
s t a v e b n í  k o n s t r u k c e  ❚  s t r u c t u r e s

objekt národního sportovního cent-

ra v  Prostějově byl do  provozu uveden 

13.  září  loňského roku. Sportovní hala je 

určena nejen pro různé sportovní kluby (volej-

balistů, basketbalistů či tenistů), ale i  pro 

žáky prostějovských škol.  ❚  the object of 

national Sports centre in Prostějov was open 

on 13 September 2018. the sports hall is 

designated not only for various sports clubs 

(volleyball, basketball or tennis), but also for 

Prostějov’s students and pupils. 

arcHitektonickÉ ŘeŠení
Objekt Národní sportovní centrum 
v Prostějově se nachází na severozá-
padním okraji města v místě, kde se 
v minulosti rozkládal areál koupaliště. 
Centrum je nepodsklepený, třípod-
lažní objekt, jehož hmota je navržena 
jako jednoduchý kvádr, ze kterého je 
na  jižní a  západní straně „vyříznut“ 
objem komolého jehlanu. Vznikají zde 
tak zkosené, ustupující fasády a  se-
šikmená střecha. Tyto plochy jsou pro 
návštěvníky pohledově nejvíce ex-
ponované a  jsou opatřeny fasádními 
panely z  eloxovaného hliníku. Jiho-
západní nároží haly je na celou výšku 
ustoupené fasády prosklené, za pro-
sklením se nacházejí hlavní prostory 
pro veřejnost i  administrativu haly. 
Hrací plocha a  tribuny jsou umístěny 
již mimo tuto část a  jsou osvětlová-
ny pouze pomocí umělého osvětlení. 
Jako kontrast k  ušlechtilým, lesklým 
plochám jsou fasády hlavního objemu 
na severní a západní straně z pohle-
dových pozinkovaných ocelových tra-
pézových plechů s povrchovou úpra-
vou v  černém, matném provedení. 
Stěny a stropy závětří na severní stra-
ně jsou opatřeny červenou omítkou.

 Výška stavby je dána požadova-
nou světlou výškou sportoviště, která 
činí 9 m, a nosnou konstrukcí střechy. 
V souladu s územním plánem je atika 
střechy navržena v  úrovni 13  m nad 
okolním terénem. Na jižní straně haly, 
mimo sportovní plochu, je stavba výš-
kově rozdělena na přízemí se vstupní 
halou a patro s hygienickým zázemím 
pro tribuny, administrativou a tribunou 
pro hosty. Na  severní straně objektu 
je vytvořeno ještě třetí podlaží, které 
je využito pro zázemí strojovny vzdu-
chotechniky. Nad druhým podlažím je 
střecha provedena oproti střeše nad 
sportovištěm na nižší úrovni. 

dispoziční  ŘeŠení
Hlavní vstup do  objektu je orientován 
na  jihozápadním nároží haly, v  níž je 
umístěna recepce a  bufet s  vlastním 
provozním zázemím. Na vstupní prostor 
navazují toalety pro veřejnost, zázemí 
pro zaměstnance a vstup do zóny pro 
sportovce, kde jsou šatny, sprchy a toa-
lety, a to jak pro týmy, tak pro jednotliv-
ce. Součástí je také šatna pro rozhodčí 
a místnost maséra sportovců. Všechny 
tyto prostory jsou umístěny pod tribunou 
diváků. Ze společné přístupové chodby 
je přístup i do prádelny a ústí do ní také 
vstup pro personál ze severní strany 
objektu, který slouží současně jako dru-
hý únikový východ v  případě požáru. 
Středem zóny se šatnami vede vstupní 
chodba na hrací plochu. Před zvýšenou 
tribunou je na úrovni hrací plochy vyme-
zen prostor pro odpočinek a  přípravu 
hráčů při turnaji. Na severní straně jsou 
vrata používaná např. pro přepravu větší 
aparatury, když je na turnaj přizván tele-
vizní štáb.  Na vrata navazuje sklad spor-
tovního náčiní a  technické zázemí haly 
v podobě trafostanice se silnoproudými 
rozvodnami. Z ulice Za Velodromem je 
také přístupný prostor pro sklad odpa-
du, který je společný pro celý objekt.

Do  druhého podlaží se vstupuje 
z  hlavního foyeru po  schodišti nebo 
výtahem. Schodiště ústí do  chodby, 
ve  které jsou na  levé straně umístěny 
vstupy na tribunu, na pravé straně toale-
ty pro veřejnost a zástupce informačních 
médií. Pro ty je zde i vstup do místnosti 

pro tiskové konference. V  jihovýchodní 
části je kotelna a  strojovna vzducho-
techniky. Vedle schodiště je oddělený 
vstup do  privátní zóny, která obsahuje 
kanceláře vedení haly, místnost pro tis-
kové konference a prostory pro VIP hos-
ty s vlastním barem, toaletami a tribunou 
umístěnou na jižní straně hřiště. Na pro-
tější straně je prostor pro pracovny tre-
nérů. Zázemí na  severní straně haly je 
také propojeno schodištěm, které vede 
i do třetího podlaží, kde je umístěna další 
strojovna vzduchotechniky určená pro 
větrání samotné sportovní plochy.

konstrukční  ŘeŠení
Konstrukční systém objektu je prosto-
rový stěnový ze železobetonových stěn 
a ocelových a železobetonových slou-
pů, stropní konstrukce je železobeto-
nová křížem armovaná stropní deska. 
Veškerá schodiště jsou monolitická, 
propojená se stropními deskami. Střeš-

nároDnÍ SPortovnÍ centrum v ProStĚJovĚ  
❚ natIonal SPortS centre In ProStĚJov
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ní konstrukce je z ocelových příhrado-
vých vazníků prostorového uspořádání.

spodní stavba
Základová deska tloušťky 200 mm je 
podepřena soustavou vrtaných žele-
zobetonových pilot ø  600 a  900 mm. 
Na  styku obvodové stěny tloušťky 
300 mm a vrtaných pilot jsou rozšiřující 
hlavice pro zachycení ohybových mo-
mentů vyvolaných montážním stavem. 
Horní hrana pilot respektuje různé výš-
kové úrovně základové spáry. Po obvo-
dě základové desky jsou základové pasy 
z prostého betonu do nezámrzné hloub-
ky pod upravený terén situované mezi 
piloty a  hlavice. Základové konstrukce 
jsou vyztuženy prutovou výztuží z oce-
li B500B a  kari sítěmi. Před betonáží 
základové desky byla osazena potrubí 
technologických rozvodů procházející 
základovou deskou a vloženy zámečnic-
ké prvky pro kotvení ocelových sloupů. 

vrchní stavba
Svislé nosné konstrukce horní stavby jsou 
železobetonové monolitické stěny tloušť-
ky 200, 250 a  300  mm. Stropní desky 
nad 1. až 3. NP jsou obousměrně pnu-
té desky a mají tloušťku 200 a 250 mm 
a nad chodbou k tribuně 170 mm. V části 
půdorysu v prostoru tribuny je zalomená 
stropní deska v místě nosné stěny vyš-
šího podlaží opatřena průvlakem 750 
x 250  mm, který je nesený ocelovými 
sloupy zazděnými ve zděných příčkách. 
Zděné konstrukce jsou nenosné, prove-
dené až po betonáži a odbednění stropní 
desky. Schodiště jsou železobetonová 
monolitická se zalomenou nosnou des-
kou a mezipodestami. Nosná konstruk-
ce výtahové šachty je železobetonová 
monolitická. Viditelné hrany u konstrukcí 
z betonu jsou zkoseny dle zadání archi-
tekta projektu 10/10 mm. 

Prosklená fasáda a strop nad 1. NP 
včetně konstrukce střechy jsou vynese-
ny na obvodu pomocí ocelových slou-
pů U200+P10. 

Střešní konstrukce nad objektem je 
z ocelových příhradových vazníků ztuže-
ných prostorovými ztužidly a zavětrová-
ním v rovině střechy. Ocelová konstruk-
ce střechy je navržena jako tuhá stropní 

deska zajišťující stabilitu obvodových že-
lezobetonových stěn. Konzolově vylože-
né nosné železobetonové stěny musely 
být provizorně zajištěny proti překlopení 
a ztrátě stability, dokud nebyla zhotove-
na kompletní konstrukce. Na  ocelové 
konstrukci střechy je osazen trapézový 
plech TR100/275/0,75. 

Železobetonové moniérky jsou jed-
nak uvnitř haly před zavětrovadly střeš-
ních vazníků, kde uzavírají prostor nad 
nosnými stěnami po úroveň konstrukce 
střechy, a jednak na vnější straně u štítu 
haly, kde plní funkci fasády a podhledu 
z  pohledového betonu. Tyto svislé mo-
niérky jsou osazeny na základu z prosté-

1 Národní sportovní centrum v Prostějově  
2 Situace 3 a) Půdorys 1. NP, b) půdorys 2 NP,  
c) podélný řez, d), e) příčné řezy  ❚  1 National 
Sports Centre in Prostějov 2 Situation 3 a) Layout 
of the 1st above-ground floor, b) layout of the  
2nd above-ground floor, c) longitudinal section,  
d), e) cross-sections
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ho betonu, který zajišťuje přenos svislých 
sil do základové půdy, a jsou přikotveny 
přes tepelnou izolaci tahovými stabilizač-
ními kotvami k nosným stěnám. 

 
projekční  pŘíprava  
a  betonÁŽ 
Vzhledem k tomu, že povrch železobe-
tonových konstrukcí haly byl požado-
ván v pohledové kvalitě a navíc bylo tře-
ba dodržet požadovaný rastr bednění, 
bylo nutné nejdříve vybetonovat svislé 
konstrukce haly a  následně k  těmto 
stěnám postupně doplňovat vodorovné 
konstrukce. Proto byla kompletně pře-
dělána původní projektová dokumenta-
ce, která vycházela z klasické výstavby 
po patrech (např. počítala se smršťova-
cím pruhem, který vedl přes halu).

Nejdříve bylo třeba udělat komplet-
ní návrh skladby bednění, který byl dán 
k  odsouhlasení architektovi stavby. Dle 
skladby bednění byla definována poloha 
jednotlivých pracovních spár, tyto podkla-
dy byly předány statikovi stavby a na jejich 
základě bylo možné nově vyřešit statiku 
objektu a  vypracovat novou projektovou 
dokumentaci konstrukční části.

Po této dlouhé přípravě mohla nastat 
realizace. Nejdříve byly vybetonovány 
stěny haly, které mají výšku až 12,5 m. 
Tyto stěny musely být po celou dobu vý-
stavby zajištěny proti větru až do doby, 
než byla dokončena ocelová konstruk-
ce střechy, která celou stavbu staticky 
ztužila. Následně byly betonovány stěny 
a  stropy technického zázemí sportovní 
haly. Stropy jsou ke stěnám haly kotveny 
pomocí vylamovací výztuže, která byla 
osazena při betonáži stěn. 

Výstavba stěn haly tak byla nejná-
ročnější částí realizace betonových kon-
strukcí. Jednak byly náročné přípravné 
práce, při kterých bylo nutné respektovat 
rastr bednění dle dílců navržených doda-
vatelem a pozice pracovních spár. S tím 
souvisela i úprava konstrukčních výkresů 
stavby. Neméně pracná pak byla samot-
ná realizace, protože s ohledem na přísný 
harmonogram prací měl jeden betonážní 
záběr až 740 m2. Velká část betonových 
stěn byla architektem uvažována jako 
pohledová, což mělo vyšší nároky na 
technologii betonáže a zejména na kva-
litu bednění. Navíc nebylo možné využít 
velkou obrátkovost bednicích dílců, jako 
např. v občanské výstavbě, protože po-
užité dílce by mohly snížit kvalitu pohle-
dového betonu při opakovaném použití.

obvodovÝ plÁŠť
Většina obvodového pláště je řešena 
jako provětrávaná fasáda s  tepelnou 

izolací na  bázi minerální vaty tloušťky 
200 mm kryté difuzní fólií, provětráva-
né vzduchové mezery tloušťky 40 mm 
a  vnějšího pláště. Tepelná izolace zá-
kladových pasů je z nenasákavého ex-
trudovaného polystyrenu a je vytažena 
po  celém obvodu stavby minimálně 
500 mm nad navazující upravený terén. 
Vnější plášť je na jižní a západní fasádě 
tvořen hliníkovými eloxovanými panely 
z tahokovu s okem 200/70 mm a můst-
kem 24/3 mm, severní a  východní fa-
sáda je kryta pozinkovanými ocelovými 
trapézovými plechy v černé barvě. 

Niky na  severní fasádě jsou opat-
řeny  železobetonovou monolitickou 
moniérkou, která je kotvena k  nosné 
konstrukci pomocí ocelových nerezo-
vých kotev. Nadpraží těchto nik je ze 
zavěšeného podhledu z  OSB desek 
opatřeného stěrkou imitující  pohledo-
vý beton. Skladba této části fasády je 
železobetonová nosná stěna, zateplení 
z  extrudovaného polystyrenu tloušťky 
150  mm a  železobetonová moniér-
ka  tloušťky 130 mm z vnější strany, ve 
finále opatřená červenou omítkou.

Betonáž železobetonových monoli-
tických fasád byla realizována ve  dvou 
krocích: v  první fázi byly vybetonovány 
nosné prvky, následně byla přilepena  
a přikotvena tepelná izolace, přes kterou 
se osazovaly stabilizační kotvy samotné 
moniérky. Pohledová železobetonová 
moniérka byla vybedněna v pravidelném 
rastru bednění z variabilního systémové-
ho bednění, kde byly jako bednicí desky 
použity stavební překližky. Moniérky byly 
vybetonovány ze samozhutnitelného be-
tonu C30/37-XC4, XF1 s vloženou výztu-
ží na vnitřní i vnější straně. Na celém ob-
jektu byla při betonáži moniérek použita 
betonová směs jedné receptury z  jedné 
betonárky, aby byl v  co největší možné 
míře zajištěn jednotný vzhled fasády ob-
jektu. Po celou dobu transportu, při če-
kání domíchávače na stavbě i při čerpání 
byla směs neustále promíchávána, aby 
nedošlo k  nehomogennímu uspořádání 
kameniva ve směsi, které by pak mohlo 
vést ke vzniku kaveren. 

Moniérka je dilatovaná do  samo-
statných desek, dilatační spáry mají 
tloušťku 20 mm a jsou vyplněny pěno-
vým polystyrenem, ucpány pryžovým 
provazem a  zatmeleny trvale pružným 
tmelem odolným povětrnostním pod-
mínkám mírně zapuštěným za  líc mo-
niérek. Pohledový beton moniérky byl 
po  jejím očištění uzavřen transparent-
ním matným vodoodpudivým nátěrem.

Prosklené fasády, které jsou do znač-
né míry dominantním prvkem obvodo-
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vého pláště v  jihozápadním nároží, jsou 
tvořeny fasádním hliníkovým sloupko-
-příčkovým systémem se strukturálním 
zasklením s tmelenými svislými spárami. 
Vodorovné spáry jsou kryté hliníkovými 
krycími lištami v pohledové šířce 50 mm 
a  o  hloubce 85  mm. Zasklení je z  te-
pelněizolačního dvojskla, vnější sklo je 

na vnitřní straně opatřeno fólií pro snížení 
prostupu tepla do interiéru. Spodní řady 
skel přístupné ze strany interiéru nebo 
exteriéru jsou z  vnější strany z  bezpeč-
nostního tvrzeného skla a  z  vrstveného 
bezpečnostního skla vnitřního. 

Úpravy vnitŘnícH povrcHŮ
Všechny pohledově exponované železo-
betonové stěny a stropy jsou v pohledové 
kvalitě. Beton byl po odbednění zbaven 
nerovností, očištěn a  ošetřen matným 
bezbarvým impregnačním nátěrem, který 
eliminuje savost povrchu a  jeho případ-
nou prašnost. V místech, kde omítka kry-
je rozhraní více různých konstrukcí (roz-
hraní beton-zdivo apod.), byla do omítky 
vtlačena výztuž ze skelné síťoviny pro za-
mezení vzniku případných trhlin. 

zÁvĚr
Hala, která byla do  provozu uvedena 
13.  září loňského roku, slouží nejen pro 
různé sportovní kluby (volejbalistů, basket-
balistů ad.), ale v  dopoledních hodinách 
i  pro výuku tělesné výchovy především 
pro žáky středních škol. Národní sportovní 
centrum má i potřebné certifikace, takže 
je možné v něm hrát i extraligové zápasy. 
Hlediště haly pojme 340 diváků.

Fotografie: Lukáš Pelech

Redakce děkuje Ing. arch. Miroslavu Pospíšilovi 
a Ing. arch. Darie Johanesové z ateliéru-r 

a Ing. Martinu Soukopovi z OHL ŽS 
za laskavé poskytnutí podkladů a spolupráci  

při přípravě článku.

Připravily Barbora Sedlářová a Lucie Šimečková, 
redakce
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4 a), b) Výstavba nosných železobetonových stěn 5 Vybetonované stupně pro osazení sedaček  
6 Montáž ocelové konstrukce střechy 7 Fasáda hliníkového sloupko-příčkového systému s přikotvenou 

tepelnou izolací 8 Vstupní foyer s recepcí a schodištěm do 2. NP 9 a), b) Hrací plocha s tribunami   
❚  4 a), b) Constructing the load-bearing reinforced concrete walls 5 Concreted steps which are to be 
fitted with seats 6 Mounting the steel structure of the roof 7 Facade with thermo-insulation  
8 Lobby with reception and staircase to the 2nd above-ground floor 9 a), b) Playground and stands

investor Spolek Prostějov olympijský, z. s.

architektonický návrh Miroslav Pospíšil atelier-r, s. r. o.

spolupráce
Daria Johanesová, Martin Karlík,  
Lucie Lindovská,  
Robert Randys, Lucie Rohelová

Generální dodavatel OHL ŽS, a. s.

projekt říjen 2015 až červen 2016

realizace listopad 2016 až září 2018

realizace Žb nosné  
konstrukce

prosinec 2016 až květen 2017

obestavěný prostor 25 680 m3

zastavěná/užitná 
plocha

2 474/3 055 m2

náklady (vč. interiéru) cca 140 miliónů vč. DPH
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