
Ing. Pavel âíÏek,

ãlen pfiedstavenstva âeské betonáfiské spoleãnosti

a její pfiedseda v letech 1996 aÏ 1999

Uplatnûní prefabrikace v betonovém stavi-
telství pfii v˘stavbû budov, inÏen˘rsk˘ch
a mostních staveb má vzestupnou tendenci.
TotéÏ lze fiíci o betonáfiském zboÏí pro komu-

nikace, zahradní a drobnou architekturu. Pfiíãinou tohoto jevu
jsou pfiíznivé celospoleãenské podmínky podmínûné spole-
ãenskou poptávkou, v˘vojem technologie betonu, zdokonalo-
vání formovací techniky, v˘robních, pfiepravních a montáÏních
zafiízení.

Prefabrikace se stává stále více úspû‰nûj‰í technologií v˘stav-
by nejen v technicky vyspûl˘ch zemích, kde její v˘voj probíhal
kontinuálnû v pfiíznivém, i kdyÏ tvrdém pfiirozenû konkurenãním
prostfiedí s jin˘mi stavebními technologiemi i stavebními mate-
riály. Také u nás, po rozpaãitém pfiechodu z totalitního politické-
ho a hospodáfiského systému k rodícímu se trÏnímu hospodáfi-
ství a rodící se demokracii, dochází postupnû ke k˘Ïené rene-
sanci prefabrikace. Poãáteãní nedÛvûra investorÛ, projektantÛ,
architektÛ, ale i dodavatelsk˘ch organizací vypl˘vající z negativ-
ních zku‰eností s prefabrikací minulého období, svázané s direk-
tivnû fiízenou typizací skeletÛ, hal a panelov˘ch soustav a vedou-
cí k monotónnosti a fádnosti vzhledu budov, je postupnû, krok
po kroku pfiekonávána, takÏe se dnes uÏ mÛÏeme také pochlu-
bit kvalitními prefabrikovan˘mi konstrukcemi i stavbami rÛzné
provenience. 

Jmenujme alespoÀ nûkteré vlastnosti prefabrikace, které nám
zaruãují její pfiíznivé uplatnûní v budoucnosti:
• zkrácení doby v˘stavby na staveni‰ti s minimální zátûÏí okolí
• zaruãená moÏnost pouÏitelnosti vysokopevnostních a vysoko-

hodnotn˘ch betonÛ pro v˘robu lehãích dílcÛ ve specializova-
n˘ch v˘robnách

• zaji‰tûní vysoké a pfiedem kontrolovatelné pfiesnosti tvaru
a rozmûrÛ dílcÛ

• snadnûji dosaÏitelná a kontrolovatelná kvalita povrchu a desig-
nu betonov˘ch dílcÛ

• ‰iroká ‰kála moÏností úprav povrchÛ a barevnosti architekto-
nicky exponovan˘ch dílcÛ

• pouÏití vysok˘ch stupÀÛ mechanizace a robotizace nejen pfii
hromadnû vyrábûn˘ch dílcích

• demontovatelnost, repasovatelnost a recyklovatelnost
Podíl prefabrikace pfii v˘stavbû je v mnoha smûrech podmí-

nûn úrovní spolupráce investora, uÏivatele, projektanta, dodava-
tele a v˘robce prefabrikovan˘ch dílcÛ.

PoloÏme si otázku, co v rámci na‰í odbornosti mÛÏeme pro
uplatnûní a rozvoj prefabrikace udûlat. Pfiednû bychom mûli usi-
lovat o prosazování koncepãního pfiístupu dvou úãastníkÛ v˘-
stavby s pfiím˘m vztahem k betonov˘m konstrukcím: v˘robcÛ
prefabrikovan˘ch dílcÛ ve v˘robní sféfie a projektantÛ, zab˘vají-
cích se návrhovou ãinností ve sféfie projekãní.

Návrh jakékoli konstrukce a prefabrikované zvlá‰tû, vyÏaduje
úãast kvalifikovaného projektanta-konstruktéra, nadaného tvofii-
vostí a obdafieného estetick˘m cítûním, s bohat˘mi znalostmi
a zku‰enostmi v oboru. Uvûdomme si, Ïe konstrukce je souãástí

celku a pfii navrhování vyÏaduje t˘movou spolupráci s ostatními
profesemi, zejména s architektem. Pfii navrhování je nutné volit
systémov˘ pfiístup, postupovat od základní koncepce k technic-
kému fie‰ení s hlavním cílem: dosáhnout nejprve optima celku,
pak jednotliv˘ch ãástí, dílcÛ, prvkÛ a detailÛ. Idea funkãnosti kon-
strukce musí vÏdy pfiedcházet v˘poãtu.

Úspû‰nost návrhu a rozumné prosazování prefabrikace závisí
na sortimentu prefabrikovan˘ch dílcÛ, souborÛ, ucelen˘ch kon-
strukãních soustav i v˘robkÛ, které jsou u nás na trhu k dispozi-
ci. Dobrá informovanost o tomto sortimentu vãetnû technick˘ch
parametrÛ je naléhav˘ úkol pro Asociaci v˘robcÛ betonové pre-
fabrikace (AVBP).

ZvaÏme, zda by se po finském vzoru mohl i ná‰ ãasopis
BETON TKS stát pravideln˘m zprostfiedkovatelem tûchto infor-
mací v samostatné rubrice pod názvem Prefabrikace. V˘voj no-
v˘ch dílcÛ a technologií vyÏaduje znaãné finanãní náklady a kva-
lifikované pracovní t˘my. AÏ na v˘jimky je u nás z ekonomick˘ch
dÛvodÛ tato ãinnost velice omezená. TotéÏ se dûje na poli infor-
matiky v oboru prefabrikace.

VáÏení ãtenáfii, dostává se vám do rukou páté ãíslo na‰eho
ãasopisu BETON TKS vûnované prefabrikaci v dobû, kdy uÏ
druhá konference „Prefabrikace a betonové dílce 2003“, kona-
ná ve dnech 18. a 19. záfií v Pardubicích, vstoupila do historie.
Pravidelné pofiádání konferencí o prefabrikaci v dvoulet˘ch cyk-
lech bude jistû pfiínosem pro rozvoj prefabrikace v âeské repub-
lice. Druhá konference byla obohacena o pfiedná‰ky nûkolika
v˘znaãn˘ch zahraniãních odborníkÛ. Souãasn˘ stav a v˘voj beto-
nové prefabrikace, pfiedná‰ku v podání Arnolda van Ackera,
víceprezideta skupiny pro prefabrikované konstrukce FIP a fib
a b˘valého vedoucího v˘voje firmy ADTEK, si máte moÏnost
pfieãíst na následujících stránkách i vy.

Prefabrikaci bezesporu ãeká skvûlá budoucnost. V souãasnos-
ti jsou v‰ak zvlá‰tû u nás mnohá úskalí, která prefabrikaci ne-
slouÏí ku prospûchu. Jedná se o nepfiízniv˘ ãasov˘ faktor. Zvy‰u-
jící se nároky na projekãní ãinnost se stále obsaÏnûj‰ími a ná-
roãnûj‰ími v˘poãty a hromadící se v˘kresovou dokumentací,
nekoneãn˘ v˘voj v˘poãetní techniky a v˘poãetních programÛ,
prÛbûÏná inovace norem a pfiedpisÛ ve vztahu k neúprosnû se
zkracujícím termínÛm zpÛsobují, Ïe podmínky pro promy‰lenou
a uzrávající koncepãní ãinnost jsou omezené. Zkracování termí-
nÛ v˘stavby na tûÏko pfiijatelnou míru vede ãasto k dopravû,
zabudovávání a pfietûÏování nevyzrál˘ch dílcÛ, jejichÏ materiál
nedosahuje pfiedpokládan˘ch fyzikálních vlastností. To se opa-
kovanû stává pfiíãinou vzniku nadmûrn˘ch deformací i rozvoje
a ‰ífiek nepfiípustn˘ch trhlin. 

Je více neÏ Ïádoucí tento neuspokojiv˘ stav napravovat. Ale
jak? To je úkol pro mravenãí práci kaÏdého z nás, jehoÏ se tento
stav dot˘ká, ale zejména i pro âBS, AVBP, âSSI a âKAIT, jejichÏ
pÛsobnost má celostátní dosah. Jde nám pfiedev‰ím o kvalitu
a u konstrukcí o jejich funkãnost a bezpeãnost, které jsou ohro-
Ïovány. V této souvislosti si nemohu nevzpomenout na v˘rok
Jana Amose Komenského, Ïe „v‰eliké kvaltování toliko pro
hovada dobré jest“.
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