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Betonová konstrukce budovy VZP v Brnû
Concrete structure of the Public Health Insurance
Company building in Brno

Budova VZP v Brnû
Public Health Insurance Company building in Brno

Rekonstrukce
vyhlídkové vûÏe
pavilonu G v areálu
VeletrhÛ Brno
Reconstruction of the
observation tower of
exhibition hall G in
the complex of Trade
Fairs Brno

Betonové konstrukce komplexu SFINX v Brnû
Concrete structures within the SFINX complex in Brno

Otevfiené garáÏe u novostavby bytového domu v Litomy‰li
Open garages of a newly constructed apartment block in
Litomy‰le City



Objekty rekreaãního bydlení na Horním nám. v Rokytnici nad Jizerou
Buildings of the recreational centre in the Upper Sqaure in Rokytnice
over the Jizera River

Leteck˘ pohled na budovu státní správy ve Îìáru nad Sázavou
Aerial view of the state administration buildings in Îìár over the Sázava River

Oprava betonového stfie‰ního vazníku po havárii a ztrátû pfiedpûtí
pomocí CFRP-lamel (montáÏní hala ·kody Mladá Boleslav)
Repair to the concrete roof truss after crash and prestress loss
using the CFRP-lamellas (assembly hall of ·koda Mladá Boleslav)

Pohled do vnitfiní dvorany s v˘tahy ve Îìáru nad Sázavou
View of the interior hall with lifts in Îìár over the Sázava River

Betonové toãité schodi‰tû za v˘tahy
Concrete spiral staircase behind the lifts

Oprava sloupÛ u vstupu do Janáãkova divadla v Brnû
pomocí uhlíkové tkaniny
Reapir of columns in the entrance to Janáãek Theatre in
Brno using carbon textile



Nezávislá projekãní kanceláfi JAPE–projekt vznikla v roce 1994
sepsáním spoleãenské smlouvy mezi dvûma spoleãníky. Z hle-
diska tradice se hlásí k fyzické osobû jediného stávajícího majite-
le (autora stati), kter˘ zaãal jako osoba samostatnû v˘dûleãnû
ãinná (na volné noze) projektovat v létû roku 1990, tj. tûsnû po
zmûnû spoleãensk˘ch pomûrÛ. Jeho pÛvodním pracovním zafia-
zením ve funkci vedoucího projektanta–statika v projekãní orga-
nizaci Stavoprojekt Brno je dán i rozsah pracovního zábûru sou-
ãasné kanceláfie, tzn. zpracování projektÛ v ãásti konstrukãního
a statického fie‰ení pozemních staveb, od spolupráce s architek-
ty pfii návrzích studií (pfii pfiípravû staveb), pfies realizaãní doku-
mentaci staveb (i ve spolupráci s dodavateli staveb) aÏ po kon-
zultace a speciální návrhy pfiímo pro investory ãi dodavatele sta-
veb. Navrhovány jsou konstrukce nové i rekonstrukce a opravy
nosn˘ch konstrukcí stávajících objektÛ.

V oboru novostaveb pozemních konstrukcí kanceláfi spolupra-
covala ãi stále spolupracuje se znám˘mi tuzemsk˘mi architekty
jednak star‰í generace, jako jsou Ing. arch. Adam, Ing. arch. Jen-
ãek, Ing. arch. V. Rudi‰ a dal‰í, ale i stfiední ãi nastupující genera-
ce, namátkou podle abecedního pofiadí napfi. Ing. arch. Burian,
Ing. arch. HrÛ‰a, Ing. arch. Kfiivinka, Ing. arch. Pelãák, Ing. arch. M.
Rudi‰, Ing. arch. Vydrová aj. Jednalo se o rozsáhlé nemocniãní
areály, napfi. nemocnici II. typu v Bfieclavi, která byla stavûna na
zelené louce, stavba byla zahájena je‰tû za socialismu a postup-
nû dostavována bûhem druhé poloviny devadesát˘ch let. Pfii
dostavbû Fakultní dûtské nemocnice v Brnû–âern˘ch Polích
jsme si ovûfiovali na‰e schopnosti projektování rekonstrukcí sta-
veb – bylo zde nutné rekonstruovat pÛvodní pováleãné funkcio-
nalistické objekty arch. Rozehnala. 

Bûhem tfiinácti let trvání kanceláfie jsme mûli moÏnost projek-
tovat novostavby pro v‰echny obory pozemních staveb a obãan-
ské vybavenosti – od nejjednodu‰‰ích rodinn˘ch domkÛ ãi vil
vãetnû reÏné betonové fasády s odvûtrávanou dutinou (vila
v Litomy‰li), bytov˘ch domÛ (v Litomy‰li, Brnû ãi Praze) se zdû-
n˘mi stûnami a monolitick˘mi Ïelezobetonov˘mi stropy, bodovû
podepfien˘m deskov˘m skeletem ãi krabicov˘mi systémy z lité-
ho betonu (napfi. polyfunkãní objekt SFINX v Brnû), rÛzn˘ch ‰kol-
sk˘ch zafiízení od základních aÏ po vysoké ‰koly, domovy peão-

vatelsk˘ch sluÏeb, kanceláfie rÛzn˘ch státních ãi soukrom˘ch
firem aÏ po speciální stavby. Z poslednû jmenovan˘ch si obzvlá‰È
ceníme monolitické Ïelezobetonové konstrukce kostela sv.
Václava v Bfieclavi. Rozsahem se sice jednalo o nevelkou stavbu,
ale po spoleãenské zmûnû pomûrÛ se zde plnû rehabilitovala
prostorová skofiepinová betonová konstrukce, která byla jiÏ poãát-
kem roku 1992 poãítána plnû prostorov˘m modelem metody
koneãn˘ch prvkÛ (podrobnosti ãtenáfi nalezne v ãlánku tohoto
ãísla vûnovaném sakrálním stavbám, pozn. redakce). Bûhem
zpracování projektu i následné spolupráce pfii v˘stavbû jsme zís-
kali znaãné zku‰enosti s návrhem a realizací monolitick˘ch Ïele-
zobetonov˘ch konstrukcí – opaku tehdy pfievládajících montova-
n˘ch typov˘ch Ïelezobetonov˘ch skeletÛ. 

Na rozsáhlém objektu urãeném pro státní správu ve Îìáru nad
Sázavou – integrovaném objektu okresního úfiadu, finanãního
úfiadu, okresní sociální správy, okresního soudu a zastupitelství –
jsme si dále prohloubili zku‰enosti s návrhem monolitick˘ch Ïele-
zobetonov˘ch deskov˘ch skeletÛ, kde jsme jiÏ dÛslednû fie‰ili pfie-
ru‰ení tepeln˘ch mostÛ a dilatace bez zdvojen˘ch svisl˘ch kon-
strukcí pomocí dilataãních smykov˘ch trnÛ (jedna z prvních aplika-
cí prvkÛ Isokorb a Staifix firmy Schöck na území státu). K zajíma-

1 2 B E T O N •  T E C H N O L O G I E •  K O N S T R U K C E •  S A N A C E 3 / 2 0 0 3

P R O F I L Y

P R O F I L E S

J A P E - P R O J E K T ,  S P O L .  S R . O .

Obr. 3 UloÏení kluzného smykového trnu do betonové konstrukce
tribuny pro stfiední vloÏené pole

Fig. 3 Placement of the dowel shear bar in the concrete structure of
the grandstand for the central embedded panel

Obr. 2 Pohled zespodu na betonovou konstrukci tribuny
Fig. 2 Bottom view of the concrete structure of the grandstand

Obr. 1 Celkov˘ pohled na tribunu atletického stadionu v Litomy‰li
Fig. 1 General view of the grandstand of the sports stadium in

Litomy‰le City



v˘m fie‰ením z monolitického Ïelezobetonu patfií i dal‰í tfii návrhy. 
Ve správním objektu okresní poboãky poji‰Èovny VZP v Brnû na

Bene‰ovû ulici musel b˘t po v˘‰ce objektu dvakrát mûnûn prÛ-
bûh svisl˘ch sloupÛ. Poprvé nad suterénem, kde jsou pro vyne-
sení sloupÛ pûti dal‰ích podlaÏí (dispozice vyhovující bûÏn˘m
nadzemním podlaÏím neumoÏÀovala umístit do podzemí par-
kovací stání pro referenãní vozidla) pouÏity spfiaÏené atypické
ocelové prÛvlaky s betonovou stropní deskou. Podruhé ve stro-
pu nad 5. NP, kde si v územním plánu závaznû stanovená uliã-
ní fiímsa vyÏádala postupné uskoãení dal‰ích dvou podlaÏí od
prÛãelí (bylo fie‰eno pfiedepnutím této stropní desky zabudova-
n˘mi lany bez soudrÏnosti, tzv. Monostrandy). 

Druh˘m objektem je monolitická konstrukce zastfie‰ené tribu-
ny atletického stadionu v Litomy‰li. Nosnou konstrukci tvofií za-
teplená stupÀovitû lomená deska zastfie‰ení uloÏená na pfiíãn˘ch
nosn˘ch stûnách (pod tribunou jsou umístûny kabiny a dal‰í
potfiebné provozy) opatfiená dodateãnû poloÏen˘mi prefabriko-
van˘mi obkladov˘mi stupni z betonu s povrchovou úpravou
a pfiipevnûn˘mi sedadly. 

V souãasné dobû je realizována hudební scéna Mûstského di-
vadla v Brnû. Elevace hledi‰tní ãásti je navrÏena z monolitického
betonu na ‰ikm˘ch prÛvlacích pod sedadly divákÛ a ve vût‰í mífie
jsou zde pouÏity pohledové betony. V prvním i posledním uve-
deném pfiípadû jsou suterény objektÛ fie‰eny v technologii vodo-
nepropustného betonu bez vnûj‰ích izolací, tzv. systémem „bílé
vany“, pfiestoÏe se nacházejí pod hladinou spodní vody.

Pfii návrhu dostavby Dûtské fakultní nemocnice v Brnû bylo
nutné rekonstruovat stávající konstrukce. Jednalo se o rÛznû po-
‰kozené Ïelezobetonové konstrukce navrÏené Prof. Cigánkem
s pouÏitím zabudovan˘ch trubek topení Critall ve funkci nosné
v˘ztuÏe. Pro nové technologické vybavení nemocniãními pfiístro-
ji jsme museli nûkteré ãásti zesilovat – napfi. pro umístûní poãí-
taãového tomografu jsme v roce 1996 pouÏili pfii zesílení prÛv-
lakÛ stropního ro‰tu externí lepenou v˘ztuÏ na bázi uhlíku (jed-
nalo se o první uplatnûní této technologie na území ãeského
státu, kdy bylo nutné metodu návrhu podle stupnû bezpeãnosti
pfievést na metodu odpovídající platn˘m âSN, tj. na mezní stavy.
O této metodice autor nûkolikrát pfiedná‰el na rÛzn˘ch odbor-
n˘ch semináfiích a konferencích).

V souãasné dobû jiÏ vyuÏíváme rozsáhlé zku‰enosti s rÛzn˘mi
metodami zesilování betonov˘ch konstrukcí, od tradiãních me-
tod s ohybovou i smykovou pfiídavnou v˘ztuÏí, se spfiahující nad-
betonovanou zesilující vrstvou aÏ po moderní metody externího
pfiedepnutí voln˘mi kabely ãi lepenou povrchovou uhlíkovou
v˘ztuÏí pro ohybové i smykové zesílení. Z tûchto dÛvodÛ jsme
byli vybráni firmou Strásk˘, Hust˘ a partnefii jako projektant rekon-
strukce dosti naru‰ené betonové konstrukce Janáãkova divadla
v Brnû. Postupem doby jsme získávali dal‰í zku‰enosti s návrhem
oprav poruch zdûn˘ch objektÛ, zejména s technologií dodateã-
ného spínání objektÛ pomocí pfiedpínan˘ch lan veden˘ch v „be-
tonov˘ch latích“ ãi zesílen˘ch polotuh˘ch stropních konstrukcích
(jedná se zejména o spfiaÏené dfievobetonové trámové kon-
strukce). Dodateãnû pfiedpínaná lana jsme pouÏili i pro vytváfie-
ní velk˘ch a ‰irok˘ch otvorÛ ve zdûn˘ch konstrukcích z tradiãních
cihel. V souãasné dobû jsme úspû‰nû navrhli projekty rekon-
strukce více historick˘ch objektÛ, z nichÏ byly jiÏ dokonãeny napfi.
rekonstrukce budovy UmûleckoprÛmyslového muzea na Huso-
vû ulici v Brnû, ãi DÛm pánÛ z Kun‰tátu na Dominikánské ulici
v Brnû. Zdafiilá oprava tûchto objektÛ je cenûna i pracovníky pa-

mátkov˘ch odborÛ mûstsk˘ch úfiadÛ ãi státních památkov˘ch
ústavÛ.

Pfii projektové praxi uplatÀujeme nejnovûj‰í poznatky z apliko-
vaného v˘zkumu (napfi. pouÏívání externího zesílení lepenou
uhlíkovou v˘ztuÏí a spolupráce na vytváfiení a upfiesÀování meto-
diky jejího návrhu podle platn˘ch ãesk˘ch technick˘ch norem),
pouÏíváme moderní v˘robky (napfi. zmiÀované pfieru‰ení tepel-
n˘ch mostÛ ãi smykové trny v dilataci) a rovnûÏ poznatky nov˘ch
metodik návrhu konstrukcí (napfi. spfiaÏené konstrukce typu
beton – beton, ocel – beton ãi dfievo – beton pfii zesilování
konstrukcí ãi pfii návrhu nov˘ch konstrukcí). Jsme propagátory
technologie tzv. „bílé vany“, kde do praxe zavádíme poznatky
a zku‰enosti z nûmeckého trhu. Stále spolupracujeme se zná-
m˘mi a renovovan˘mi odborníky, projektanty i vysoko‰kolsk˘mi
pedagogy. Do budoucnosti chceme, aby i v˘sledky na‰í práce
pfiispûly k dobrému technickému hodnocení v‰ech technikÛ
a inÏen˘rÛ ãinn˘ch ve stavebnictví nejen na‰í vefiejností, ale
i technickou vefiejností v sousedních vyspûlej‰ích zemích.

Pfiehled v˘znamn˘ch a ocenûn˘ch staveb (nov˘ch i rekonstruk-
cí), na nichÏ pracovali projektanti statické kanceláfie JAPE-projekt:
• obytn˘ komplex SFINX v Brnû – ocenûní âBZ v soutûÏi o vyni-

kající betonovou konstrukci postavenou v letech 1997/8
• rekonstrukce a dostavba pavilonu G v areálu VeletrhÛ v Brnû –

Grand Prix obce architektÛ v oboru rekonstrukce staveb
• okresní úfiad ve Îìáru nad Sázavou – nov˘ objekt jako stavba

roku nadace ABF
• správní budova OP ZP MV âR v Brnû, Cejl 5 – rekonstrukce ja-

ko stavba roku nadace ABF
• rekonstrukce Umûlecko-prÛmyslového muzea v Brnû na Huso-

vû ulici
• rekonstrukce Domu pánÛ z Kun‰tátu v Brnû na Dominikánské

ulici (ve spolupráci s Ing. âerníkem)
• kostel sv. Václava v Bfieclavi

Ing. Jan Perla

JAPE-projekt, spol. s r. o.

Tfi. Gen. Píky 9, 613 00 Brno

tel.: 603 265 595, e-mail: jape@jape-projekt.cz
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Obr. 4 Celkov˘ pohled na kostel sv. Václava v Bfieclavi
Fig,. 4 General view of the Church of St Wenceslas in Bfieclav City


