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MONTOVAN¯

SKELET PRO PARKING C V PRAZE–RUZYNI
ASSEMBLED SKELETON FOR PARKING C IN PRAGUE-RUZYNE

PAV E L â Í Î E K
Montovaná skeletová Ïelezobetonová konstrukce vícepodlaÏního parkingu s modulovou osnovou sloupÛ 7,2 x 15,6 m
na znaãnû rozsáhlém pÛdorysu 109,2
x 136,8 m. Nejen v˘stavba v zimním
období si vyÏádala zmûny pÛvodního
návrhu konstrukce v dobû zahájení
v˘stavby. Racionální návrh konstrukce
z hledisek v˘roby nosn˘ch dílcÛ a urych-

leného postupu montáÏe ve stísnûn˘ch
územních pomûrech mûl pﬁízniv˘ vliv na
hospodárnost i estetické kvality vzhledu
pﬁiznané betonové konstrukce v interiéru
i exteriéru.
The assembled reinforced concrete skeleton frame structure with the column
grid 7.2 x 15.6 m is presented. The structure belongs to a multi-storey parking
with a large plan of 109.2 x 136.8 m.
The original design of the structure had

to be altered at the time of the construction commencement. The changes were
brought about, among other things, by
the winter season. The rational design of
the structure, viewing production of the
load bearing units and fast assembly
process in cramped area conditions, had
a favourable impact on the economy
and aesthetic qualities of the articulated
concrete structure in both the interior
and exterior.

Obr. 1 Pohled
na budovu
s nároÏní
v˘jezdovou
rampou
Fig. 1 View of the
building with
the outside
corner exit ramp

Pﬁíspûvek navazuje na ãlánek Pavla Lebra
a ZdeÀka Volmana Parking na Leti‰ti
v Praze–Ruzyni [1] a doplÀuje jej ‰íﬁeji
pojatou problematikou o pouÏitém montovaném Ïelezobetonovém skeletu. VícepodlaÏní Parking C v areálu ruzyÀského
leti‰tû patﬁí svou velikostí a kapacitou pﬁevy‰ující 3000 stání pro osobní automobily
k nejvût‰ím stavbám svého druhu v âeské
republice (obr. 1). Architektonick˘ návrh
a projekt vy‰ly z dílny projekãní kanceláﬁe
firmy Nikodem & Partner, s. r. o. Vy‰‰ím
dodavatelem se stal Hochtief VSB, a. s.,
divize 8, o. z.
PoÏadované krátké termíny v˘stavby
spolu s vysok˘mi nároky na kvalitní provedení díla, odpovídající spoleãenskému
v˘znamu a architektonické úrovni ruzyÀského leti‰tního areálu, zahájení stavebních prací, zejména zakládání a provádûní
betonov˘ch konstrukcí v zimním období
vyÏadovaly úzkou spolupráci specializovan˘ch projekãních a dodavatelsk˘ch firem
na zaji‰tûní subdodávek.
Návrh skeletu pro pûtipatrovou budovu
parkingu vyplynul z architektonicko-dispoziãních poÏadavkÛ maximálního uvolnûní
vnitﬁní dispozice parkovacích podlaÏí
a souãasnû minimalizace tlou‰Èky stropÛ.
Pﬁiznání nosné konstrukce v architektuﬁe
interiéru a exteriéru pﬁedpokládalo kvalitní
design prvkÛ i detailÛ.
Budova je vepsána do obdélníkového
pÛdorysu se stranami 136,8 x 109,2 m
s vybráními v protilehl˘ch nároÏích, kde
jsou umístûny nájezdní a v˘jezdní spirálové
rampy kruhového pÛdorysu v monolitickém provedení (obr. 2). Modulová osnova
Obr. 2 PÛdorys skladby typického podlaÏí
s vyznaãením dilatací
Fig. 2 Layout of a typical storey with
marked dilatations
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sloupÛ 19 x 7,2 m podélnû odpovídá
násobkÛm ‰íﬁky stání 2,4 m a v pﬁíãném
smûru 7 x 15,6 m byl modul 15,6 m stanoven z poÏadovan˘ch ‰íﬁek oboustranného stání a vnitﬁního jednosmûrného jízdního pruhu. Konstrukãní v˘‰ky podlaÏí jsou
3,3 m a tlou‰Èka stropÛ 0,7 m (obr. 3).
Základní nosn˘ systém tvoﬁí montovan˘
Ïelezobetonov˘ skelet s podéln˘mi rámy
v rozteãi 15,6 m s kruhov˘mi sloupy situovan˘mi ve vzdálenosti po 7,2 m.
V pÛvodním návrhu konstrukce byly
v osách 3, 7 a 11 namísto rámÛ uvaÏovány stûnové útvary, krabicová monolitická jádra pro vzduchotechniku mezi osami
I – J a schodi‰tû umístûna pﬁi obvodu.
PÛdorysnû byla konstrukce rozãlenûna na
devût dilataãních ãástí s dilatacemi umístûn˘mi v osách 5, 9 a pﬁi osách G a N.
Na základû podrobné anal˘zy navrÏené
konstrukce v Prezipp, s. r. o., do‰lo
k následujícím zmûnám:
• Stûny v osách 3, 7 a 11 a vnitﬁních vzduchotechnick˘ch jádrech byly zru‰eny
a byl zvolen rámov˘ konstrukãní systém
s kruhov˘mi sloupy.
• Obvodová komunikaãní stûnová jádra
se schodi‰ti a v˘tahov˘mi ‰achtami
v monolitickém provedení byla nahraÏena prefabrikovan˘mi stûnami, podestami a schodi‰Èov˘mi rameny, od pﬁilehlé
skeletové konstrukce oddilatovan˘mi.
• Monolitické ‰achty pro vzduchotechniku
byly zru‰eny a nahrazeny otvory mezi
Ïebry panelÛ TT a vymezeny zdûn˘mi
pﬁíãkami.
• PÛdorys byl rozãlenûn na ãtyﬁi dilataãní
celky. Pﬁíãná dilatace byla umístûna
2,4 m od osy J smûrem k ose K. Podélná dilatace byla umístûna v poli 7 aÏ 9
pﬁi ose 7. Vzniklé dilataãní celky mají rozmûry: 67,2 + 62,4 + 69,6 + 46,8 m.
Uvedené zmûny byly provedeny ve
smyslu poÏadavkÛ na racionalizaci v˘roby
nosn˘ch dílcÛ a montáÏe, na zv˘‰ení flexibility konstrukce vystavené klimatick˘m vlivÛm s dÛsledkem sníÏení poãtu dilataãních
celkÛ z devíti na ãtyﬁi a na zlep‰ení estetick˘ch kvalit konstrukce. NavrÏená konstrukce je v souladu s doporuãeními pro návrh
a v˘stavbu vícepodlaÏních parkingÛ [2].

ﬁadách mají loÏiska kruhové otvory urãené
na provleãení trnÛ zabudovan˘ch v úloÏné plo‰e sníÏen˘ch Ïeber panelÛ. Po uloÏení panelÛ byly spáry v horní ãásti Ïebra
mezi ãelem panelu a boãní stûnou nosníku vyklínovány. U panelÛ v sloupov˘ch
pruzích ﬁad B aÏ T jsou v místû uloÏení
spáry mezi ãely Ïeber a stûn nosníkÛ ve
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spodní ãásti vyklínovány ocelov˘mi podloÏkami (obr. 5). Tím jsou splnûny pﬁedpoklady pro rámové pÛsobení konstrukce
v pﬁíãném smûru a bezpeãnou montáÏ.
Panely jsou spﬁaÏeny s membránou
tlou‰Èky 90 mm z betonu B30 s vloÏen˘mi sítûmi a v˘ztuÏí, zaji‰Èující spojitost
konstrukce nad podporami. Zakrytí dila-

Obr. 3 Podéln˘ a pﬁíãn˘ ﬁez s moduly 7,2 m a 15,6 m
Fig. 3 Length-wise and cross-sections with modules of 7.2 and 15.6 m
Obr. 4 Stropní konstrukce s Ïebrov˘mi panely na rozpon 15,6 m
Fig. 4 Floor structure with ribbed panels for a span of 15.6 m

Obr. 5 Detail stropní
konstrukce
Fig. 5 Detail of the
floor structure

P R V K Y K O N S T R U K C E A D E T A I LY
Stropní Ïebrové panely pro pﬁeklenutí
modulu 15,6 m v˘‰ky 0,61 m a skladebné ‰íﬁky pﬁeváÏnû 2,4 m jsou pﬁedem
pﬁedpjaté panely (obr. 4). Mají polozapu‰tûné uloÏení 0,22 x 0,31 m s gumov˘mi nevyztuÏen˘mi loÏisky. V krajních
B
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1 - sloup
2 - nosník
3 - TT panel
4 - membrána
5 - loÏisko
6 - ocelová podloÏka
1 - column
2 - beam
3 - TT panel
4 - membrane
5 - bearing
6 - steel plate
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1 – v˘ztuÏ sloupu
2 – svaﬁovaná podélná v˘ztuÏ nosníku
3 – prÛbûÏná podélná v˘ztuÏ nosníku
4 – GROUTEX 603
5 – beton B 30
1 – reinforcement of the column
2 – welded longitudinal reinforcement
of the beam
3 – continuous longitudinal
reinforcement of the beam
4 – GROUTEX 603
5 – concrete B30

Obr. 6 Rámov˘ styãník: A – pÛdorys,
B – podéln˘ ﬁez
Fig. 6 Frame joint: A – layout,
B – length-wise section

taãních spár bylo provedeno osazením
dilataãního profilu MIGUA FPL 85/75 BNi
pﬁed betonáÏí membrány dle návrhu
INTER CERAMICA, s. r. o., Rokycany. Po
obvodu komunikaãních jader jsou membrány oddûleny od stûn polystyrénem
tlou‰Èky 15 mm se zakrytím pruÏnoplastick˘m tmelem pﬁi horním povrhu.
Povrch membrány coby podlahy byl strojnû hlazen˘ a opatﬁen˘ epoxidovou 2 mm
tlustou stûrkou. Povrchy podlah jsou
v jednotliv˘ch podlaÏích i ve funkãních
oblastech pro stání ãi pojezd pro snaz‰í
orientaci barevnû odli‰eny.
Pﬁíãle vnitﬁních rámÛ mají prÛﬁez tvaru
obráceného T vysok˘ 0,6 m se spodními

Obr. 7 MontáÏ prvé 15,6 m ‰iroké sekce na
celou v˘‰ku budovy
Fig. 7 Assembly of the initial section of
15.6 m along the whole height of
the building

pﬁírubami urãen˘mi na polozapu‰tûné
uloÏení Ïebrov˘ch panelÛ TT. Pﬁi sloupech
jsou pﬁíruby ukonãeny pod úhlem 45° na
vedení svisl˘ch rozvodÛ. Vyãnívající tﬁmínková a podélná v˘ztuÏ nad vrchní plochou
je urãena k spﬁaÏení s nadbetonovanou
membránou.
Rámové pﬁíãle byly navlékány na trny
vyãnívající ze sloupÛ a ukládány do
10 mm loÏe. V horní ãásti ãel vyãnívala
podélná v˘ztuÏ, která byla nad podporami
stykována svaﬁením na tupo do vaniãky
a v pﬁípadû nedodrÏení tolerancí pomocí
dvou pﬁíloÏek s jednostrann˘mi koutov˘mi svary. Dal‰í nadpodporová v˘ztuÏ byla
volnû pﬁivázaná k dodávan˘m dílcÛm. Po
jejich osazení byla zasunuta do pﬁedepsané polohy nad podporou a zabetonována
souãasnû s provádûním membrány TT
panelÛ. Tím byla zabezpeãena spojitost
konstrukce v obou smûrech (obr. 6).
Styãná spára mezi ãely byla minimálnû
ve spodní tﬁetinû vyplnûna zálivkovou
smûsí Groutex 603 a horní ãást betonem
B30. Pﬁed zaléváním byla styãná spára po
obvodû utûsnûna pruÏnoplastick˘m provazcem. Dilataãní spára tlou‰Èky 20 mm
je v pﬁíãlích realizována polozapu‰tûn˘m
uloÏením s gumov˘mi loÏisky. Obvodové
pﬁíãle mají prÛﬁez tvaru Z.
Sloupy mají jednotn˘ kruhov˘ prÛﬁez
prÛmûru 0,6 m. Jsou vyrobeny z betonu
B40 aÏ B55 s pﬁedurãenou polohou osmi
podéln˘ch prutÛ s profily odpovídajícími
namáhání. Zejména obvodové sloupy
dilataãních celkÛ jsou v pﬁízemí znaãnû
namáhané ohybov˘mi momenty od úãinku teploty. Sloupy byly ukládány do maltového loÏe a provleãená podélná v˘ztuÏ

Obr. 8 Postupná montáÏ po sekcích
Fig. 8 Step-by-step assembly performed by sections
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otvory v pﬁíãlích byla stykována pﬁivaﬁením
k ocelové kruhové botce umístûné ve
spodní ãásti vrchního sloupu. Styk je
zakryt˘ membránou stropní konstrukce.
POZNÁMKY

K N ÁV R H U

KONSTRUKCE

V pﬁede‰lém bylo pojednáno o skeletu
v jeho krystalické podobû bez anomálií,
které se témûﬁ vÏdy vyskytují. Na pﬁíklad
v men‰í oblasti nad pﬁízemím administrativnû sociálního zázemí je pouÏita bezprÛvlaková monolitická stropní konstrukce
s pouÏitím jednak skryt˘ch prefabrikovan˘ch hlavic, jednak s ocelov˘mi kruhov˘mi sloupy na v˘‰ku dvou spodních podlaÏí. Také ‰ikmo orientovan˘ stávající kolektor si v nûkolika pﬁípadech vynutil pﬁenos
zatíÏení z vrchních sloupÛ prostﬁednictvím
monolitick˘ch stûn, navrÏen˘ch na v˘‰ku
podlaÏí, do sloupÛ sousedních. U mírnû
ze‰ikmeného prÛãelí byly Ïebrové panely
doplnûny filigránov˘mi deskami a obvodové sloupy byly montovány vcelku pﬁes
dvû podlaÏí (obr. 11).
Pro návrh realizované konstrukce byly
rozhodující podnûty získané z Doporuãení pro návrh a v˘stavbu prefabrikovan˘ch
pﬁedpínan˘ch betonov˘ch konstrukcí
vícepodlaÏních parkingÛ v USA [2]:
• Maximální doporuãená délka dilataãního celku dle [2] je 91,5 m a není
v na‰em pﬁípadû pﬁekroãena. Poãet dilataãních celkÛ byl zredukován z pÛvodních devíti na ãtyﬁi, s v˘raznou úsporou
délek drah˘ch dilataãních zaﬁízení. Pﬁi
otevﬁené expozici s uvaÏovan˘mi teplotními rozdíly ± 20 °C dosahují maximální
posuvy v dilataãních spárách hodnot
± 7,8 mm. Pﬁi v˘poãtu dotvarování
a smr‰Èování se dovoluje za urãit˘ch
pﬁedpokladÛ u pﬁedmûtného typu konstrukce pouÏít redukãní faktor K1 = 4. Pﬁi
v˘poãtu teplotních úãinkÛ dovoluje se
pouÏít redukãní faktor Kt = 1,5.
• Doporuãuje se dÛsledné oddûlení
tuh˘ch stûnov˘ch prvkÛ nebo krabicov˘ch útvarÛ od pruÏné skeletové prefabrikované konstrukce, coÏ bylo v na‰em
pﬁípadû splnûno.
• Dovoluje se poãítat s rámov˘m pÛsobením ve smûru Ïebrov˘ch panelÛ pro niÏ‰í
hodnoty vodorovn˘ch zatíÏení. Jako pﬁíãle se uvazuje Ïebrov˘ panel ve sloupovém pruhu a poÏaduje se zaji‰tûní pﬁenosu tahov˘ch sil pouze v horní oblasti
prvku. Ve spodní ãásti je nutno zajistit
pﬁenos tlaku napﬁíklad vklínûním ocelov˘ch podloÏek. Obû podmínky byly
B
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Obr. 9 Struktura konstrukce se ze‰ikmen˘m
obvodem
Fig. 9 Structure of the construction with
a chamfered perimeter

Obr. 10 Detail koutu
Fig. 10 Detail
of the corner

v na‰em pﬁípadû splnûny. Byla prokázána
moÏnost montáÏe po jednotliv˘ch sekcích na celou v˘‰ku budovy (obr. 7, 8).
Z ÁV ù R
Skelet sestává z 3880 dílcÛ s objemem
12681 m3 kvalitního betonu. Dílce dodávaly: ZIPP Bratislava, ZIPP D˘‰ina, Prefa
Praha, a. s., VSB stﬁedisko PREFA Planá nad
LuÏnicí a Pﬁí‰ovice. Dodavatel konstrukce
ZIPP Praha, montáÏ ZIPP Brno a PREZIPP,
s. r. o., Chrudim, dodavatelská a v˘robní
dokumentace PREZIPP, s. r. o., Chrudim
a ZIPP Bratislava, spol. s r. o. MontáÏ probûhla od poloviny prosince 2000 do
konce bﬁezna 2001. Objekt a jeho betonové konstrukce byly realizovány na vysoké technické a architektonické úrovni.
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Obr. 11 Tektonika konstrukce se ze‰ikmen˘m
obvodem
Fig 11 Tectonics of the structure with
a chamfered perimeter
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