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VÍCEÚâELOVÁ ARÉNA
SAZKA ARENA

M I L AN M UÎÍK, MARTI N PÒ LPÁN
Pﬁíspûvek pﬁedstavuje konstrukãní ﬁe‰ení
pouÏité pﬁi návrhu a realizaci víceúãelové arény v Praze-Vysoãanech.
This paper describes structural solutions
used in the design and construction of the
multi-purpose arena in Prague-Vysoãany.
Hala Sazka pﬁedstavuje zcela nov˘, u nás
dosud neznám˘ typ víceúãelové arény pro
zábavu, show, sportovní a kulturní události,
v˘stavy, veletrhy i spoleãenské akce. Ze
dne na den se z bouﬁlivého kotle pro
hokejov˘ zápas mÛÏe promûnit v koncertní síÀ, kterou lze vzápûtí pﬁestavût na atletick˘ stadion nebo kongresov˘ sál.
Pﬁi projektování a v˘stavbû haly byly vyuÏity zku‰enosti mnoha evropsk˘ch i zámoﬁsk˘ch arén. Je vybavena nejmodernûj‰ími technologiemi, které umoÏÀují více
neÏ dvacet variant prostorov˘ch, funkãních
a technick˘ch promûn hledi‰tû a jevi‰tû.
Souãástí haly je i malá aréna, která podle
potﬁeby mÛÏe b˘t dûji‰tûm komornûj‰ích
akcí nebo doplÀovat sluÏby velké arény.
Obr. 2 PÛdorys na úrovni +5,000
Fig. 2 Layout of level +5,000

KONCEPCE NOSNÉ KONSTRUKCE
Objekt pÛdorysn˘ch rozmûrÛ cca
260 x 170 m má jedno podzemní a max.
‰est nadzemních podlaÏí.
Kolem velké arény oválného tvaru jsou
tribuny uloÏeny na podpûrné ‰esti podlaÏní konstrukci, v níÏ jsou sloupy uspoﬁádány pﬁeváÏnû v modulu 9,7 x 8,4 m, pﬁiãemÏ v obloucích se vzdálenost sloupÛ
zvût‰uje. Hala má kruhov˘ pÛdorys, kter˘
je po obvodû doplnûn prstencem s rozponem v radiálním smûru 12,5 m a konzolou 5 m.

Obr. 1 Pohled na dokonãenou konstrukci
Fig. 1 View of the finished structure

Malá aréna má pÛdorysné rozmûry
36 x 61 m. Modulová síÈ sloupÛ pﬁilehl˘ch
konstrukcí je pﬁeváÏnû 9 x 9 m. Vysoké
architektonické a dispoziãní nároky si vyÏádaly kolem arény rozpony aÏ 36 m. PoÏadavek na uvolnûní dispozice v zásobovacích dvorech splnily trámy na rozpûtí aÏ
22 m vyná‰ející dvû patra. Nad ãástí pÛdorysu se poãítá s nástavbou pûti pater.
Pro velkou arénu byly pﬁedloÏeny ãtyﬁi
návrhy nosné konstrukce. Tﬁi z nich ﬁe‰ily
nosnou konstrukci jako prefabrikovanou.
Stropní konstrukce byly navrÏeny s radiálními nebo obousmûrn˘mi prÛvlaky vyná‰ejícími TT panely, SPIROLY nebo pﬁedpjaté filigrány s nadbetonávkou. Firma
PPP si dovolila navrhnout konstrukci monolitickou.
O prefabrikaci malé arény se pro její
nároãnost nepokusila Ïádná zúãastnûná
firma. Návrh monolitické konstrukce
s pﬁedpjat˘mi prvky pﬁedloÏen˘ firmou
PPP byl akceptován.
Jednotlivé návrhy nosné konstrukce
velké arény byly podrobeny v˘bûru na základû mnoha kritérii. Prefabrikované konstrukce velice násilnû splÀovaly poÏadavky tvarovû sloÏité stavby. U monolitické
varianty byly obavy z doby v˘stavby.
RovnûÏ pro hlavní halu byla vybrána
monolitická varianta konstrukce. Tribuny
byly zvoleny prefabrikované v souladu se
v‰emi návrhy.
Obr. 3 Schematick˘ ﬁez
Fig. 3 Schematic section
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Obr. 4 Charakteristická konstrukce velké arény
s ploch˘mi prÛvlaky – a) schema, b) realita
Fig. 4 Characteristic structure of the large arena with
flat beams – a) in the scheme, b) in reality
b)

a)

Obr. 5 Charakteristická konstrukce
obvodového prstence s ploch˘mi
pﬁedpjat˘mi prÛvlaky – a) schema,
b) realita
Fig. 5 Characteristic structure of the
peripheral ring with pre-stressed flat
beams – a) in the scheme, b) in
reality

NOSNÁ KONSTRUKCE
Nosná konstrukce je ﬁe‰ena jako monolitick˘ Ïelezobetonov˘ skelet s pﬁedpjat˘mi
prvky. Tribuny jsou prefabrikované. Obû
arény jsou zastﬁe‰eny ocelovou konstrukcí.
Základním prvkem nosné konstrukce ve
velké arénû jsou ploché radiálnû umístûné prÛvlaky spolupÛsobící se spojitou
stropní deskou. Kolem arény je konstrukce Ïelezobetonová, desky mají tlou‰Èku
0,25 m, celková tlou‰Èka prÛvlakÛ je 0,5 m,
‰íﬁka 1,5 m (obr. 4). V prstenci je konstrukce stejná, pouze prÛvlaky jsou pﬁedpjaté ‰íﬁky 1,7 m (obr. 5).
V malé arénû je pro rozpon 9 x 9 m
navrÏena hﬁibová stropní konstrukce
s tlou‰Èkou desky 0,25 m a ãtvercov˘mi
hlavicemi 3 x 3 m, celkové tlou‰Èky 0,5 m
(obr. 7).
Ploché prvky, tj. hﬁibové hlavice a ‰iroké
prÛvlaky s tlou‰Èkami v modulu 0,25 m
jsou charakteristick˘m prvkem navrÏen˘ch
stropních konstrukcí v celém objektu.
V malé arénû stojí za zmínku pﬁedpjaté
prÛvlaky na rozpon 36 m, v˘‰ky 1,2 m,
‰íﬁky 1 m (obr. 8) a pﬁedpjaté prÛvlaky
nad zásobovacími dvory v˘‰ky 1,1 m, které vyná‰í pﬁi maximálním rozponu 22 m
konstrukci nadzemních podlaÏí (obr. 9).
Zajímavé jsou rovnûÏ pﬁedpjaté pﬁechodové stropní konstrukce v návaznosti mezi malou a velkou arénou s rozpony kolem 12 m.
Obr. 6 MontáÏ
prefabrikovan˘ch
tribun probíhala
souãasnû
s provádûním
monolitu
Fig. 6 Installation of
prefabricated
stands ran along
with the building
of the monolith

Obr. 7 Charakteristická konstrukce malé
arény – hﬁibová stropní konstrukce –
a) schema, b) realita
Fig. 7 Characteristic structure of the small
arena – the flat column head –
a) in the scheme, b) in reality
a)

Nad malou arénou je
navrÏeno ocelové podium, které vná‰í do
stropu tahové, resp. tlakové síly 300
kN/m. Stropní konstrukce zde pÛsobí jako
vodorovné nosníky na rozpon 65 m.
Tahové síly jsou zachyceny pﬁedpínací
v˘ztuÏí, která je umístûna podél krat‰í strany arény.

b)

Z A LO Î E N Í
V úrovni základové spáry se nachází bﬁidlice
zaﬁazené do tﬁídy R4 a R3. Maximální hladina podzemní vody byla v geologickém prÛzkumu uvedena 3 m pod terénem.
22
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Obr. 8 Pﬁedpjat˘ prÛvlak o rozponu
36 m – malá aréna
Fig. 8 Prestressed beam – with a span
36 m – the small arena
Obr. 9 Pﬁechodová konstrukce nad
zásobovacím dvorem – rozpon
22 m
Fig. 9 Transient structure above the supply
yard – span 22 m

Objekt je zaloÏen na základové desce
tlou‰Èky 0,8 m zesílené v místû uvaÏované nástavby na 1,2 m. Tvar desky je sloÏit˘ s mnoÏstvím kanálÛ pro technické
podlaÏí.
Úãastníky v˘stavby se podaﬁilo pﬁesvûdãit o vhodnosti stálého sníÏení hladiny
podzemní vody trvalou drenáÏí umístûnou v úrovni základové spáry, ãímÏ odpadly napﬁ. tahové piloty. Pﬁes toto opatﬁení je spodní stavba izolována bentonitov˘mi rohoÏemi a konstrukce je navrÏena
jako vodostavebná s trhlinkami do
0,2 mm na návodním líci.

chitektonické, dispoziãní, estetické, statické i technologické.
Rychlost realizace konstrukce pﬁekvapila
mnohé úãastníky v˘stavby.
mûsíce od obdrÏení objednávky od investora. Rychlost v˘stavby byla umoÏnûna
okamÏit˘m nasazením jednoho pracovního t˘mu na kaÏd˘ dilataãní úsek. Malá aréna byla provádûna plynule po dobu ‰esti
mûsícÛ.

RY C H LO S T V ¯ S TAV BY
Velká aréna je rozdûlena na ‰est dilataãních úsekÛ, malá pak na pût. Základová
deska má jednu dilataãní spáru, objemové zmûny byly eliminovány smr‰Èovacími
pruhy.
V obou arénách bylo uloÏeno stejn˘m
dílem 90 000 m3 betonu B30 aÏ B50.
Objem prefabrikovan˘ch tribun ãinil
2 800 m3.
V˘stavba základové desky pod velkou
arénou trvala jeden a pÛl mûsíce. Nosná
konstrukce byla zhotovena za ãtyﬁi a pÛl

V¯POâTY
Kromû pouÏití bûÏn˘ch programÛ NEXIS
a FEAT jsme objednali srovnávací v˘poãty
pﬁedpjat˘ch prÛvlakÛ na 36 a 22 m ve
stﬁedisku VSL v Îenevû. Detail napojení
pﬁedpjat˘ch prÛvlakÛ prstence na Ïelezobetonovou monolitickou konstrukci byl
ovûﬁen programem ATENA.
V‰echny nároãné strojní v˘poãty potvrdily správnost návrhu nosné konstrukce
a shodly se s v˘poãty na obyãejné kalkulaãce. Nicménû pochvalu zaslouÏí program TDA, souãást NEXISu, kter˘ umoÏnil
zohlednit postupné pﬁedpínání v prÛbûhu
v˘stavby.

Obr. 10 Pohled na rozestavûnou konstrukci
Fig. 10 View of the building under
construction

Z ÁV ù R
NavrÏená monolitická konstrukce velice
elegantnû splnila ve‰keré poÏadavky ar-
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