny vodorovné 

diagonály. Zároveň je nutné přihlížet ke vhodnému tvaru prutové konstrukce. Horní přípoj 

šikmých diagonál s plošinou volit v její polovině. Dále je nutné na každé řadě snižovat spodní 

styčníky diagonál se sloupy o takovou hodnotu, aby byly jednotlivé vodorovné diagonály 

rovnoběžné. Tímto se šikmé diagonály stávají ve své rovině navzájem různoběžné a zároveň 

s vodorovnými diagonálami mimoběžné. V kontaktu jsou navzájem všechny diagonály pouze 

v jedné rovině. Diagonály nesmí přesahovat přes okraj svého sloupu, aby nedošlo ke kolizi 

s okolními sloupy. Tato situace nastává pouze v zasunutém stavu a přehledně ji vystihuje 

další obrázek. 

 

OBR. 13:  Zadní pohled na zasunutou tribunu a řešení uložení diagonál  
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Aby zůstaly na hotové konstrukci stejné výšky stupnic, je nutné dbát na přesnost výroby 

dle ČSN 1090 – 2. Mezi ocelovou konstrukcí nejvyšší a nejnižší řady jsou stejné výškové 

rozdíly. Horní líc ocelové konstrukce nejnižší řady má vzdálenost od úrovně podlahy menší o 

tloušťku desky. Spodní líc plošiny nejnižší řady musí být cca o 25 mm výš, než je horní líc 

podvozkových nosníků. Výška všech podvozků musí být stejná, přičemž jejích výška musí 

být taková, aby se podvozek nejnižší řady vešel pod podvozkový nosník, a tento byl 25 mm 

pod konstrukcí plošiny. Tím je stanovena mezera mezi všemi seřazenými podvozky a první 

plošinou, která je v zasunutém stavu nad nimi. Tato mezera eliminuje kontakt od průhybu ze 

stálého zatížení a vlastní hmotnosti první plošiny a tvoří prostor pro vahadla zámků. Vyšší 

plošiny nejsou již tomuto problému vystaveny díky větším vzdálenostem mezi svým spodním 

lícem a složenými sedadly. Popsaný odstavec zobrazuje následující obrázek. 

OBR. 14: Bližší přední pohled na seřazené podvozky  

Popis klíčových parametrů každé řady je uveden v příloze č. 2.  

Zatížení v zasunutém stavu je dáno pouze vlastní hmotností konstrukce a stálým zatížením 

ze sedadel. Tento stav se ve výpočtovém modelu vyskytuje jen kvůli zjištění trvalých 

průhybů plošiny a zejména zjištění reakcí pro stanovení plošné únosnosti podlahy při 

zasunuté tribuně. 
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10.2 Vysunutý stav 

 Provozní stav nastává vysunutím všech anebo jen několika řad. Popis vysunutí a klíčové 

prvky jsou popsány v kapitole 7.  

Zatížení v provozním stavu je dáno kombinací vlastní hmotnosti, stálého zatížení 

a 48 skupin plošných zatížení (dle počtu sedadel), která jsou v samostatných zatěžovacích 

stavech. Tato zatížení reprezentují svislé plošné zatížení a vodorovná zatížení ve dvou 

směrech. Jejich hodnoty jsou dle ČSN EN 1991-1-1 dány zatížením 5 kN/m2 a zatížením 

rovnajícím se 6 % hodnotě svislého zatížení definované dle ČSN EN 13200-5. Například 

plocha nejvyšší plošiny je 4,36 m2 a plošné zatížení vyvozuje na konstrukci charakteristickou 

výslednici sil 21,8 kN. Vodorovná síla na jednu řadu je pak rovna 1,31 kN. Aby se projevil 

účinek vodorovného zatížení na konstrukci co nejreálněji, pak jednotlivá plošná zatížení 

působí současně s dílčími vodorovnými v samostatných zatěžovacích stavech. V případě 12. 

řady na celé vodorovné zatížení připadá pět sedadel a dvě uličky. Každá ulička má o 20 % 

větší plochu oproti ploše pod sedadly. Pod jedním sedadlem působí ve dvou na sebe kolmých 

směrech síly 0,176 kN a v uličce 0,212 kN. Tyto hodnoty jsou zvýšeny na 0,25 a 0,3 kN pro 

výpočet na bezpečné straně. Vodorovné spojité zatížení na zábradlí má hodnotu 3 kN / m. 

Zábradlí má šířku 800 mm a výšku 1000 mm a hodnota momentu je 1,2 kNm v místě 

uchycení zábradlí na konstrukci. V kombinaci jsou všechna užitná zatížení násobena 

součinitelem 1,5. Dvojce na sebe kolmých sil vychází z úvahy chování uživatelů při 

nejhorším zatěžovacím stavu, a to při evakuaci. Jelikož je chování lidí v takových situacích 

nevyzpytatelné, je konstrukce navržena na situaci, při které se všichni účastníci nasměrují 

v krátkém okamžiku na jednu stranu tribuny, čímž ji značně a nesouměrně zatíží. Takto jsou 

vyvolány vysoké reakce pod podvozky, vysoké a nesouměrné vnitřní síly v párových prvcích 

konstrukce a jejich nesouměrné deformace. Negativní reakce vznikají pouze v kombinaci 

reprezentující evakuaci, kdy jsou všichni uživatelé nuceni v jednom okamžiku vyvinout 

vodorovné síly ve dvou na sebe kolmých směrech. První řada je krom zámků zajištěna proti 

pohybu vzad třením pohonného válce o nášlapnou vrstvu podlahy. Válec je proti otáčení 

blokován samosvorností převodovky. Aby byla třecí síla zvýšena, je tato řada trvale zatížena 

dvěma betonovými kvádry o celkové hmotnosti 200 kg, které brání bočnímu usmýknutí první 

řady. Při evakuaci se celá konstrukce tribuny snaží posunout na jednu stranu a pootočit 

v jednom směru. Jde ovšem o mimořádný stav, při kterém se nebere ohled na komfort a 

deformaci prutů. Tyto musí ovšem zůstat v mezích použitelnosti a nesmí být překročen mezní 
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stav únosnosti a vzniknout vybočení vlivem vzpěru. Po každé takové situaci musí proběhnout 

revize konstrukce, podvozků a nášlapné vrstvy podlahy. 

Pro představu o možnosti sestavování jednotlivých tribun do celkového hlediště v oblouku 

jsou uvedeny následující dva obrázky. 

 
OBR. 15: Přední pohled na skelet tribun hlediště v oblouku 

 

OBR. 16: Zadní pohled na skelet tribun hlediště v oblouku 
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10.3 Optimální návrh modelu při spolupůsobení konstrukce 

Jelikož není možné předem jednoznačně říci, jaký model by nejlépe vystihoval reálné 

chování konstrukce, je tedy vhodné porovnat dva přístupy. Řady samy o sobě jsou navrženy 

na únosnost pouze od vlastní hmotnosti a stálého zatížení. Po vysunutí řad dochází k jejich 

plné provozní únosnosti na základě spolupůsobení. Pro tento výpočet je tedy nutné 

namodelovat jejich vzájemné vazby. K vystižení optimálního přístupu k návrhu a posudku 

konstrukce jsou samostatně namodelovány poslední tři řady (s největšími vzpěrnými 

délkami). Plošiny jsou podepřené obousměrně posuvnými kloubovými podporami v místech 

bodových podpor. Zároveň je vytvořen model celého hlediště se všemi řadami, které mají 

kloubové vazby mezi řadami. Účelem je porovnání reakcí, deformací a vnitřních sil 

a stanovení vhodnějšího přístupu (s nejméně příznivými výsledky) pro posuzování prvků 

a přípojů. Oba modely mají u každé řady levý přední podvozek pevný ve směru vysouvání 

(osa X) díky zámkovým vahadlům. Zároveň mají tento podvozek pevný ve směru Y a navíc 

definovanou pružnost ve směru Z. V samostatných modelech musí být konstrukce zajištěna 

proti pootočení. Svislé reakce v bodových podporách plošiny se přenesou do nižší řady jako 

vnější síly s opačným smyslem.  Zbylé podvozky jsou v obou směrech volné. Pružnost podpor 

ve směru Z je stanovena na základě ověřené úvahy o deformaci běhounu podvozkových kol.  

V celkovém modelu jsou podvozky propojeny vazbami, které reprezentují vazby ve 

vodících lištách. Plošiny jsou v modelu rovněž propojeny. Oba druhy vazeb jsou v uzlech 

modelovány jako krátké kyvné pruty. Vazby na plošinách mají ve směru X a Y umožněn 

posun a horní konec má umožněno pootočení kolem všech tří os. Tyto vazby nahrazují 

bodové podpory pevné pouze ve směru Z.  

Z dalších obrázků je patrné, že reakce v podporách a normálové síly v prutech samostatně 

modelovaných řad anebo u celkové tribuny jsou z nejméně příznivé kombinace téměř stejné. 

A to i s ohledem na svislé podepření plošin kloubovými podporami anebo pruty při 

spolupůsobení. Avšak, jak bude později zobrazeno, samostatně modelované řady vykazují 

nadměrné posuny a pootočení konstrukce, které celková konstrukce postrádá díky 

spolupůsobení a vzájemnému propojení až na nejvyšší 12. řadu. 
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OBR. 17: MSÚ – Ry, Rz v podporách 10 řady – samostatný model a spolupůsobení 

 

OBR. 18: MSÚ – Ry, Rz v podporách 11. řady – samostatný model a spolupůsobení 

Při porovnání obou variant jsou zřejmé ne příliš výrazné změny reakcí v obou směrech. 

Tento stav záměrně nemá uvedenou reakci Ry, která přispěje k nalezení optimálního modelu. 
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OBR. 19: MSÚ – Normálové síly v diagonálách 10. řady – samostatný model a spolupůsobení 

  

OBR. 20: MSÚ – Normálové síly v diagonálách 11. řady – samostatný model a spolupůsobení 

Při porovnání obou variant jsou zřejmé nevýrazné změny normálových sil v diagonálách. 

Tímto lze stanovit, že vliv spolupůsobení nemá zásadní vliv na změnu vnitřních sil prutů. 
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OBR. 21: MSP – Y, Z posuny, průhyby prutů 10. řady dle LSS – samostatný model 

  

OBR. 22: MSP – Y, Z průhyby, posuny prutů 10. řady dle LSS – spolupůsobení 

Při porovnání deformací lze usoudit změnu. I když jediná pevná podpora v podvozcích 

spolupůsobících řad postrádá tuhost proti otáčení kolem osy Z, jsou konstrukce stabilnější 

a neotáčejí se tak, jako v případech samostatných modelů. 
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OBR. 23: MSP – Y, Z posuny, průhyby prutů 11. řady dle LSS – samostatný model 

 

OBR. 24: MSP – Y, Z průhyby, posuny prutů 11. řady dle LSS – spolupůsobení 

Při porovnání obou variant vyplývají výrazné změny v posunech a průhybech prutů díky 

vazbám v podvozcích a plošinách – konstrukce spolupůsobí a vnáší silové účinky do 

konstrukcí sousedních řad. Plošina klesne o 1,5-1,8 mm díky návaznosti na vyšší a nižší řadu. 
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OBR. 25: MSP – Y, Z posuny, průhyby prutů 12. řady dle LSS – samostatný model 

 

OBR. 26: MSP – X, Y, Z průhyby, posuny prutů 12. řady dle LSS – spolupůsobení 

Při porovnání obou variant nejsou zřejmé žádné zásadní změny díky pevným podporám až 

na průhyb předního nosníku plošiny 1,8 mm, který je u samostatného modelu téměř nulový. 
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OBR. 27: MSP – X posuny hlavních nosníků plošiny dle GSS – spolupůsobení 

 

OBR. 28: MSP – Y posuny pravých krajních nosníků plošiny dle GSS – spolupůsobení 
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Z výše uvedených obrázků je zřejmé, že provázanost řad v úrovních plošin prakticky nemá 

na jejich průhyby znatelný vliv. V tomto ohledu postačuje pro posouzení mezních stavů desky 

modelovat plošinu jako samostatnou konstrukci bez sloupů a podvozků. Pro hledání 

maximálního napětí v křížem vrstvené dřevěné desce (C50) postačuje namodelovat zatíženou 

plošinu bez zbylých prvků. Výsledky mohou být porovnány s výsledky z celkové konstrukce. 

 

OBR. 29: MSP - Porovnání průhybů 11. hlavního nosníku plošiny při jejím podepření 

v místech sloupů, diagonál a bodových podpor. Zobrazen je také jeden ze zatěžovacích stavů, 

jenž je součástí výsledné kombinace pro nalezení maximálního napětí v desce. 

Při definici kloubových podpor lze ovšem těžce předem odhadnout související okrajové 

podmínky, zejména popuštění vlivem deformace nižší řady, popřípadě jejich vodorovný 

posun a pootočení vlivem torze spolupůsobících řad. Při spolupůsobení se celkově 

zrovnoměrní hodnoty svislých reakcí díky rozložení sil v celé konstrukci a vodorovných 

reakcí díky načítajícím se vodorovným silám od užitných zatížení. Vodorovné síly také 

vyvolávají v prvcích konstrukce momentový účinek. Na chování jedné řady má vliv 

kombinace užitného zatížení ze sousední řady, která může v kombinaci vyvozovat opačné 

momenty. Také dojde k jisté změně normálových sil v diagonálách, podvozkových nosnících 

a změně posouvajících sil ve styčnících. Účelem je navrhnout takovou konstrukci na základě 

výpočtového modelu, který neohrožuje únosnost prvků, únosnost podlahy, výrazně nezvyšuje 

deformaci prvků a nezpůsobuje negativní reakce v hlavních dvojkolých podvozcích. 

Objasnění výše uvedené skutečnosti bude v následujícím textu. 
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10.4 Porovnání obou výpočtových modelů 

Samostatné modely postupně vychází z poslední (dvanácté) řady, která je ukotvena do 

podlahy a svislé konstrukce za ní. Dvanáctá řada je podepřena v místech kotvení pevnými 

kloubovými podporami a v místech bodových podpor obousměrně posuvnými kloubovými 

podporami. Z toho modelu vychází svislé reakce v bodových podporách pro definování 

silových zatížení nižší řady a následné řady. Tyto tři modely generují reakce, silové účinky 

a deformace, které lze následně porovnat se spolupůsobící konstrukcí. Analýza dvanácté řady 

je zbytečná pro nalezení deformací a posunů uzlů kvůli jejím pevným podporám, avšak ve 

finále bude nutné posoudit normálové síly ve všech diagonálách a všechny síly v přípojích.  

Při spolupůsobení dochází k rovnoměrnosti zatížení podvozků, mírnému snížení 

normálových sil v prutech vyšších řad. Platí všechny výše uvedené předpoklady redistribuce 

vnitřních sil vedoucí k odolnosti podpor proti bočnímu usmýknutí. Při vzájemně propojených 

podvozcích se předpokládá snížení špiček v obálce svislých a vodorovných reakcí u vyšších 

a středních řad. Při spolupůsobení plošin vznikají v propojených podvozcích také negativní 

reakce. Tyto ovšem vznikají pouze ve vodících podvozcích, které se výrazně nepodílejí na 

přenosu zatížení do konstrukce podlahy. Z předchozích obrázků jsou u samostatných modelů 

patrné vysoké negativní reakce, které se u spolupůsobícího modelu snižují na více, než 

polovinu. V hlavních podvozcích se negativní reakce již nevyskytují. Posuny uzlů 

spolupůsobícího hlediště vlivem vodorovného zatížení jsou znatelně nižší, než 

u samostatných modelů 10 až 12. řady. Zásadním principem takového přístupu je, aby 

konstrukce měla v podporách co nejvíce stupňů volnosti pro maximální možný deformační 

stav a největší posuny. Tento stav lépe odpovídá realitě, a pokud má konstrukce vyšší 

deformační možnosti, pak disponuje vyšší rezervou v mezním stavu únosnosti. Celkový 

model slouží zejména k určení vodorovných reakcí ve směru výsuvu hlediště, které se 

s každou zatíženou řadou načítají a ke stanovení deformací celé konstrukce hlediště. Výsledná 

reakce slouží k dimenzování čepu vahadla zámku. Pomocí celkového modelu hlediště lze 

optimálně stanovit plošné zatížení nášlapné vrstvy podlahy. Nakonec lze tímto přístupem 

s konečnou platností rozhodnout o návrhu kotvení 12. řady a o konstrukčním řešení 

podvozků. 

Další úvahy a výsledky se budou týkat pouze celkově spolupůsobící konstrukce hlediště. 
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11 POSUDEK PRUTŮ 

Posouzení prutů bude provedeno pro nejvíce zatížený prut každé průřezové kategorie. 

Bude zohledněna kombinace zatížení v témže místě průřezu a ke každému uvedenému 

průřezu bude provedena analýza s vyznačením místa napjatosti a komentářem. 

11.1 Zatěžovací stavy  

Výčet zatěžovacích stavů a jejich kombinací je uveden v příloze č. 1. Jejich grafické 

znázornění vystihují výše uvedené obrázky č. 3 a 4.  

11.2 Souřadný systém 

Globální souřadný systém má počátek v ose levého podvozkového nosníku na jeho zadním 

konci. Lokální souřadný systém je dán typem prutu a jeho orientací vzhledem k tuhé ose. 

 

 

 

 

 

OBR. 30: Zobrazení globálního souřadného systému 
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11.3 Průřezy 

 

OBR. 31: Průřezové charakteristiky významných nosných prvků konstrukce 

 

 

OBR. 32: Průřezové charakteristiky nosných prvků plošiny 
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OBR. 33: Průřezové charakteristiky diagonál 
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11.4 Vybrané pruty k posouzení 

Každý průřez má nejvíc zatížený prut, jehož posudek bude uveden dle ESA dokumentu.  

11, S,P… 11. řada, Sloup, Pravý   

11, PN,P… 11. řada, Podvozkový nosník, Pravý    

1, HNP… 1. řada, Hlavní nosník plošiny  

11, D,P… 11. řada, Diagonála, Pravá 

1, PNP… 1. řada, Přední nosník plošiny 

1. Vnitřní síly na prutu 
     Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní 

Výběr : Vše 
Kombinace : MSÚ 

Prut Stav dx N Vy Vz Mx My Mz 
[mm] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm] 

11,S,P MSÚ/2 0 -27,65 -2,74 -2,17 0,05 4,28 0,63 
11,D,P MSÚ/1 0 -15,18 0 0 0 0 0 
1,HNP MSÚ/92 700 -2,1 -1,74 12,01 -0,7 -6,26 0,15 

11,PN,P MSÚ/6 0 0 0 14,36 0 0 0 
11,HNP MSÚ/8 3350 0,59 0,18 -4,74 1,39 0,44 -0,03 
11,S,P MSÚ/9 3488 -9,27 0,28 -2,17 0,04 -3,38 0 

11,PN,P MSÚ/16 410 0 0 14,23 0 5,85 0 
1, PNP MSÚ/122 640 -0,1 -0,12 -1,45 -0,00 -1,82 -0,02 

TAB. 2: Výběr prutů s nejvyššími vnitřními silami 

 

11.4.1 Pravý sloup 11. řady  

1. Napětí 
    Lineární výpočet, Extrém : Prut 

Výběr : Vše 
Kombinace : MSÚ 

Prut Stav dx Normálové - Normálové + Smyk 
[mm] [MPa] [MPa] [MPa] 

11,S,P MSÚ 0 -103,9 78,9 7,1 
11,S,P MSÚ 2008,5 -19 9,9 5,3 
11,S,P MSÚ 529 -81,1 70,3 5,3 

TAB. 3: MSÚ - Maximální napětí na sloupu v uvedených vzdálenostech od paty sloupu 
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OBR. 34: MSÚ – vnitřní síly a momenty pravého sloupu 11. řady 

 

OBR. 35: MSÚ – průběhy napětí pravého sloupu 11. řady 
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TAB. 4: MSÚ - Posudek pravého sloupu 11. řady 

 

 
1. Relativní deformace 

      Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní 
Výběr : Vše 
Kombinace : MSP 

Stav - 
kombinace Prut dx uy Rel 

uy 
Posudek 

uy uz Rel 
uz 

Posudek 
uz 

[mm] [mm] [1/xx] [-] [mm] [1/xx] [-] 
MSP/8 11,S,P 3488 0 0 0 15,3 1/228 0,88 

TAB. 5: MSP - Posudek pravého sloupu 11. řady 
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OBR. 36: MSP – deformace, posuny pravého sloupu 11. řady 

 

Z výše uvedeného posudku vyplývá, že tento sloup je namáhán od nižších řad díky 

spolupůsobení konstrukce.  Při stavu evakuace se nižší řady do 11. řady opírají a ta pak 

přenáší vzniklé namáhání do kotvených podpor 12. řady. Kritické místo pro únosnost je v patě 

sloupu, kde je sloup přivařen dvěma 1/2V svary a dvěma koutovými svary. Pro posouzení 

použitelnosti je klíčové místo v horní části sloupu – osa Z daného profilu. Rozdíl deformace 

uvedené v tabulce a v obrázku je dán posunem a pootočením konstrukce. 

Při návrhu kloubových přípojů je v tomto případě vhodné řešení s přivařenou malou 

deskou na sloup včetně čepu se závitem, která slouží k připojení diagonál. Diagonály je 

možné také připojit pomocí vrtaných otvorů do sloupů, nicméně ty vedou ke snížení 

únosnosti. 

Dle provedeného posudku na MSÚ a MSP sloup VYHOVUJE.  
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11.4.2  Pravý podvozkový nosník 11. řady 

1. Napětí 
    Lineární výpočet, Extrém : Prut 

Výběr : Vše 
Kombinace : MSÚ 

Prut Stav dx Normálové 
- 

Normálové 
+ Smyk 

[mm] [MPa] [MPa] [MPa] 
11,PN,P MSÚ 410 -110,8 110,9 11,3 
11,PN,P MSÚ 0 0 0 11,4 
11,PN,P MSÚ 1310 -5,2 5,2 1,4 

TAB. 6: MSÚ - Maximální napětí na nosníku ve vzdálenostech od zadního konce 

 

 

TAB. 7: MSÚ - Posudek pravého podvozkového nosníku 11. řady 
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OBR. 37: MSÚ – vnitřní síly a momenty pravého podvozkového nosníku 11. řady 

 

OBR. 38: MSÚ – průběhy napětí pravého podvozkového nosníku 11. řady 
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1. Relativní deformace 
      Lineární výpočet, Extrém : Lokální, Systém : Hlavní 

Výběr : 11,PN,P 
Kombinace : MSP 

Stav - 
kombinace Prut dx uy Rel 

uy 
Posudek 

uy uz Rel 
uz 

Posudek 
uz 

[mm] [mm] [1/xx] [-] [mm] [1/xx] [-] 
MSP/4 11,PN,P 0 -1,2 1/342 0,59 0 0 0 
MSP/12 11,PN,P 1460 0,5 1/276 0,72 0 0 0 

TAB. 8: MSP - Posudek pravého podvozkového nosníku 11. řady 

 

 

OBR. 39: MSP – deformace, posuny pravého podvozkového nosníku 11. řady 

 

Z výše uvedeného posudku vyplývá, že podvozkový nosník nevykazuje takové deformace 

a posuny od vlastního zatížení, jako od vlivu ze spolupůsobení konstrukce.  Přesto je největší 

posun konce prutu ve směru osy Y roven 1/300 délky nosníku mezi vodící podporou a patou 

sloupu. 

Dle provedeného posudku na MSÚ a MSP podvozkový nosník VYHOVUJE.  
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11.4.3 Hlavní nosník plošiny 1. řady 

1. Napětí 
    Lineární výpočet, Extrém : Prut 

Výběr : Vše 
Kombinace : MSÚ 

Prut Stav dx Normálové 
- 

Normálové 
+ Smyk 

[mm] [MPa] [MPa] [MPa] 
1,HNP MSÚ 700 -214,5 214,0 14,2 

TAB. 9: MSÚ - Maximální napětí na hlavním nosníku plošiny 1. řady 700 mm z levé strany  

 

TAB. 10: MSÚ - Posudek hlavního nosníku plošiny 1. řady 
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OBR. 40: MSÚ – vnitřní síly a momenty hlavního podvozkového nosníku 1. řady 

 

OBR. 41: MSÚ – napětí hlavního podvozkového nosníku 1. řady 
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OBR. 42: MSP – deformace, posuny hlavního nosníku plošiny 1. řady 

 
1. Relativní deformace 

      Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní 
Výběr : 1,HNP 
Kombinace : MSP 

Stav - 
kombinace Prut 

dx uy Rel uy Posudek 
uy uz Rel uz Posudek 

uz 
[mm] [mm] [1/xx] [-] [mm] [1/xx] [-] 

MSP/93 1,HNP 1150 0 1/10000 0 0 1/10000 0 

MSP/96 1,HNP 1950 0 1/10000 0 0 1/10000 0,01 

MSP/158 1,HNP 1350 0 1/10000 0 -0,1 1/10000 0,03 

MSP/97 1,HNP 0 0 0 0 -1,5 1/2067 0,1 

TAB. 11: MSP – deformace, posuny hlavního nosníku plošiny 1. řady 

 

Z výše uvedeného posudku a obrázku vyplývá, že hlavní nosník plošiny nevykazuje takové 

deformace a posuny od zatížení, jak od vlivu pootočení konstrukce a posunu pravého rohu 

proti směru osy X (GSS).  Přesto je největší posun konce prutu ve směru jeho osy Y roven 

1/320 délky nosníku potažmo šířky plošiny. Plošina vykazuje vysokou prostorovou tuhost 

díky své konstrukci propojené s dřevěnou deskou. Posun celkové konstrukce hlediště je 

způsoben vysokým počtem stupňů volnosti v podporách. Pokles levé přední podpory je 

0,8mm. Skutečný průhyb volného konce je 1,5 mm od místa podepření (700 mm), tzn. 

poměrná deformace prutu je 1/466.  

Dle provedeného posudku na MSÚ a MSP hlavní nosník plošiny VYHOVUJE.  
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11.4.4  Pravá diagonála 11. řady 

1. Napětí 
    Lineární výpočet, Extrém : Prut 

Výběr : Vše 
Kombinace : MSÚ 
Průřez : DIAGONÁLY - MSH40x40x4.0 

Prut Stav dx Normálové 
- 

Normálové 
+ Smyk 

[mm] [MPa] [MPa] [MPa] 
11,D,P MSÚ 0 -27,2 0 0 
11,D,P MSÚ 3368,6 -26,9 0 0 

TAB. 12: MSÚ - Maximální napětí v krajních bodech pravé diagonály 11. řady 

 

 

 TAB. 13: MSÚ - Posudek pravé diagonály 11. řady 
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OBR. 43: MSÚ – normálová síla a napětí pravé diagonály 11. řady 

 

Jelikož štíhlost diagonály dosáhla hodnoty λ = 232, pak je posudek na vzpěr proveden ještě 

ručně dle ČSN EN 1993-1-1.  

 

Plocha průřezu A = 5,59·10-4 m2 

Moment setrvačnosti průřezu Iy,z = 1,18·10-7 m4 

Normálová síla dle ESA výsledku N = -15,18 kN 

Křivka vzpěrné pevnosti pro průřezy tř.1 – a,  

Součinitel imperfekce α = 0,21 

Hodnota štíhlosti λ1 = 93,9ε = 93,9 
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Poloměr setrvačnosti k měkké ose průřezu 
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Návrhová vzpěrná únosnost 
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Využití průřezu je 85% na obě osy prutu 

Podmínka únosnosti NEd ≤ NB,Rd je splněna,  PRŮŘEZ NA VZPĚR VYHOVÍ 
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11.4.5 Přední nosník plošiny 1. řady 

1. Napětí 
    Lineární výpočet, Extrém : Prut 

Výběr : Vše 
Kombinace : MSÚ 
Průřez : ROŠT - MSH60x40x2.9 

Prut Stav dx Normálové 
- 

Normálové 
+ Smyk 

[mm] [MPa] [MPa] [MPa] 
1,PNP MSÚ 2340 -110,1 90,7 13,7 

TAB. 14: MSÚ - Maximální napětí v předním nosníku plošiny 1. řady 

 

 

TAB. 15: MSÚ - Posudek předního nosníku plošiny 1. řady 
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OBR. 44: MSÚ – vnitřní síly a momenty předního nosníku plošiny 1. řady  

 

OBR. 45: MSÚ – napětí předního nosníku plošiny 1. řady 
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OBR. 46: MSP – deformace, posuny předního nosníku plošiny 1. řady 

 

1. Relativní deformace 
      Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní 

Výběr : 1,PNP 
Kombinace : MSP 

Stav - 
kombinace Prut dx uy Rel uy Posudek 

uy uz Rel uz Posudek 
uz 

[mm] [mm] [1/xx] [-] [mm] [1/xx] [-] 
MSP/126 1,PNP 0 0 1/10000 0 -1,4 1/2128 0,1 

TAB. 16: MSP – deformace, posuny předního nosníku plošiny 1. řady 

 

Výsledná deformace prutu je menší, než relativní posun koncového uzlu, což je dáno 

poklesem pružné podpory. Tato plošina má nejvyšší deformaci krajů díky největšímu 

převislému konci a pouze dvěma podporám předního nosníku plošiny. Skutečný průhyb 

volného konce je 1,4 mm od místa podepření (640 mm), tzn. poměrná deformace prutu je 

1/457.  

Volné konce plošiny je možno v provozním stavu podložit dřevěným schodišťovým 

stupněm, který se před konstrukci pokládá na podlahu a připevňuje na přední nosník plošiny. 

Tím se sníží deformace 

Dle provedeného posudku na MSÚ a MSP podvozkový nosník VYHOVUJE.  
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12 POSUDEK PŘÍPOJŮ 

Pro posudek přípojů je potřeba v ESA souboru označit vybrané uzly jako přípoje a provést 

výpočet sil v přípojích. Jelikož SCIA 2008 nepodporuje tvorbu přípojů na dutých průřezech, 

bude nutné provést ruční posudek. Posudky přípojů budou provedeny dle ČSN EN 1993-1-8. 

1. Síly v přípoji 
Síly v přípoji 

Stav Přípoj Uzel Rx Ry Rz Mx My Mz 
[kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm] 

MSÚ/67 1 S L N483 3,94 -0,85 17,54 0 -1,03 -0,78 
MSÚ/36 2 D P H N668 0 -12,11 4,91 0 0 0 
MSÚ/9 11 D P D N55 0 7,14 -13,43 0 0 0 
MSÚ/83 1 S P N484 1,32 1,25 17,85 0 -1 0,08 

TAB. 17: MSÚ – Výčet maximálních sil ve šroubových přípojích 

12.1.1 Přípoj hlavního nosníku plošiny na levý sloup 1. řady-MSÚ/67 

Styčník je zobrazen na obrázku č. 6 a č. 48. V tomto styčníku vznikají síly v rovině 

přípoje, které namáhají oba šrouby na smyk. Také ze všech vybraných přípojů působí největší 

síla kolmo na přípoj, čímž vzniká páčení šroubů. 

 

OBR. 47: MSÚ – síly v přípoji levého sloupu a hlavního nosníku 1. řady 
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OBR. 48: Geometrie přípoje levého sloupu na hlavním nosníku plošiny 1. řady 

Přípoj je díky žebrům navržen jako tuhý spoj se styčníkovou deskou. Při páčení šroubů se 

bude uplatňovat momentový účinek síly Fx na rameni r1 současně s momenty. Rozteč šroubů 

je  p2 =  40  mm.  Vzdálenost  síly  Fx od  kraje  desky  je  r1 = 80 mm. Vzdálenost os šroubů od 

kraje desky je r2 = 25 mm. Velikost síly Fx = ǀ-Rx| = 3,94 kN.  Tahová síla na jeden šroub je 

Fx · r = 0,5 · FT · r2 → Ft,Ed =12,61 kN 

Moment Mz = - 0,78 kNm zle nahradit silou F na rameni r1, která je pak pro jeden šroub 

rovna: 

F = 0,5 · |Mz | / r1 = 4,875 kN 

Moment My = - 1,03 kNm zle nahradit silou F na rameni p2, která je pak pro jeden šroub 

rovna: 

F = 0,5 · |My | / p2 = 25,75 kN 

Průřez jádra závitu pro šroub M18 As = 192 mm2 a srovnávací pevnost fub = 430 MPa pro 

materiál S355. 
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Výsledná maximální tahová síla pro jeden šroub je rovna součtu všech tří složek: 

Ft,Ed = 32,56 kN 

Návrhová tahová síla pro jeden šroub je  
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Střižná síla v rovině přípoje je dána vztahem  

kNRRF zyEdV 56,1722
, =+=

 

Návrhová střižná síla pro jeden šroub M18 v jádru závitu je  

kNAsfkF
M

ub
RdV 3,55

25,1
1924009,0

2

2
, =

××
=

××
=

c  

Posudek přípoje na namáhání v tahu a smyku pro jeden šroub 
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PŘÍPOJ VYHOVUJE 

 

Vzdálenost od horního (spodního) kraje desky e2 = 30 mm a od konce desky e1 = 25 mm, 

Srovnávací pevnost materiálu desky přípoje je pro mat. S 235 rovna 400 MPa 

Rozteč šroubů p2 = 40mm 

Součinitel pro koncové šrouby αd = e1 / (3 · d0) = 25 / (3 · 18) = 0,463 

Součinitel αb = min{ αd  ; fub / fu ; 1,0 } = 0,463 

Součinitel pro šrouby u okraje k1 = min{ 2,8 · (e2 / d0) – 1,7 ; 2,5} = 2,5 
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Posudek přípoje v otlačení (na jeden šroubový spoj ve styčníkové desce) 
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PŘÍPOJ NA OTLAČENÍ VYHOVUJE 

 

12.1.2 Horní přípoj pravé diagonály na hlavním nosníku plošiny 2. řady-MSÚ/36 

Přípoj je zobrazen na obrázku č. 8 a č. 50. V tomto styčníku vznikají síly pouze v rovině 

přípoje, které namáhají šroub na smyk, což také vyplývá z osového namáhání připojené 

diagonály. Normálové síly v diagonálách rostou s klesající výškou řady. Druhá řada vykazuje 

maximum. 

 

OBR. 49: MSÚ – síly v horním přípoji pravé diagonály na hlavním nosníku 2. řady 
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OBR. 50: Geometrie horního přípoje pravé diagonály na hlavním nosníku plošiny 2. řady 

Střižná síla v rovině přípoje je dána vztahem  

kNRRF zyEdV 07,1322
, =+=

 

Návrhová střižná síla šroubu M16 v jádru závitu je  
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PŘÍPOJ NA SMYK VYHOVUJE 

 

Vzdálenost od krajních vláken průřezu e2 = 20 mm a od konce prutu e1 = 30 mm 

Součinitel pro koncové šrouby αd = e1 / (3 · d0) = 30 / (3 · 18) = 0,555 

Součinitel αb = min{ αd  ; fub / fu ; 1,0 } = 0,555 

Součinitel pro šrouby u okraje k1 = min{ 2,8 · (e2 / d0) – 1,7 ; 2,5} = 1,41 
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Posudek únosnosti přípoje v otlačení ve směru zatížení 
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PŘÍPOJ NA OTLAČENÍ VYHOVUJE 

 

12.1.3 Dolní přípoj diagonál na pravém sloupu 11. řady–MSÚ/9 

Styčník je zobrazen na obrázku č. 7 a č. 52. Stejně jako v předchozím případě je styčník 

namáhán pouze v rovině přípoje na smyk. Tento styčník má na sloupu připojené dvě 

diagonály a vykazuje vysoké absolutní hodnoty obou reakcí. U vysokých řad jsou relativně 

nízké normálové síly v šikmých diagonálách, nicméně relativně vysoké normálové síly ve 

vodorovných diagonálách. 

 

OBR. 51: MSÚ – síly v dolním přípoji pravé a vodor. diagonály na pravém sloupu 11. řady 
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OBR. 52:Geometrie dolního přípoje šikmé a vodorovné diagonály na sloupu 11. řady 

Střižná síla v rovině přípoje je dána vztahem  

kNRRF zyEdV 21,1522
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Návrhová střižná síla šroubu M16 v jádru závitu je  
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PŘÍPOJ NA SMYK VYHOVUJE 

 

Vzdálenost od krajních vláken průřezu e2 = 20 mm a od konce prutu e1 = 30 mm 

Součinitel pro koncové šrouby αd = e1 / (3 · d0) = 30 / (3 · 18) = 0,555 

Součinitel αb = min{ αd  ; fub / fu ; 1,0 } = 0,555 

Součinitel pro šrouby u okraje k1 = min{ 2,8 · (e2 / d0) – 1,7 ; 2,5} = 1,41 
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Posudek únosnosti přípoje v otlačení ve směru zatížení 
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PŘÍPOJ NA OTLAČENÍ VYHOVUJE 

 

12.2 Posouzení únosnosti svarových přípojů v patě sloupu 

Tento spoj tvoří T spoj paty sloupu s podvozkovým nosníkem. Viz následující tabulka s 

nejvíce zatíženými přípoji. 

1. Síly v přípoji 
       Síly v přípoji 

Stav Přípoj Uzel Rx Ry Rz Mx My Mz 
[kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm] 

MSÚ/201 2L_PAT N678 -3,19 -0,03 -9,54 0 -0,45 1,99 
MSÚ/105 11P_PAT N54 11,79 -1,26 -9,83 0 -1,75 -1,13 
MSÚ/203 2L_PAT N678 -1,68 -1,84 -7,02 0 -0,57 0,94 
MSÚ/194 1L_PAT N486 -1,05 5,31 -8,5 -0,22 0,6 1,07 
MSÚ/117 10P_PAT N237 3,36 -0,2 -20,77 0 -3,71 -0,18 
MSÚ/80 1L_PAT N486 0,71 3,29 0,26 0,06 0,08 0,69 
MSÚ/195 1L_PAT N486 -1,86 2,27 -13,48 -0,34 0,51 0,66 
MSÚ/186 1P_PAT N488 -2,22 1,11 -14,52 0,44 0,62 0,03 
MSÚ/111 11P_PAT N54 1,08 -0,34 -19,94 0 -4,37 -0,31 
MSÚ/188 1P_PAT N488 -1,2 1,06 -8,49 0,27 1,11 -0,03 
MSÚ/106 11P_PAT N54 11,78 -1,3 -5,34 0 -2,1 -1,17 
MSÚ/10 2P_PAT N680 -0,92 2,68 -14,19 0 0,75 2,41 

TAB. 18: Výčet nejvíce zatížených svarových přípojů 
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OBR. 53:Znázornění směrů kladných os reakcí a momentů ve svarovém přípoji paty sloupu a 

podvozkového nosníku. Přední pohled na situaci. 

 

12.2.1 Pata pravého sloupu 11. řady (MSÚ/111)  

Svar je namáhán ve třech rovinách, přičemž z výše uvedeného výčtu přípojů vykazuje 

přípoj pravého sloupu 11. řady (MSÚ/111). A to díky nejvyšší kombinaci hodnot Rz a My. 

Dle výše uvedeného obrázku se do plochy svaru započítávají pouze koutové svary na přední 

a zadní straně sloupu a to pouze na rovné části. Zbylé svary v zaobleních a na bocích jsou 

pouze konstrukční a do posudku se nezahrnují. Posudek bude proveden zjednodušenou 

metodou dle ČSN EN 1993-1-8. Koutový svar je navržen s výškou hrany a = 6 mm. Jeho 

účinná plocha je Aw =  2  · 6  · 36  mm  =  432  mm2. Hodnoty reakcí a momentů vstupují do 

výpočtu v absolutních hodnotách. Každý moment lze nahradit silou na rameni, které je rovno 

kratší vzdálenosti k okraji svaru ( rx = 50mm, ry = 18mm). Korelační součinitel je dán hodnotu 

βw = 0,8 pro základní materiál S235. Pro posudek musí být současně splněny dvě základní 

podmínky. Pokud budou splněny v uvedeném přípoji, zbylé přípoje automaticky vyhoví. 
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Posudek na únosnost svarového přípoje 

Podmínka č.1: 124,944 MPa ≤ 235 MPa 

Podmínka č.2: 124,24 MPa ≤ 169,2MPa 

PŘÍPOJ VYHOVUJE 
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12.2.2 Kotevní styky 12. řady 

 

OBR. 54: Pohled na detail styku konstrukce 12. řady s podlahou 

Pro kotvení 12. řady jsou navrženy přírubové styky s okolní vodorovnou a svislou 

konstrukcí. Tloušťka desky je předem stanovena na 10 mm.  

Označení styků má následující význam: 

Číslice 12…12.řada 

První znak za číslicí…H (horní), Z (zadní), P (přední) 

Druhý znak za číslicí…P (pravá), L (levá). 

1. Reakce 
    Lineární výpočet, Extrém : Uzel 

Výběr : 12 H L, 12 H P, 12 Z L, 12 Z P, 12 P L, 12 P P 
Kombinace : MSÚ 

Podpora Stav Rx Ry Rz 
[kN] [kN] [kN] 

12 H L/12,SSL,P MSÚ/125 0,56 -1,08 7,01 
12 H L/12,SSL,P MSÚ/110 -0,22 -0,39 1,5 
12 H P/12,SSP,L MSÚ/129 1,47 -1,81 7,17 
12 Z L/12,02,P MSÚ/133 0,24 0,02 4,86 
12 Z P/12,02,L MSÚ/137 0,3 -0,02 4,95 
12 P L/12,03,P MSÚ/139 0,08 3,1 2,95 
12 P P/12,03,L MSÚ/142 13,57 -3,93 7,73 

TAB. 19: výčet nejvyšších složek reakcí kotvených podpor 12. řady z kombinací MSÚ 



 

68 

 

Indexy složek reakcí mají stejný souřadný systém jako je GSS.  

Pro správný návrh kotvení je zapotřebí znát údaje o výrobku, kterým bude vesměs 

mechanická rozpěrná kotva pro střední namáhání s kuželovým trnem nebo lepená kotva 

tvořená závitovou tyčí a pryskyřičným pojivem. Pro stanovení délky kotev bude nutné znát 

skladbu podlahy, do které bude konstrukce kotvena; a dále také tloušťku a druh materiálu 

svislé stavební konstrukce za tribunou. Z hlediska únosnosti bude pro oba typy kotev 

postačovat závit M16. Pro ucelení bezpečného návrhu konstrukce zahrnuje každý styk dvě 

kotvy, i kdyby pro nejvyšší namáhání měla postačovat jen jedna. A to z důvodu nejistoty při 

provedení montáže anebo při provozu během životnosti. Mechanické kotvy jsou v případě 

poruchy nebo poškození velmi těžce odstranitelné bez demontáže konstrukce. 

Pro maximální namáhání ve smyku bude namáhán styk 12 P P, který vykazuje všechny tři 

složky reakcí zároveň. Nejvyšší výslednice sil v rovině styku je: 

kNRRF yxEdV 13,1422
, =+=

 

Nejvyšší tahová síla je v horním styku dle kombinace MSÚ/110 a namáhání tohoto styku 

lze považovat za smykové. Druhý horní styk se svislou stavební konstrukcí je tlačen 

a kotvy jsou namáhány pouze na smyk. 

Kotvy styků konstrukce s podlahou jsou tlačeny a na základě smykové únosnosti kotev 

horního styku je jejich dimenze ponechána i z montážních důvodů.  

Přírubová deska styku je navržena bez výztuh a její tloušťka je stanovena na základě 

plastické únosnosti. Styk bude dle ČSN EN 1993-1-8 navržen metodou náhradního 

T profilu s úplnou plastifikací pásnice 

Vzdálenost okraje koutového svaru od středu otvoru…m = 35 mm 

Šířka desky…b = 60 mm = účinná délka nevyztužené pásnice T profilu = leff  

Návrhová únosnost pásnice T profilu v tahu 
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Posudek na nevyztuženou přírubovou desku 

)142/(,,1, MSÚzEdTRdT RFF =³
 

KOTEVNÍ DESKA VYHOVUJE 

 

12.2.3 Uchycení zábradlí 

Kterákoli tribuna z hlediště v oblouku musí mít možnost připevnění zábradlí na okrajích 

svých plošin. Zábradlí na podélné straně 12. řady bývá zpravidla pevně spojeno s hlavním 

nosníkem plošiny, anebo může být připevněno stejně, jako boční zábradlí.  

Vodorovné zatížení zábradelního madla je dle ČSN EN 1991-1-1 pro kategorii provozu C5 

dáno doporučenou hodnotou vodorovného užitného zatížení 3 kN/m. Zábradlí každé řady je 

široké 800 mm, tudíž užitné zatížení  qk = 2,4 kN/m. Na jeden úchyt připadá charakteristická 

síla 1,2 kN. Zábradlí je na plošině uchyceno ke krajní příčli čtyřmi šrouby M 12/8.8. Aby 

tento nosník nebyl namáhán vysokým kombinovaným namáháním s následnou ztrátou 

stability, pak je v každém rámu plošiny v největší osové vzdálenosti 450 mm umístěn ještě 

jeden nosník o stejném průřezu. Ten krajní příčli přebírá velkou část svislého zatížení plošiny. 

Oba nosníky mohou být v místech kotvení zábradlí navzájem provázány krátkými vzpěrami. 

Velkou mírou k zachování stability také přispívá dřevěná deska. Charakteristická síla 

násobena koeficientem 1,5 vyvolává návrhový momentový účinek 1,8 kNm. Viz schéma. 

 

OBR. 55: Schéma momentové rovnováhy na úchytu zábradlí 
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Při vodorovném zatížení zábradlí v opačném směru je moment MEd nižší o cca 5 % 

Průřez jádra šroubu je 84 mm2.  

Moment k bodu otáčení je dán hodnotou MEd = 1800 N · 1,06 m = 1,91 kNm 

Tahová síla na přípoj je dána vztahem FT,Ed = MEd / r = 1910 / 0,025 = 76,4 kN. 

Jeden šroub musí unést v tahu 38,2 kN. 

Návrhová tahová síla pro jeden šroub je  
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Otlačení v závitech je limitováno tloušťkou a pevností přivařené desky na nosník. Ta má 

tloušťku 30 mm a je z materiálu S355. Běžný závit M12 má stoupání 1,75 mm a na 20 mm 

vychází 11 závitů. Minimální plocha jednoho závitu je 33 mm2.  

Únosnost desky na otlačení závitu je  
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Posouzení náhradního T profilu přípojné přírubové desky zábradlí dle ČSN EN 1993-1-8 

Deska má tloušťku 10 mm. Zábradlí je k ní přivařeno „na žiletku“ s oboustranným 

koutovým svarem a = 6. Okraj svaru je od středu otvoru pro šroub…m = 17 mm. Šířka 

desky…b = 60 mm = účinná délka nevyztužené pásnice T profilu = leff  

Návrhová únosnost náhradní pásnice T profilu v tahu 
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PŘÍPOJ ZÁBRADLÍ A KOTEVNÍ DESKA VYHOVUJE NA OBA SMĚRY 
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13 POSOUZENÍ ÚNOSNOSTI PODVOZKŮ 

 Z ESA výsledku je největší pokles podpory na 1,0 mm. 

Pro návrh konstrukce je rozmístění podpor jednotlivých řad v takových vzdálenostech, aby 

nevznikly negativní reakce. Dle obrázků č. 57 a č. 58 vznikají negativní reakce ve vodících 

podvozcích, avšak tyto podvozky nehrají klíčovou roli pro přenos zatížení do konstrukce 

podlahy a mohou být v určitých kombinacích zatěžovacích stavů nadzvedávány. Konstrukci 

se podařilo navrhnout tak, aby v hlavních podvozcích negativní reakce nevznikaly. Tomu také 

napomáhá odpružení kloubových podpor, které je popsáno výše. Odpružení způsobuje 

transformaci opačných reakcí na reakce působící v jednom směru. Avšak zavedením funkce 

odpružení ve výpočtovém modelu narůstají vodorovné reakce a tyto pak vstupují do posudku 

na boční usmýknutí jako zatěžující síly. 

 

OBR. 56: Obálka svislých posunů podvozkových nosníků respektive poklesu podpor v uzlech 

 



 

72 

 

13.1 Zatížení podlahy 

13.1.1 Zatížení podlahy pod vysunutou tribunou 

Únosnost dřevěné podlahy je dána normálovým napětím kolmo k vláknům a smykovým 

napětím. Dřevěná podlaha spadá do kategorie plovoucích podlah podle ČSN EN 13810. 

Pro posouzení zatížení podlahy je potřeba najít reakce v podporách, které jsou v provozním 

stavu hlediště umístěny na jednom metru čtverečním v téže kombinaci a tyto vložit do 

skupiny. Zároveň je potřeba porovnat s nejvyšší osamocenou reakcí v téže skupině, která 

vzniká při jiné kombinaci. V prvním případě připadá vždy na uvažovanou plochu 4 a nejvíce 

5 podpor. Takto lze postupně nalézt nejvyšší plošné zatížení podlahy. Do každé skupiny 

připadá kombinace zadní, přední podvozkové podpory jedné řady, pak vždy jedna z přední 

a zadní podvozkové podpory sousedních dvou řad a jedna podpora vodícího podvozku. 

 Z ESA výsledku vychází nejvyšší svislá reakce Rz = 14,36 kN, jejíž kombinace se mezi 

výčtem reakcí dále nevyskytuje. Reakce vzniká v kombinaci č. MSÚ/6 pod zadní levou 

podvozkovou podporou 11. řady (11 Z L). Podvozek v tomto místě stále není přetížen, 

nicméně únosnost podlahy může být ohrožena. Na základě předběžného porovnávání 

maximálního součtu reakcí na 1 m2 podle nejčastěji vyskytující se kombinace lze usoudit, že 

výše uvedená samotná reakce má největší účinek bez přídavných reakcí v okolních 

podporách. Níže je uveden soubor nejvyšších reakcí a jejich kombinace. 

 

 

 

 

TAB. 20: Výčet nejvyšších složek reakcí 

 

1. Reakce 
Lineární výpočet, Extrém : Globální 
Výběr : Vše 
Kombinace : MSÚ 

Podpora Stav Rx Ry Rz Mx My Mz 
[kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm] 

12 P L/12,03,L MSÚ/2 13,56 -3,72 6,06 0 0 0 
1 P P/N716 MSÚ/3 0 -10,28 7,64 0 0 0 
11 Z L/N97 MSÚ/6 0 0 14,36 0 0 0 
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OBR. 57: Obálka svislých reakcí na levé straně hlediště 

 

OBR. 58: Obálka svislých reakcí na pravé straně hlediště 

 

Z výše uvedených údajů je splněn předpoklad dvojkolových podvozků v podporách. 
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1. Klíč kombinací 
Jméno Popis kombinací 

2 

vl.tíha*1.35 +12_P*1.50 +12_5*1.50 +12_4*1.50 +11_P*1.50 +11_5*1.50 +11_4*1.50 
+11_3*1.50 +11_2*1.50 +11_1*1.50 +11_L*1.50 +10_P*1.50 +10_5*1.50 +10_4*1.50 
+10_3*1.50 +10_2*1.50 +10_1*1.50 +10_L*1.50 +9_P*1.50 +9_5*1.50 +9_4*1.50 
+9_3*1.50 +9_2*1.50 +9_1*1.50 +9_L*1.50 +8_P*1.50 +8_4*1.50 +8_3*1.50 +8_2*1.50 
+8_1*1.50 +8_L*1.50 +7_P*1.50 +7_4*1.50 +7_3*1.50 +7_2*1.50 +7_1*1.50 +7_L*1.50 
+6_P*1.50 +6_4*1.50 +6_3*1.50 +6_2*1.50 +6_1*1.50 +6_L*1.50 +5_P*1.50 +5_4*1.50 
+5_3*1.50 +5_2*1.50 +5_1*1.50 +5_L*1.50 +4_P*1.50 +4_3*1.50 +4_2*1.50 +4_1*1.50 
+4_L*1.50 +3_P*1.50 +3_3*1.50 +3_2*1.50 +3_1*1.50 +3_L*1.50 +2_P*1.50 +2_3*1.50 
+2_2*1.50 +2_1*1.50 +2_L*1.50 +1_3*1.50 +1_2*1.50 +1_1*1.50 +1_L*1.50 
+sedadla*1.35 +pohon*1.35 +závaží*1.35 +zábradlí*1.35 

3 

vl.tíha*1.00 +12_P*1.50 +12_5*1.50 +12_4*1.50 +12_3*1.50 +11_P*1.50 +11_5*1.50 
+11_4*1.50 +11_3*1.50 +11_2*1.50 +11_1*1.50 +11_L*1.50 +10_P*1.50 +10_5*1.50 
+10_4*1.50 +10_3*1.50 +10_2*1.50 +10_1*1.50 +10_L*1.50 +9_P*1.50 +9_5*1.50 
+9_4*1.50 +9_3*1.50 +9_2*1.50 +9_1*1.50 +9_L*1.50 +8_P*1.50 +8_4*1.50 +8_3*1.50 
+8_2*1.50 +8_1*1.50 +8_L*1.50 +7_P*1.50 +7_4*1.50 +7_3*1.50 +7_2*1.50 +7_1*1.50 
+7_L*1.50 +6_P*1.50 +6_4*1.50 +6_3*1.50 +6_2*1.50 +6_1*1.50 +6_L*1.50 +5_P*1.50 
+5_4*1.50 +5_3*1.50 +5_2*1.50 +5_1*1.50 +5_L*1.50 +4_3*1.50 +4_2*1.50 +4_1*1.50 
+4_L*1.50 +3_P*1.50 +3_3*1.50 +3_2*1.50 +3_1*1.50 +3_L*1.50 +2_2*1.50 +2_1*1.50 
+2_L*1.50 +1_P*1.50 +1_3*1.50 +1_2*1.50 +1_1*1.50 +1_L*1.50 +sedadla*1.00 
+pohon*1.00 +závaží*1.00 +zábradlí*1.00 

6 

vl.tíha*1.35 +12_5*1.50 +12_4*1.50 +12_3*1.50 +12_2*1.50 +12_1*1.50 +12_L*1.50 
+11_P*1.50 +11_5*1.50 +11_4*1.50 +11_3*1.50 +11_2*1.50 +11_1*1.50 +11_L*1.50 
+10_P*1.50 +10_5*1.50 +10_4*1.50 +10_3*1.50 +10_2*1.50 +10_1*1.50 +10_L*1.50 
+9_P*1.50 +9_5*1.50 +1_P*1.50 +sedadla*1.35 +pohon*1.35 +závaží*1.35 +zábradlí*1.35 

TAB. 21: Klíč kombinací k nejvyšším složkám reakcí 

Pro posouzení únosnosti podlahy je z výčtu zatěžovacích stavů (kombinace MSÚ/6) 

zřejmé, že hlediště je zaplněno v řadách 11, 10 a z poloviny 9. řady. Tato kombinace 

nereprezentuje stav evakuace, nicméně lze usoudit, kdyby konstrukce v úrovních podvozků 

a plošin nespolupůsobila, byla by reakce pod tímto podvozkem nižší. 

Dvojkolový podvozek je z tohoto hlediska nutný nejen z důvodu omezené únosnosti kola, 

ale i z důvodu soustředěného namáhání nášlapné vrstvy podlahy. 

13.1.2 Zatížení podlahy pod zasunutou tribunou 

Jakmile je tribuna zasunuta, zatížení podlahy je přibližně dvakrát vyšší, než u vysunutého 

stavu tribuny. Pro toto zjištění byl vytvořen model s jedinou kombinací zatěžovacích stavů, 

jenž obsahuje vlastní hmotnost a stálé zatížení od vybavení hlediště. Identifikace podpor je 

podobné jako u prutů dle čísla řady a dle umístění podvozku (Z L – zadní levý, Z P – zadní 

pravý, P L – přední levý, P P – přední pravý, VP L – vodící podvozek levý, VP P – vodící 

podvozek pravý). Viz následující výčet svislých reakcí v podporách. 
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Označení levých 
podvozků Komb. Rz Označení pravých 

podvozků Komb. Rz 

1 VP L/N709 MSÚ/1 1,47 1 VP P/N473 MSÚ/1 1,82 
1 P L/N710 MSÚ/1 1,79 1 P P/N716 MSÚ/1 2,02 
1 Z L/N711 MSÚ/1 1,4 1 Z P/N717 MSÚ/1 1,32 
2 VP L/N665 MSÚ/1 0,22 2 VP P/N663 MSÚ/1 0,22 
2 P L/N673 MSÚ/1 1,53 2 P P/N670 MSÚ/1 1,53 
2 Z L/N672 MSÚ/1 0,27 2 Z P/N669 MSÚ/1 0,27 
3 VP L/N626 MSÚ/1 0,22 3 VP P/N624 MSÚ/1 0,22 
3 P L/N634 MSÚ/1 1,55 3 P P/N631 MSÚ/1 1,55 
3 Z L/N633 MSÚ/1 0,27 3 Z P/N630 MSÚ/1 0,27 
4 VP L/N588 MSÚ/1 0,08 4 VP P/N586 MSÚ/1 0,03 
4 P L/N596 MSÚ/1 1,03 4 P P/N593 MSÚ/1 0,88 
4 Z L/N595 MSÚ/1 0,71 4 Z P/N592 MSÚ/1 0,92 
5 VP L/N543 MSÚ/1 0,07 5 VP P/N541 MSÚ/1 0,03 
5 P L/N551 MSÚ/1 0,93 5 P P/N548 MSÚ/1 0,83 
5 Z L/N550 MSÚ/1 0,72 5 Z P/N547 MSÚ/1 0,86 
6 VP L/N507 MSÚ/1 0,25 6 VP P/N505 MSÚ/1 0,24 
6 P L/N515 MSÚ/1 1,56 6 P P/N512 MSÚ/1 1,55 
6 Z L/N514 MSÚ/1 0,09 6 Z P/N511 MSÚ/1 0,11 
7 VP L/N373 MSÚ/1 0,25 7 VP P/N371 MSÚ/1 0,24 
7 P L/N381 MSÚ/1 1,6 7 P P/N378 MSÚ/1 1,59 
7 Z L/N380 MSÚ/1 0,13 7 Z P/N377 MSÚ/1 0,14 
8 VP L/N420 MSÚ/1 0,25 8 VP P/N418 MSÚ/1 0,25 
8 P L/N428 MSÚ/1 1,59 8 P P/N425 MSÚ/1 1,58 
8 Z L/N427 MSÚ/1 0,1 8 Z P/N424 MSÚ/1 0,11 
9 VP L/N326 MSÚ/1 0,26 9 VP P/N324 MSÚ/1 0,26 
9 P L/N334 MSÚ/1 1,41 9 P P/N331 MSÚ/1 1,43 
9 Z L/N333 MSÚ/1 -0,09 9 Z P/N330 MSÚ/1 -0,11 
10 VP L/N236 MSÚ/1 0,28 10 VP P/N230 MSÚ/1 0,27 
10 P L/N249 MSÚ/1 1,57 10 P P/N246 MSÚ/1 1,56 
10 Z L/N248 MSÚ/1 -0,09 10 Z P/N245 MSÚ/1 -0,06 
11 V PL/N53 MSÚ/1 0,28 11 VP P/N46 MSÚ/1 0,27 
11 P L/N98 MSÚ/1 1,5 11 P P/N89 MSÚ/1 1,48 
11 Z L/N97 MSÚ/1 -0,18 11 Z P/N88 MSÚ/1 -0,15 
11 P L/N805 MSÚ/1 0,45 12 P PN804 MSÚ/1 0,16 
12 Z L/12,02,P MSÚ/1 7,82 12 Z P/12,02,L MSÚ/1 8,13 
Σ reakcí levé strany 31,29 Σ reakcí levé strany 31,82 

TAB. 22: Zatížení podlahy na 1 m2 při zasunutém stavu tribuny 

Pro zasunutý stav je nezbytně nutné posoudit únosnost podlahy pod 12. řadou tribuny. 

Pokud by nášlapná vrstva nebyla dostatečně únosná, je nutná její náhrada za betonovou 

vrstvu. Část podlahy pod touto řadou není využita a nebude ani vadit při zasunuté tribuně, 

respektive celém zasunutém hledišti. Hlediště se ve vysunutém stavu při pořádání kulturních 

akcí zakryje z bočních stran látkou připevněnou na suchý zip a konstrukce není vidět. 

Také je vždy nezbytné posoudit nosnou konstrukci podlahy na tak vysoké plošné zatížení a 

na soustředěné zatížení vycházející z provozu. 
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13.2 Únosnost podvozků na zatížení ve směru x 

Podvozky nemají žádnou tuhost ve směru x, pak veškeré vodorovné zatížení v tomto směru 

přenáší vahadla podvozkových zámků, které přenesou sílu do kotvené 12. řady. Pro návrh 

a posouzení únosnosti zámků lze využít buď hodnotu maximální reakce Rx pravé strany 11. 

řady, anebo sumu reakcí Rx levé strany 1. – 11 řady (podvozky mají ve výpočetním modelu 

pevnou kloubovou podporu). Pro návrh čepu vahadla zámku je směrodatná vyšší hodnota 

z obou uvedených. Pro výpočet vedoucí na bezpečnou stranu není brán ohled na kombinace, 

ve kterých reakce vznikají. Čep popřípadě kloub se posuzují na smyk. 

 

OBR. 59: Obálka vodorovných reakcí ve směru X 

Dle předchozího obrázku je součet vodorovných reakcí Rx na levé straně 25,41kN a na 

pravé straně 12. řady je 13,56 kN. Tato reakce vzniká v kombinaci MSÚ/2, ze které je zřejmé, 

že jsou všechny řady plné až na poslední 12 řadu, která nemá vliv na zatížení podvozkového 

zámku. Stav MSÚ/2 reprezentuje kombinaci pro posuzování konstrukce a odpovídá chování 

uživatelů při evakuaci. Navržený čep vahadla musí odolat střižné síle, aby vlivem ujetí 

některé z řad nevznikl z celkové konstrukce mechanismus. Táhlo ramene vahadla je navrženo 

na tahovou sílu = sumu reakcí na levé straně pro výpočet vedoucí na bezpečnou stranu. 

Navržený materiál obou komponent je S355. Více vystihuje následující obrázek. 
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OBR. 60: Detailní pohled na funkci podvozkového zámku 

Síla v táhle má hodnotu FV,Ed = Rx / cos α = 25,41 kN / cos 15° = 26,31 kN 

Odvození návrhové střižné plochy čepu 
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Průměr čepu vahadla je pak 11,7 mm ≤ 14 mm,  ČEP NA STŘIH VYHOVUJE 

Čep je do ramene přivařen koutovým a 1/2V svarem, únosnost ramene se tedy nesnižuje 

Průřez ramene vahadla je v nejužším místě 4 x 20 mm = 80 mm2 
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=
×××

=
c  

VYHOVUJE 
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Posouzení kyvného čepu a čepu kola na smyk 

Podvozkový nosník je v místě podpory vrtán a vyplněn vloženou a přivařenou trubkou. 

Trubka ztužuje místo oslabení kvůli vlivu torze a posouvající síly. Kyvný čep má navržen 

průměr 20 mm a je z materiálu S235. Kolo má průměr osy 15 mm a je součástí dodávky 

celého dílu. Únosnost kola nesmí být překročena a čep není potřeba na únosnost posuzovat. 

Střižná síla je rovna nejvyšší svislé reakci Rz = FEd = 14,36 kN 

Návrhová střižná síla šroubu je  

kNAsfkF
M

ub
RdV 29,60

25,1
3144006,0

2

2
, =

××
=

××
=

c  

124,0
,

, £=
RdV

EdV

F
F

 

ČEP NA SMYK VYHOVUJE 

Trojúhelníkové boční kryty podvozků jsou vypáleny z plechu S235 silného 5mm. Otlačení 

je v tomto případě posouzeno konzervativně 

kN
ftd

F
M

y
Rdb 8,18

25,1
235520

2

0
, =

××
=

××
=

c  

1762,0
,

, £=
Rdb

EdV

F
F

 

SPOJ NA OTLAČENÍ VYHOVUJE 

Stěna krytu je zajištěna proti boulení středovým pevným čepem, který oba kryty udržuje ve 

stejné vzdálenosti. Boulení stěny se tedy neuvažuje. 
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13.3 Únosnost podvozků na boční usmýknutí 

Součinitel smykového tření v klidu je dán ověřenou hodnotou f0 = 0,6, jenž přibližně 

vystihuje kontakt polyuretanového běhounu kola s dřevěnou podlahou. Odolnost podvozků 

jednotlivých řad proti bočnímu usmýknutí je dána zatížením každé řady zvlášť. Tato hodnota 

je dána dle následující úvahy. Aby se třecí podpora posunula z klidu o jakoukoli vzdálenost, 

je potřeba vyvinout sílu F rovnoběžnou s rovinou podlahy, která má opačnou hodnotu reakce 

vazby mezi kolem a podlahou. V případě kontaktu polyuretanového běhounu s dřevěnou 

podložkou při nulové rychlosti je mezní hodnota překonávající síly F rovna hodnotě 

normálové síly násobené klidovým součinitelem tření.  

F = FN · f0 = R 

Pokud je síla F je schopna překonat reakci vazby R, uvádí řadu do rovnoměrně 

zrychleného pohybu kolmo na směr vysouvání. Při tření v pohybu klesá reakce vazby na 

minimální hodnotu, která je rovna  

R = FN · f 

Kde f je součinitel smykového tření v pohybu. Řada nemá šanci zpomalit či zastavit svůj 

pohyb bez poklesu síly F a z konstrukce je mechanismus až do chvíle, kdy se jednotlivé 

podvozky do sebe zaklíní a síla se roznese do konstrukce. Pro posouzení odolnosti každé řady 

na boční usmýknutí vlivem vodorovného zatížení je potřeba prověřit dle ESA výsledku 

kombinaci, při které reakce vzniká. Tuto reakci lze porovnat s normálovou silou adekvátně 

zatížené řady násobené součinitelem klidového tření f0= 0,6. 

Styková plocha mezi kolem a podlahou je dle Hertzova kritéria konečně velká, avšak při 

suchém tření se uplatňuje Amontonův zákon, podle něhož třecí síla nezávisí na obsahu plochy 

mezi kolem a podlahou. Třecí síla je přímo úměrná velikosti normálové síly. V konečném 

důsledku nezáleží na počtu podpor u dané řady. Vodorovné síly působí v každém jednotlivém 

zatěžovacím stavu současně se svislým plošným zatížením. Nejméně příznivé kombinace 

obsahují zatěžovací stavy vyvozující maximální vodorovné zatížení, které má snahu svým 

účinkem každou jednotlivou řadu nadzvednout na jedné straně a tam vyvodit negativní 

svislou reakci. Avšak při této kombinaci musí být vždy plošina daným způsobem zatížená 

a proto je vždy proti tomuto účinku počítáno s danou hodnotou normálové síly. Nehledě na to, 

že každá řada má v kombinaci započtenu svou hmotnost. Pokud nejméně příznivá kombinace 
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zatížení na dané řadě vylučuje určité zatěžovací stavy, nemůže ani vzniknout plné vodorovné 

zatížení plošiny.  

Vodící lišty v podvozcích mohou zajistit vzájemnou tuhost podvozků. Pak ve skutečnosti 

musí být výsledný boční posun menší, než u samostatně modelované řady. 

 

OBR. 61: Obálka vodorovných reakcí ve směru Y 

1. Reakce 
       Lineární výpočet, Extrém : Uzel 

Výběr : Vše 
Kombinace : MSÚ 
Podpora Stav Rx Ry Rz Mx My Mz 

[kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm] 
11 P P/N89 MSÚ/47 1,4 -5,38 3,33 0 0 0 
10 P P/N246 MSÚ/58 1,61 -5,38 3,63 0 0 0 
9 P P/N331 MSÚ/70 1,36 -5,18 4,2 0 0 0 
8 P P/N425 MSÚ/85 1,18 -5,36 4,22 0 0 0 
7 P P/N378 MSÚ/93 1 -5,68 4,62 0 0 0 
6 P P/N512 MSÚ/105 0,76 -5,67 4,37 0 0 0 
5 P P/N548 MSÚ/117 0,79 -5,82 4,87 0 0 0 
4 P P/N593 MSÚ/129 0,7 -4,67 4,54 0 0 0 
3 P P/N631 MSÚ/143 -0,35 -2,39 2,24 0 0 0 
2 P P/N670 MSÚ/4 3,88 6,14 3,64 0 0 0 
1 P P/N716 MSÚ/3 0 -10,28 7,64 0 0 0 

TAB. 23: výčet nejvyšších složek reakcí ve směru Y 

 

 



 

81 

 

Posouzení 11. řady na boční usmýknutí – kombinace zatěžovacích stavů MSÚ/47 

47 

vl.tíha*1.00 +12_3*1.50 +12_2*1.50 +12_1*1.50 +12_L*1.50 +11_5*1.50 +11_4*1.50 
+11_3*1.50 +11_2*1.50 +11_1*1.50 +11_L*1.50 +10_P*1.50 +10_5*1.50 +10_4*1.50 
+10_3*1.50 +10_2*1.50 +10_1*1.50 +10_L*1.50 +8_P*1.50 +8_4*1.50 +8_3*1.50 
+8_2*1.50 +8_1*1.50 +8_L*1.50 +6_P*1.50 +6_4*1.50 +6_3*1.50 +6_2*1.50 +6_1*1.50 
+6_L*1.50 +4_P*1.50 +4_3*1.50 +4_2*1.50 +4_1*1.50 +4_L*1.50 +2_P*1.50 +2_3*1.50 
+2_2*1.50 +2_1*1.50 +2_L*1.50 +1_2*1.50 +1_1*1.50 +1_L*1.50 +sedadla*1.00 
+pohon*1.00 +závaží*1.00 +zábradlí*1.00 

11. řada bez užitného zatížení 11_P vyvozuje charakteristickou normálovou sílu 22,7 kN. 

Mezní třecí síla při usmýknutí řady je rovna 22,7 x 0,6 = 13,62 kN > 5,38 kN – VYHOVUJE 

Posouzení 10. řady na boční usmýknutí – kombinace zatěžovacích stavů MSÚ/58 

58 

vl.tíha*1.00 +12_4*1.50 +12_3*1.50 +12_2*1.50 +12_1*1.50 +12_L*1.50 +11_1*1.50 
+11_L*1.50 +10_P*1.50 +10_5*1.50 +10_4*1.50 +10_3*1.50 +10_2*1.50 +10_1*1.50 
+10_L*1.50 +9_P*1.50 +9_5*1.50 +9_4*1.50 +9_3*1.50 +9_2*1.50 +9_1*1.50 +9_L*1.50 
+7_P*1.50 +7_4*1.50 +7_3*1.50 +7_2*1.50 +7_1*1.50 +7_L*1.50 +5_P*1.50 +5_4*1.50 
+5_3*1.50 +5_2*1.50 +5_1*1.50 +5_L*1.50 +3_P*1.50 +3_3*1.50 +3_2*1.50 +3_1*1.50 
+3_L*1.50 +1_P*1.50 +sedadla*1.00 +pohon*1.00 +závaží*1.00 +zábradlí*1.00 

10. řada je plně zatížená a vyvozuje normálovou sílu 25,1 kN. Mezní třecí síla při usmýknutí 

řady je rovna 25,1 x 0,6 = 15,06 kN > 5,38 kN – VYHOVUJE 

Posouzení 9. řady na boční usmýknutí – kombinace zatěžovacích stavů MSÚ/70 

70 

vl.tíha*1.35 +11_P*1.50 +11_5*1.50 +11_4*1.50 +11_3*1.50 +11_2*1.50 +11_1*1.50 
+11_L*1.50 +9_P*1.50 +9_5*1.50 +9_4*1.50 +9_3*1.50 +9_2*1.50 +9_1*1.50 +9_L*1.50 
+8_P*1.50 +8_4*1.50 +8_3*1.50 +8_2*1.50 +8_1*1.50 +8_L*1.50 +6_P*1.50 +6_4*1.50 
+6_3*1.50 +6_2*1.50 +6_1*1.50 +6_L*1.50 +4_P*1.50 +4_3*1.50 +4_2*1.50 +4_1*1.50 
+4_L*1.50 +2_P*1.50 +2_3*1.50 +2_2*1.50 +2_1*1.50 +2_L*1.50 +sedadla*1.35 
+pohon*1.35 +závaží*1.35 +zábradlí*1.35 

9. řada je plně zatížená a vyvozuje charakteristickou normálovou sílu 24,4 kN. Mezní třecí 

síla při usmýknutí řady je rovna 24,4 x 0,6 = 14,64 kN > 5,18 kN – VYHOVUJE 

Posouzení 8. řady na boční usmýknutí – kombinace zatěžovacích stavů MSÚ/85 

85 

vl.tíha*1.00 +12_P*1.50 +12_5*1.50 +12_4*1.50 +12_3*1.50 +12_2*1.50 +12_1*1.50 
+12_L*1.50 +10_P*1.50 +10_5*1.50 +10_4*1.50 +10_3*1.50 +10_2*1.50 +10_1*1.50 
+10_L*1.50 +8_P*1.50 +8_4*1.50 +8_3*1.50 +8_2*1.50 +8_1*1.50 +8_L*1.50 +7_P*1.50 
+7_4*1.50 +7_3*1.50 +7_2*1.50 +7_1*1.50 +7_L*1.50 +5_P*1.50 +5_4*1.50 +5_3*1.50 
+5_2*1.50 +5_1*1.50 +5_L*1.50 +3_P*1.50 +3_3*1.50 +3_2*1.50 +3_1*1.50 +3_L*1.50 
+1_P*1.50 +sedadla*1.00 +pohon*1.00 +závaží*1.00 +zábradlí*1.00 

8. řada je plně zatížená a vyvozuje charakteristickou normálovou sílu 23,7 kN. Mezní třecí 

síla při usmýknutí řady je rovna 23,7 x 0,6 = 14,22 kN > 5,36 kN – VYHOVUJE 
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Posouzení 7. řady na boční usmýknutí – kombinace zatěžovacích stavů MSÚ/85 

93 

vl.tíha*1.35 +11_P*1.50 +11_5*1.50 +11_4*1.50 +11_3*1.50 +11_2*1.50 +11_1*1.50 
+11_L*1.50 +9_P*1.50 +9_5*1.50 +9_4*1.50 +9_3*1.50 +9_2*1.50 +9_1*1.50 +9_L*1.50 
+7_P*1.50 +7_4*1.50 +7_3*1.50 +7_2*1.50 +7_1*1.50 +7_L*1.50 +6_P*1.50 +6_4*1.50 
+6_3*1.50 +6_2*1.50 +6_1*1.50 +6_L*1.50 +4_P*1.50 +4_3*1.50 +4_2*1.50 +4_1*1.50 
+4_L*1.50 +2_P*1.50 +2_3*1.50 +2_2*1.50 +2_1*1.50 +2_L*1.50 +sedadla*1.35 
+pohon*1.35 +závaží*1.35 +zábradlí*1.35 

7. řada je plně zatížená a vyvozuje charakteristickou tíhu 23 kN. Mezní třecí síla při 

usmýknutí řady je rovna 23 x 0,6 = 13,8 kN > 5,68 kN – VYHOVUJE 

Posouzení 6. řady na boční usmýknutí – kombinace zatěžovacích stavů MSÚ/105 

105 

vl.tíha*1.00 +12_P*1.50 +12_5*1.50 +12_4*1.50 +12_3*1.50 +12_2*1.50 +12_1*1.50 
+12_L*1.50 +10_P*1.50 +10_5*1.50 +10_4*1.50 +10_3*1.50 +10_2*1.50 +10_1*1.50 
+10_L*1.50 +8_P*1.50 +8_4*1.50 +8_3*1.50 +8_2*1.50 +8_1*1.50 +8_L*1.50 +6_P*1.50 
+6_4*1.50 +6_3*1.50 +6_2*1.50 +6_1*1.50 +6_L*1.50 +5_P*1.50 +5_4*1.50 +5_3*1.50 
+5_2*1.50 +5_1*1.50 +5_L*1.50 +3_P*1.50 +3_3*1.50 +3_2*1.50 +3_1*1.50 +3_L*1.50 
+1_P*1.50 +sedadla*1.00 +pohon*1.00 +závaží*1.00 +zábradlí*1.00 

6. řada je plně zatížená a vyvozuje charakteristickou tíhu 22,3 kN. Mezní třecí síla při 

usmýknutí řady je rovna 22,3 x 0,6 = 13,38 kN > 5,67 kN – VYHOVUJE 

Posouzení 5. řady na boční usmýknutí – kombinace zatěžovacích stavů MSÚ/117 

117 

vl.tíha*1.35 +11_P*1.50 +11_5*1.50 +11_4*1.50 +11_3*1.50 +11_2*1.50 +11_1*1.50 
+11_L*1.50 +9_P*1.50 +9_5*1.50 +9_4*1.50 +9_3*1.50 +9_2*1.50 +9_1*1.50 +9_L*1.50 
+7_P*1.50 +7_4*1.50 +7_3*1.50 +7_2*1.50 +7_1*1.50 +7_L*1.50 +5_P*1.50 +5_4*1.50 
+5_3*1.50 +5_2*1.50 +5_1*1.50 +5_L*1.50 +4_P*1.50 +4_3*1.50 +4_2*1.50 +4_1*1.50 
+4_L*1.50 +2_P*1.50 +2_3*1.50 +2_2*1.50 +2_1*1.50 +2_L*1.50 +1_2*1.50 
+sedadla*1.35 +pohon*1.35 +závaží*1.35 +zábradlí*1.35 

5. řada je plně zatížená a vyvozuje charakteristickou tíhu 21,6 kN. Mezní třecí síla při 

usmýknutí řady je rovna 21,6 x 0,6 = 12,96 kN > 5,82 kN – VYHOVUJE 

Posouzení 4. řady na boční usmýknutí – kombinace zatěžovacích stavů MSÚ/117 

129 

vl.tíha*1.00 +12_P*1.50 +12_5*1.50 +12_4*1.50 +12_3*1.50 +12_2*1.50 +12_1*1.50 
+12_L*1.50 +10_P*1.50 +10_5*1.50 +10_4*1.50 +10_3*1.50 +10_2*1.50 +10_1*1.50 
+10_L*1.50 +8_P*1.50 +8_4*1.50 +8_3*1.50 +8_2*1.50 +8_1*1.50 +8_L*1.50 +6_P*1.50 
+6_4*1.50 +6_3*1.50 +6_2*1.50 +6_1*1.50 +6_L*1.50 +4_P*1.50 +4_3*1.50 +4_2*1.50 
+4_1*1.50 +4_L*1.50 +3_P*1.50 +3_3*1.50 +3_2*1.50 +3_1*1.50 +3_L*1.50 +1_P*1.50 
+sedadla*1.00 +pohon*1.00 +závaží*1.00 +zábradlí*1.00 

4. řada je plně zatížená a vyvozuje charakteristickou tíhu 20,9 kN. Mezní třecí síla při 

usmýknutí řady je rovna 20,9 x 0,6 = 12,54 kN > 4,67  kN – VYHOVUJE 
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Posouzení 3. řady na boční usmýknutí – kombinace zatěžovacích stavů MSÚ/143 

143 
vl.tíha*1.00 +12_2*1.50 +12_1*1.50 +12_L*1.50 +7_P*1.50 +5_P*1.50 +5_4*1.50 
+3_3*1.50 +3_1*1.50 +3_L*1.50 +1_P*1.50 +sedadla*1.00 +pohon*1.00 +závaží*1.00 
+zábradlí*1.00 

3. řada bez užitných zatížení 3_P a 3_2 vyvozuje charakteristickou tíhu 16,5 kN. Mezní třecí 

síla při usmýknutí řady je 16,5 x 0,6 = 9,9 kN > 5,60  kN – VYHOVUJE  

Posouzení 2. řady na boční usmýknutí – kombinace zatěžovacích stavů MSÚ/4 

4 

vl.tíha*1.35 +12_P*1.50 +12_5*1.50 +12_4*1.50 +11_P*1.50 +11_5*1.50 +11_4*1.50 
+11_3*1.50 +11_2*1.50 +11_1*1.50 +11_L*1.50 +10_P*1.50 +10_5*1.50 +10_4*1.50 
+10_3*1.50 +10_2*1.50 +10_1*1.50 +10_L*1.50 +9_P*1.50 +9_5*1.50 +9_4*1.50 
+9_3*1.50 +9_2*1.50 +9_1*1.50 +9_L*1.50 +8_P*1.50 +8_4*1.50 +8_3*1.50 +8_2*1.50 
+8_1*1.50 +8_L*1.50 +7_P*1.50 +7_4*1.50 +7_3*1.50 +7_2*1.50 +7_1*1.50 +7_L*1.50 
+6_4*1.50 +6_3*1.50 +6_2*1.50 +6_1*1.50 +6_L*1.50 +5_P*1.50 +5_4*1.50 +5_3*1.50 
+5_2*1.50 +5_1*1.50 +5_L*1.50 +4_2*1.50 +4_L*1.50 +3_P*1.50 +3_3*1.50 +3_2*1.50 
+3_1*1.50 +3_L*1.50 +1_2*1.50 +1_1*1.50 +1_L*1.50 +sedadla*1.35 +pohon*1.35 
+závaží*1.35 +zábradlí*1.35 

2. řada postrádá při této kombinaci všechna užitná zatížení a vyvozuje tedy charakteristickou 

normálovou sílu pouze od vlastní hmotnosti 3,7 kN. Mezní třecí síla při usmýknutí řady je 

rovna 3,7 x 0,6 = 2,22 kN < 6,14  kN. Tato kombinace je jediná, která má opačný směr 

nejvyšší hodnoty reakce Ry a to díky opačně orientovaným reakcím ze sousedních řad. Díky 

vzájemným tuhým vazbám podvozků ve směru Y není dovolen samostatný posun jednotlivé 

řady (viz. kombinace zatěžovacích stavů). V této kombinaci působí proti posunu 2. řady třecí 

síla vyvozená z charakteristické normálové síly obou adekvátně zatížených sousedních řad 

(19,5 + 12,7+2+2) x 0,6 = 21,72 kN a ta v uvedené kombinaci převyšuje vodorovnou reakci 

6,14 kN. Podvozek na usmýknutí VYHOVUJE 

Posouzení 1. řady na boční usmýknutí – kombinace zatěžovacích stavů MSÚ/3 

3 

vl.tíha*1.00 +12_P*1.50 +12_5*1.50 +12_4*1.50 +12_3*1.50 +11_P*1.50 +11_5*1.50 
+11_4*1.50 +11_3*1.50 +11_2*1.50 +11_1*1.50 +11_L*1.50 +10_P*1.50 +10_5*1.50 
+10_4*1.50 +10_3*1.50 +10_2*1.50 +10_1*1.50 +10_L*1.50 +9_P*1.50 +9_5*1.50 
+9_4*1.50 +9_3*1.50 +9_2*1.50 +9_1*1.50 +9_L*1.50 +8_P*1.50 +8_4*1.50 +8_3*1.50 
+8_2*1.50 +8_1*1.50 +8_L*1.50 +7_P*1.50 +7_4*1.50 +7_3*1.50 +7_2*1.50 +7_1*1.50 
+7_L*1.50 +6_P*1.50 +6_4*1.50 +6_3*1.50 +6_2*1.50 +6_1*1.50 +6_L*1.50 +5_P*1.50 
+5_4*1.50 +5_3*1.50 +5_2*1.50 +5_1*1.50 +5_L*1.50 +4_3*1.50 +4_2*1.50 +4_1*1.50 
+4_L*1.50 +3_P*1.50 +3_3*1.50 +3_2*1.50 +3_1*1.50 +3_L*1.50 +2_2*1.50 +2_1*1.50 
+2_L*1.50 +1_P*1.50 +1_3*1.50 +1_2*1.50 +1_1*1.50 +1_L*1.50 +sedadla*1.00 
+pohon*1.00 +závaží*1.00 +zábradlí*1.00 

1. řada je plně zatížená a vyvozuje charakteristickou normálovou sílu 22,8 kN. Mezní třecí 

síla při usmýknutí řady je rovna 22,8 x 0,6 = 13,68 kN > 10,28  kN – VYHOVUJE 
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14   POSOUZENÍ DŘEVĚNÉ DESKY PLOŠINY 

Deska je navržena z křížem vrstveného dřeva pro konstrukční účely o tloušťce 19 mm. Ve 

SCIA Engineer je tento materiál nahrazen dřevem o nejbližší nižší charakteristice (C50). 

Dřevěné vrstvené desky v této kvalitě mívají běžně následující charakteristické hodnoty. 

Charakteristická hustota = 480 kg/m3 

Parametr vlivu rozměru s = 0,15 

Použití na ležato 

Pevnost v ohybu fm,0,k  50.0  MPa 

Pevnost v tahu ft,0,k  36,0 – 40,0 MPa 

Pevnost v tlaku rovnoběžně s vlákny fc,0,k 28,0 – 36.0 MPa 

Pevnost v tlaku kolmo k vláknům fc,90,k  3,0 – 4,0  MPa 

Pevnost ve smyku fv,k  3,5 – 5,0  MPa 

Modul pružnosti E0,mean  11,5 – 14,0 MPa 

Modul pružnosti ve smyku Gmean 350 – 500 MPa 

 

OBR. 62: Charakteristické hodnoty z knihovny materiálu SCIA Engineer 
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1. Plochy - Napětí         Lineární výpočet, Extrém : Globální 
Výběr : Vše 
Kombinace : MSÚ 
Hlavní veličiny. V uzlech, neprůměrovat. 

Typ jméno Stav prvek sig1+ sig2+ sigE+ sig1- sig2- sigE- taumaxb 
[MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] 

Plochy - Napětí MSÚ 91 -0,6 -2,2 0,2 0 -0,1 0,1 0 
Plochy - Napětí MSÚ 77 4,2 0,1 4,5 0,9 0,3 4,5 0,2 
Plochy - Napětí MSÚ 73 0 -4,2 0,3 0,2 -0,6 0,2 0 
Plochy - Napětí MSÚ 11 1,5 0,8 1,4 0,6 0 1,4 0,1 
Plochy - Napětí MSÚ 28 0 -0,3 0 0 -0,2 0 0 
Plochy - Napětí MSÚ 11 -0,1 -0,5 0,1 -0,9 -1,6 0,1 0 
Plochy - Napětí MSÚ 73 0,6 -0,2 4,5 4,1 0 4,4 0,1 
Plochy - Napětí MSÚ 77 -0,3 -0,9 0,3 -0,1 -4,2 0,3 0 
Plochy - Napětí MSÚ 126 0,5 0 1,8 1,8 0,6 1,7 0,1 
Plochy - Napětí MSÚ 117 -0,1 -0,8 0 -0,1 -0,7 0 0 
Plochy - Napětí MSÚ 6 0 -0,8 0,1 -0,1 -1,3 0,1 0 
Plochy - Napětí MSÚ 78 0,3 -0,1 0,7 0,6 0 0,9 0,5 

TAB. 24: výčet nejvyšších napětí na površích desky a ve střednicové ploše 

 

Osy lokálního souřadného systému ploch jsou totožné s osami GSS 

 

 

OBR. 63: Průběhy maximálního příčného smykového napětí ve střednicové ploše desek 
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OBR. 64: Průběhy hlavního napětí na horním povrchu desek (v podélném směru) 

 

 

OBR. 65: Průběhy hlavního napětí na horním povrchu desek (v příčném směru) 
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OBR. 66: Průběhy hlavního napětí na spodním povrchu desek (v podélném směru) 

 

 

OBR. 67: Průběhy hlavního napětí na spodním povrchu desek (v příčném směru) 

Nejvyšší využití desky je podle stavu napjatosti 20 až 21%. DESKA VYHOVUJE 
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15 ZHODNOCENÍ A ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo navržení ocelové konstrukce pohyblivého divadelního hlediště 

včetně vypracování realizačního projektu. Diplomová práce je pojata teoreticky s důrazem na 

klíčovou problematiku těchto typů konstrukcí, přičemž v textu jsou postupně doplňovány 

návrhy, řešení a ověření hlavních prvků a uzlů konstrukce statickými posudky. 

Dále byl z potřeby přiblížení vlastního návrhu ke skutečnému stavu proveden praktický 

experiment na ověření deformace podvozkového kola, jehož výstup byl vstupem do 

statických výpočtů.  

Pro získání dostatečného množství informací o těchto typech konstrukcí jsem navštívil 

výrobce divadelních a sportovních tribun a zařízení, firmu Kovostal s.r.o. Pro porovnání byly 

celkem zhlédnuty čtyři instalace jiných dodavatelů.  

Konstrukce byla nakonec pojata jako tribuna, která může tvořit modul pro hlediště 

v oblouku. V konečném důsledku ji tento přístup činí zajímavější, avšak po drobné 

konstrukční úpravě se může stát součástí rovného hlediště, které bývá v praxi podobně řešeno. 

Konstrukce tohoto typu jsou zajímavé tím, že jsou funkční a nosné až při vysunutém stavu, 

kdy jsou zajištěny proti vzniku mechanismu a je plně zajištěno celkové spolupůsobení. Pro 

tento typ konstrukce je kladen maximální důraz na bezpečnost, a proto jsou nosné prvky 

z velké části předimenzovány. 

Konkrétní návrh aplikace musí být posouzen vzhledem k charakteru prostředí, kde bude 

tribuna nebo hlediště instalována. Cílem diplomové práce je obecný návrh konstrukce 

a tvorba projektu pro tento druh konstrukce s ohledem na vystižení možností řešení hlediště 

v oblouku. Domnívám se, že tento cíl se podařilo splnit. 

Přílohy obsahují doplňující informace ke statickým posudkům, technickou zprávu, výkaz 

materiálu a nezbytné výkresy pro splnění zadání diplomové práce. 
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