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BETONOV¯CH PREFABRIKÁTÒ NA STAVBù
HOKE JOVÉ HALY V PR AZE-V YSOâAN EC H
ASSE M B LY OF PR E FAB R ICATE D CONC R ETE U N IT S AT TH E
CONSTRUCTION SITE OF THE ICE-HOCKEY HALL IN
PRAGUE–VYSOâANY
M I R O S L AV G A R B I A R ,
MARO· MIâEK

VûÏov˘ jeﬁáb, demontáÏ
dle harmonogramu

Pﬁíspûvek navazuje na ãlánek Doc.
Gattermayerové a spoluautorÛ a zab˘vá
se realizací montáÏe prefabrikovan˘ch
tribun hokejové haly Aréna Sazka
v Praze.
This paper is a continuation of an article
by Gattermayerová et al. It describes the
assembly of prefabricated stands in the
Aréna Sazka ice-hockey hall in Prague.
Prefabrikované Ïelezobetonové konstrukce tribun Velké arény Haly Sazka jsou
umístûny ve dvou v˘‰kov˘ch úrovních, niÏ‰í mezi 3. a 4. a vy‰‰í mezi 6. a 7. podlaÏím. Tribunové nosníky probíhající na
v˘‰ku dvou podlaÏí jsou v ovále hledi‰tû
vûjíﬁovitû rozloÏeny a opﬁeny na monolitick˘ch stropech podlaÏí. Na nosnících jsou
uloÏeny pﬁíãné prefabrikované laviãky.
R E A L I Z A C E V ¯ S T A V B Y H A LY
Jednotlivé ãinnosti spojené s realizací prefabrikované ãásti Ïelezobetonov˘ch konstrukcí haly lze rozdûlit do nûkolika postupn˘ch krokÛ:
• zpracování provádûcí a dílenské projektové dokumentace montovan˘ch konstrukcí
• v˘roba prefabrikátÛ
• pﬁíprava montáÏe a doprava dílcÛ
• montáÏ
• kontrolní a zku‰ební ãinnost
• bezpeãnost a ochrana zdraví pﬁi práci –
BOZ
• enviromentální systém ﬁízení, likvidace
odpadu – EMS
Projektovou pﬁípravu prefabrikované
ãásti konstrukce zaji‰Èovala projekãní kan-

Vjezd omezen˘
‰íﬁkou a v˘‰kou

a)
b)

Obr. 1 Na plochu, odkud byly prefabrikáty
osazovány, byl pouze jeden vjezd,
také manipulaãní a skladov˘ prostor
byl minimální (a, b)
Fig. 1 The site where the prefabricated
units were put in place had only
one entry; the handling and storing
space was also minimal (a, b)
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a)
b)

Obr. 2 I geodetická mûﬁení bylo tﬁeba
kontrolovat
Fig. 2 Also the geodetic surveying had to
be checked

celáﬁ Atelier P.H.A., s. r. o., pod vedením
Doc. Gattermayerové. Pﬁípadné nejasnosti spojené s montáÏní dokumentací byly
ﬁe‰eny ihned a pﬁímo na stavbû ku spokojenosti obou stran.
Na v˘robû prefabrikátÛ se podílely
v‰echny provozovny Skanska Prefa, a. s.,
tj. závody ·tûtí, ¤eporyje, Tovaãov a Moravské Bránice. Jednalo se o v˘robu tribunov˘ch nosníkÛ, desek a laviãek, schodi‰Èov˘ch blokÛ a filigránÛ v celkovém poãtu
2956 ks, tj. 350 druhÛ prvkÛ o objemu
2700 m3. Vzhledem k relativnû krátkému
termínu dodávky byla ãást v˘roby zadána
i subdodavatelsk˘m firmám.
V˘robu prefabrikátÛ, dopravu dílcÛ na
stavbu, geodetické práce, montáÏ pﬁi dodrÏení BOZ a termínu v˘stavby bylo nutno
velmi peãlivû ãasovû i prostorovû sladit.
Problémy specifick˘mi pro tuto stavbu
byly koordinace s ostatními profesemi.
Prefabrikáty byly dováÏeny i z pomûrnû
velk˘ch vzdáleností. Do prostoru budoucí
ledové plochy, odkud byla vût‰ina prvkÛ
osazována, byl jedin˘ vjezd a pro skladování prefabrikátÛ byla vymezena minimální plocha (obr. 1a, b). Îádné z uveden˘ch
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omezení v‰ak nesmûlo ohrozit zaji‰tûní
nepﬁetrÏit˘ch dodávek montáÏních prvkÛ
rozplánovan˘ch pro montáÏ probíhající
dvacet ãtyﬁi hodiny dennû.
Samotná montáÏ tribun sestávala ze
dvou samostatn˘ch etap pro úroveÀ mezi
3. a 4. a úroveÀ 6. a 7. podlaÏím. Obû etapy byly realizovány velmi krátk˘ch termínech 30 a 18 dnÛ.
MontáÏní práce provádûly dvû nezávislé
pracovní skupiny po ‰esti montáÏnících
v kaÏdé pracovní smûnû (tﬁísmûnn˘ provoz byl vyuÏíván po celou dobu montáÏe).
MontáÏi pﬁedcházelo podrobné geodetické v˘‰kové i smûrové zamûﬁení podkladní monolitické konstrukce a vyt˘ãení
uloÏení tribunov˘ch nosníkÛ (obr. 2a, b).
Samozﬁejmostí byla maximální pﬁesnost
osazení jednotliv˘ch dílcÛ pro zachování
návaznosti spár tribunov˘ch laviãek a celkové vysoké kvality dodávky.
Manipulaci s jednotliv˘mi prvky zaji‰Èovaly dva mobilní jeﬁáby o nosnosti 300 t
a pro vykládku z kamionÛ byl pouÏíván
autojeﬁáb o nosnosti 40 t (obr. 1b).
KaÏd˘ jednotliv˘ prvek byl pﬁed vyloÏením z kamionu vizuálnû kontrolován. Pokud bylo zji‰tûno poru‰ení prvku, napﬁ.
mikrotrhlinami, byl vrácen v˘robci. Souãasnû byla provádûna kontrola pﬁesnosti
rozmûrÛ podle v˘robní dokumentace.
Pﬁed osazením prvkÛ, zejména tribunov˘ch nosníkÛ, bylo provedeno geodetické
v˘‰kové a prostorové zamûﬁení monolitu,
kter˘ pﬁi velké rychlosti betonáﬁsk˘ch prací
mûl rovnûÏ své tolerované odchylky. Nejvût‰ím problémem pro poloÏení nosníkÛ,
kdy jsme kladli nejvût‰í dÛraz na nulové
v˘‰kové a smûrové tolerance (obr. 3a aÏ
e), byly odchylky plusové. Po dokonãení
montáÏe tribun bylo provedeno celkové
v˘‰kové i smûrové zamûﬁení polohy
v‰ech prvkÛ.
V prÛbûhu v˘stavby byla peãlivû sledována bezpeãnost práce a ochrana zdraví
pracovníkÛ. S uspokojením mÛÏeme konstatovat, Ïe za celou dobu na‰í dodávky
nedo‰lo k jedinému pracovnímu úrazu.
Odpad vznikající pﬁi montáÏi prefabrikované ãásti haly, po‰kozené dﬁevûné hranoly a desky pouÏívané pﬁi pﬁepravû
a skládce, papírové pytle ze zálivkov˘ch
smûsí, odﬁezky a úlomky betonu, po‰kozené betonové dílce atp., byl tﬁídûn
a v kontejnerech odváÏen ze stavby.
P OH LE D Z R EALIZ AC E
Na Halu Sazka jsme byli pﬁeveleni na v˘pomoc koordinace kladení v˘ztuÏe do
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Obr. 3 Postup montáÏe (a–e), osazení
prefabrikátu nûkdy vyÏadovalo
úpravu monolitické ãásti konstrukce
Fig. 3 The assembly procedure and the
placement of the prefabricated units
sometimes required some
modification of the monolithic part

a)

b)

c)

d)

e)
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Obr. 4 První etapa montáÏe tribun v bﬁeznu
2003, pohled z jeﬁábu a do kabiny
jeﬁábníka
Fig. 4 The initial stage of the assembly of
the stands in March 2003; a view
from the crane and a view of the
crane operator’s cabin

Obr. 6 I malé spojovací souãástky pﬁi pádu
z velké v˘‰ky mohou po‰kodit
povrch betonov˘ch prefabrikátÛ...
povrchy musely b˘t otryskány
a upraveny stûrkou
Fig. 6 Even small connecting parts can
damage the surface of
prefabricated concrete units in the
case of fall from a high elevation;
the surfaces had to be blasted and
smoothed with a filling knife
Obr. 5 Nad dokonãen˘mi tribunami je
sestavována ocelová konstrukce
zastﬁe‰ení, ãerven 2003
Fig. 5 The steel structure of the roofing is
assembled over the completed
stands, June 2003

monolitick˘ch konstrukcí. Mûli jsme na starost dvû nejsloÏitûj‰í a nejvût‰í sekce Haly,
které jsme dodávali pro stﬁedisko provádûjící monolitické betonové konstrukce.
Bûhem tûchto prací, v bﬁeznu 2003,
zaãala první etapa montáÏe prefabrikovan˘ch tribun v úrovni mezi tﬁetím a ãtvrt˘m
podlaÏím (obr. 4), která tvoﬁila cca 1/3
celkového objemu montáÏích prací.
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Po dokonãení etapy nastala pﬁibliÏnû
mûsíãní technologická pﬁestávka, ve které
byly pﬁipravovány a realizovány dal‰í ãásti
monolitick˘ch konstrukcí. V centrálním
prostoru uvnitﬁ ledové plochy se v té dobû jiÏ tyãila doãasná ocelová pﬁíhradová
podpÛrná konstrukce stﬁedového prstence stﬁechy, tzv. piÏmo.
V dubnu, kdyÏ monolitické konstrukce
dosáhly úrovnû ‰estého podlaÏí jsme byli
vybráni pro dodávku druhé ãásti tribun
mezi úrovnûmi ‰estého a sedmého podlaÏí. Termín v˘stavby této etapy byl oproti
první je‰tû zkrácen a to na dobu pouh˘ch
osmnácti dnÛ. Ze dne na den jsme nastoupili k realizaci a v‰e jsme podﬁídili terETON
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mínu dodávky pﬁi zachování v‰ech kvalitativních poÏadavkÛ. Pracovní cyklus byl
opût upraven na tﬁísmûnn˘ provoz. Za pochodu jsme se seznamovali s projektovou dokumentací, pﬁipravovali harmonogram v˘stavby a vypracovali harmonogram naváÏky prefabrikovan˘ch dílcÛ. Bylo nutno ﬁe‰it mnoho organizaãních
a technick˘ch problémÛ, napﬁ. pﬁístup na
budoucí ledovou plochu byl opût pouze
jedním kamionem pﬁes koridor s omezenou v˘‰kou a ‰íﬁkou a stﬁed plochy uÏ byl
zastavûn ocelovou konstrukcí. PrÛbûh betonáÏe monolitÛ a zdûní vyzdívek bylo
tﬁeba sladit s harmonogramem montáÏe
prefabrikovan˘ch dílcÛ a s harmonogramem demontáÏe vûÏov˘ch jeﬁábÛ
(obr. 1a). NepﬁetrÏit˘ pracovní cyklus kladl
velké nároky jak na pracovní ãety, tak na
ﬁídící pracovníky. Tento zpÛsob montáÏe
není na stavbách bûÏn˘ a bez podrobného pﬁedávání informací stﬁídajících se pracovních ãet by ani nebyl udrÏiteln˘ a vÛbec moÏn˘.
Pﬁes v‰echnu organizaãní nároãnost se
dohodnuté termíny podaﬁilo dodrÏet.
Z ÁV ù R
PrÛbûh realizace a dodávky je dÛkazem
vhodnû zvolené technologie Ïelezobetonové prefabrikované konstrukce této ãásti
stavby pro provedení v relativnû velmi
krátkém ãasovém úseku (obr. 5) a pﬁi dodrÏení poÏadavku vysoké kvality pohledov˘ch ploch (obr. 6).
Hlavním dodavatelem haly Arena Sazka
je firma Skanska CZ, a. s. Divize Pozemní
stavitelství âechy zaji‰Èuje v˘stavbu Velké
arény, divize PS Morava v˘stavbu Malé
arény. Divize Betonové konstrukce provádûla monolitické konstrukce Velké arény
vãetnû v˘ztuÏe a Skanska Prefa, jako ãlen
divize, zaji‰Èovala montáÏe prefabrikovan˘ch ãástí Velké i Malé arény.
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