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Současný stav prefabrikace je u  nás výrazně ovlivněný hospodářskou 

depresí ve  stavebnictví a  morálním úpadkem ve  společnosti. Navzdory 

této skutečnosti byly realizovány zajímavé prefabrikované halové a  ske-

letové konstrukce. Při jejich navrhování a  výstavbě se vyskytují některé 

nedostatky pramenící z  více okolností. Neopomenutelným účastníkům 

výstavby chybí často odborné znalosti z oboru prefabrikace s nepříznivým 

dopadem na  proces od  návrhu až po  výstavbu konstrukce. Také ostrý 

konkurenční boj o  zakázky s  dumpingovými cenami podstatně přispívá 

ke snižování kvality prefabrikovaných konstrukcí. ❚ Current situation in 

precast concrete production in the CR is affected by economic depression 

in civil engineering and demoralization of the society. Despite this 

situation, interesting precast structures have been built. There are many 

reasons for problems encountered in their design and construction. Some 

of the participants in the construction process lack expertise in the field of 

precast concrete, which has had a negative impact to the whole process 

– from design to construction. Quality of precast concrete structures is 

also lowered by the sharp competition for orders and dumping of prices.

Navrhování konstrukcí pro budovy pozemního stavitelství zá-

visí od mnoha okolností a podmínek. Z typologického hledis-

ka je k dispozici množství konstrukčních systémů a soustav 

využívajících substancí betonu, oceli, dřeva a  zdiva v  čistě 

krystalické formě nebo v různých kombinacích. 

Vhodný návrh konstrukce přiměřený funkci a významu bu-

dovy by měl mít základ v aktivní spolupráci architekta se zku-

šeným inženýrem – statikem a to již v období konceptní tvor-

by. Profesionální přístup v  dalším návrhovém procesu až 

po vypracování realizační a výrobní dokumentace by měl být 

samozřejmostí. To by mělo platit i pro všechny ostatní účast-

níky výstavby od zadavatele až po výrobně-dodavatelské or-

ganizace. Profesní odpovědnost by měla být prvořadá. 

Ať již chceme nebo nechceme, rozhodujícím koncepčním 

pracovníkem v kvalitně fungujícím pracovním týmu by měl 

být architekt. Musí ovšem existovat vyvážený vztah všech 

základních hledisek na  výstavbu, jako tomu bývalo v  prv-

ním století před Kristem, v době působení římského Vitru-

via: hlediska funkčního, stavebně-konstrukčního, ekonomic-

kého a estetického. 

Současný hektický způsob převážně finančně poddimen-

zované a chaoticky probíhající výstavby budov často s ne-

dostatečnou projektovou přípravou neskýtá záruku jejich 

požadovaných vlastností a kvalitního provedení. To se u nás 

týká i železobetonových prefabrikovaných konstrukcí použí-

vaných pro současnou výstavbu.

PREFABRIKOVANÉ HALY

Na převážnou část výstavby halových objektů, určených pro 

průmysl, logistická centra, skladové hospodářství a obchod-

ní řetězce, se používají vazníkové konstrukce. Z velikosti roz-

ponů, světlých konstrukčních výšek, užitných zatížení, poža-

davků na vedení technologických rozvodů, zatížení od jeřá-

bových drah a technologických zařízení, také druhu střešního 

pláště, se odvíjí jejich rozmanitost. Vazníky a vaznice se navr-

hují v závislosti na mnoha kritériích a okolnostech buď čistě 

v železobetonovém provedení s měkkou výztuží, nebo pře-

dem předpínané pro větší rozpony a zatížení. 

Zatím nejdelší vazníky z předem před pjatého betonu by-

ly použity v  tomto roce na  výstavbu jednolodního halové-

Obr. 1 Schenker, s. r. o., Rudná – příčný řez 

konstrukcí jednolodní haly ❚ 

Fig. 1 Schenker, s. r. o., Rudná – cross section 

of  a single-nave hall

Obr. 2 Přeprava vazníku v objektu haly ❚ 

Fig. 2 Transport of the beam inside the hall

Obr. 3 Montáž vazníku pomocí tří mobilních jeřábů 

❚ Fig. 3 Erection of the beam with the aid of three 

mobile cranes
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ho objektu Schenker, s.  r. o., Rudná s osovou vzdáleností 

sloupů 38,86/29 x 7 m (obr. 1). Sedlové vazníky délky 39 m 

s výškou v hřebeni 2,2 m byly vyrobeny z betonu C50/60 

s  předepnutím 25 lan ø  12,5 z  oceli St1570/1770 (objem 

16,05 m3, hmotnost 40,12 t) a byly ukládané do vidlic slou-

pů s průřezem 0,4 x 0,5 m. Střešní plášť standardně sklá-

daný s  nosnými trapézovými plechy je uložen na  sousta-

vu vazniček výšky 0,45 m. Požadovaná světlost pod vazní-

ky byla 4,6 m. 

K tomu autor návrhu Ing. Matyáš, STTAB, s. r. o., pozname-

nává: „Závažným problémem prefa vazníků velkých délek, tj. 

nad 30 m, je stabilita (klopení) při dopravě (obr. 2) a montáži 

a to i u vazníků, které jsou po osazení na stavbě již z hledis-

ka klopení stabilní. Z důvodu omezení hmotnosti vazníku není 

možné navrhovat šířku horní pásnice zaručeně bezpečnou, tj. 

1 až 1,5 m. Při manipulaci a montáži je třeba dodržovat zvýše-

nou opatrnost. Prvek je možné zvedat pouze po pečlivé kont-

role, zda je zcela uvolněn z opěr návěsu a není bočně zdefor-

movaný. Při zvedání z návěsu po příjezdu na stavbu je vhod-

né použít tři jeřáby, z nichž dva na koncích nesou plnou hmot-

nost a jeden jeřáb uprostřed zabraňuje ztrátě stability (obr. 3). 

Teprve po úplném vysunutí z opěr a uklidnění vazníku ve vi-

su se odepne vazník ze středního závěsu a montáž pokraču-

je pouze dvěma jeřáby.“

V  komplexu nového výrobního areálu Kovolis Hedvikov, 

a.  s., v  Třemošnici (obr.  4), v  kterém dominuje jednolodní 

Obr. 4 Model prefabrikované konstrukce 

komplexu tlakové slévárny hliníku, Kovolis 

Hedvikov, a. s. ❚ Fig. 4 Model of the 

precast concrete construction of buildings of 

the aluminium press welding shop, Kovolis 

Hedvikov

Obr. 5 Montáž haly v zimním období ❚ 

Fig. 5 Assembly the hall in winter

Obr. 6 Detail uspořádání výztuže 

v podporové oblasti ❚ Fig. 6 Detail of the 

reinforcement in the area of the support

Obr. 7 Přeprava 34,2 m dlouhého vazníku 

na staveniště ❚ Fig. 7 Transportat of the 

34,2 m long beam to the construction site

Obr. 8 Pohled na rozestavěnou přístavbu 

výrobní haly Cromodora Wheels s rozponem 

34 m ❚ Fig. 8 View to the extension to 

the Cromodora Wheels factory building under 

construction, span 34 m

Obr. 9 Detail sníženého uložení vazníku 

s upraveným zhlavím sloupu pro další 

přístavbu ❚ Fig. 9 Detail of a lowered 

support of the beam with the column head 

adjusted for an additional extension

Obr. 10 Požadavky investora na vedení 

páteřních rozvodů podél vazníků střešní 

konstrukce ❚ Fig. 10 Requirements 

of the investor – the core services to be led 

along the beams of the roof structure

Obr. 11 Detail realizované střešní konstrukce 

dle požadavků investora ❚ Fig. 11 Detail 

of the completed roof structure according 

to the investor’s requirements
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ústřední hala se světlou výškou 11,8 m, šířkou 34,2 m a dél-

kou 86,4 m (obr. 5), byly u nás použity zatím nejdelší žele-

zobetonové vazníky. Příčné rámy v rozteči 7,2 m mají sloupy 

komplikovaného tvaru výšky až 19 m s průřezy 1,2 x 0,4 m 

a dvěma svisle orientovanými převýšenými otvory, určenými 

na  vedení náročných technologických rozvodů. Nad úlož-

nou plochou s kolejnicemi jeřábové dráhy se dřík sloupu zu-

žuje na průřez 0,5 x 0,4 m s do boku rozšířeným zhlavím, 

které slouží k uložení železobetonových sedlových vazníků 

průřezu T délky 34,2 m s maximální výškou v hřebeni 2,1 m 

a s průřezem 0,6 x 0,6 m v místě neposuvného kloubové-

ho uložení na obou koncích. Tím je zajištěna jeho požadova-

ná rozpěrná funkce, splnění podmínek pro účinné zakotve-

ní výztuže v koncové oblasti (obr. 6) a centrický přenos svis-

lých zatížení navlečením na trny a uložením na gumová lo-

žiska typu ESZ 200/15. Vazník byl vyroben z betonu C50/60 

s nadvýšením 120 mm (objem 14,65 m3, ocel 260 kg/m3). 

Výroba, doprava a montáž vazníku s hmotností 38 t si v zim-

ním období roku 2010 vyžádaly zvláštní opatření (obr. 7) [1].

Obdobné, ale přímopasé železobetonové vazníky jsme le-

tos použili pro jednolodní halu s rozponem 34 m na rozšíře-

ní výrobního závodu Cromodora Wheels v Mošnově (obr. 8). 

Vazník s průřezem tvaru T a výškou 1,9 m je uložený v 3% 

spádu s požadovanou světlou výškou 10,5 m a při jeho ob-

jemu betonu 14,23  m3 činí spotřeba výztuže 255  kg/m3.  

Jednoduchý detail sníženého uložení vazníku s připraveným 

zhlavím sloupu pro uvažovanou dostavbu haly se stejným 

rozponem je uvedený na obr. 9. 

Princip tvarování, vyztužování a  výrazně snížené výšky 

v uložení se sestupným úkosem spodní úrovně příruby žele-

zobetonových vazníků průřezu T vznikl v roce 2003 při návrhu 

prvního průmyslového halového objektu v Čivicích. Klasické 

provedení vazníku s konstantním průřezem tehdy nevyhovo-

valo v úložných oblastech s koncentrací a křížením páteřních 

technologických rozvodů. Požadavky investora na  vedení 

technologických rozvodů včetně situování průchozí obsluž-

né lávky jsou schematicky dokumentovány na obr. 10 a 11. 

Tento způsob vedení rozvodů ve střešním prostoru umožňuje 

operativní provádění technologických inovací, jejichž cykly se 

neustále zkracují. Z ukázek konstrukcí tohoto druhu, s  roz-

pony vhodnými až do modulu 18 x 24 m, jsou zřejmé jejich 

pozitivní vlastnosti (obr. 12 až 14):

• jednoduché a snadné ukládání vazníků při montáži s na-

vlečením na dvojici trnů a ložisek ve stabilní poloze, kdy tě-

žiště vazníku se nachází pod úrovní horizontu úložné plo-

chy,

• způsob vyztužování je výrobně racio nální, přehledný a sta-

ticky účinný,

• skladebnost, tvar, design a styky dílců přispívají k výrazné-

mu uplatnění estetických kvalit konstrukce.
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U  železobetonových vazníků namá-

haných kombinací smyku a ohybu zá-

konitě vznikají trhlinky. V případě, že se 

dílce dodatečně opatří bílým nátěrem, 

stávají se zřetelně viditelnými a  nepů-

sobí příznivým dojmem. Mechanizmus 

tvorby trhlinek je závislý na  stadiu vý-

robní technologie, dopravě, skladová-

ní a manipulaci až po konečné ulože-

ní v konstrukci při montáži. Dále závisí 

na způsobu a velikosti zatížení s časo-

vou posloupností. Z uvedeného je zřej-

mé, že shodné dílce mohou mít trhlinky 

rozdílných tvarů a šířek. Rozvoj trhlinek 

je ovlivňován také tvarem dílce, velikos-

tí, četností a  umístěním otvorů urče-

ných na vedení technologických rozvo-

dů ve  stojinách a  samozřejmě způso-

bem vyztužení stojin. 

Příkladně u  jedné z  námi projekto-

vaných výrobních hal se u  některých 

vazníků vyskytly lokální trhlinky s nad-

měrnou šířkou až 0,5 mm. Protože šir-

ší trhlinky se vyskytovaly u méně zatí-

žených vazníků, zajímali jsme se o pří-

činu tohoto jevu. Z  časových důvo-

dů výstavby byla výroba početné série 

sedm desáti vazníků zahájena v  před-

stihu s dopravou na velkou vzdálenost 

dvou meziskládek v  blízkosti staveni-

ště. V  několika případech došlo k  ne-

správnému způsobu skladování a  ně-

které prvky byly převáženy brzy po vy-

jmutí z formy. 24m vazníky výšky 1,5 m 

měly dva otvory průměru 0,7 m situo-

vané v  třetinách rozponu. Kontrolním 

výpočtem jsme zjistili, že vazníky ma-

jí dostatečnou rezervu ohybové a smy-

kové únosnosti. U firmy Červenka Con-

sulting jsme pro jistotu objednali jejich 

podrobnou statickou analýzu výpočet-

ním programem ATENA s konstatová-

ním, že globální součinitel bezpečnosti 

γ = 2,29 > 1,79 splňuje podmínku bez-

Obr. 12 Detail v oblasti změny výšky haly ❚ Fig. 12 Detail of the change in the height of the hall

Obr. 13 Celkový pohled na konstrukci prefabrikované haly ❚ Fig. 13 Overview of the 

construction of the precast concrete hall

Obr. 14 Kvalitní design střešní konstrukce ❚ Fig. 14 Quality design of the roof structure

Obr. 15 Příčný řez konstrukce víceúčelové skladovací haly s administrativní budovou 

v Říčanech ❚ Fig. 15 Cross section of the structure of a multipurpose storage hall 

with an administrative building in Říčany

12

14

15

13



75 / 2 0 1 3  ❚ 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  •  B E T O N

T É M A  ❚  T O P I C

pečnosti odpovídající metodě parciál-

ních součinitelů podle ČSN ENV 1992-

1-1-731201 a současně prokazuje i re-

zervy v  únosnosti. Vzhledem k  nízké 

využitelnosti otvorů souhlasil investor 

při pozdějším rozšiřováním objektu se 

zmenšením průměru otvorů na 0,4 m. 

U  mnohých hal jsme zjistili praktic-

ky nulové využití požadovaných otvo-

rů, což svědčí o nekonceptním a čas-

to i nekvalifikovaném přístupu uživate-

lů při zadávání požadavků na vlastnosti 

konstrukcí. Oblasti stojiny v okolí otvorů 

mají komplikovaný průběh hlavních na-

pětí, který závisí na velikosti ohybového 

momentu a  posouvajících sil, velikos-

ti průměru otvoru a jeho umístění v po-

délném a  svislém směru. Na  těchto 

okolnostech závisí návrh a uspořádání 

výztuže ve zmíněných oblastech s do-

poručením uvedeným v  publikaci [2]. 

O  bezpečnosti vazníkových hal však 

svědčí skutečnost, že nedošlo k  jejich 

poruchám či destrukcím od  přetížení, 

např. při sněhových kalamitách. 

Při požadavcích na  velmi omezenou 

konstrukční výšku střešní konstrukce se 

mohou použít předem předpjaté žebro-

vé sedlové panely TT s extrémně ma-

lou výškou maximální hodnoty 0,82 m 

v  hřebeni, které jsou součástí uce-

lené konstrukční soustavy Bashallen 

Koncept. Tyto panely nám umožnily vý-

stavbu dvou až třípodlažní víceúčelo-

vé haly s administrativní budovou v Ří-

čanech s nepřekročitelnou výškou ati-

ky (obr. 15). Ve třetím podlaží byly totiž 

požadovány dva vzájemně posunuté 

halové prostory s rozpony 19,8 m, kde 

jsme žebrové sedlové panely TT s výš-

kou 0,76 m v hřebeni použili (obr. 16). 

Zmíněná konstrukční soustava je za-

ložená na dvou základních modulových 

prvcích: sedlovém TT střešním dílci 

Obr. 16 Střešní konstrukce s panely TT ❚ Fig. 16 Roof structure with TT panels

Obr. 17 Střešní panely na skládce ❚ Fig. 17 Stored roof panels

Obr. 18 Bashallen Impera v Hovorčovicích – pohled na budovu s aplikací grafického betonu 

obvodového pláště ❚ Fig. 18 Bashallen Impera in Hovorčovice – view to the building 

with graphic concrete application on the building facade

Obr. 19 Detail vstupní části s grafickým betonem ❚ Fig. 19 Detail of the entrance 

with graphic concrete
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(obr. 17) a vnější obvodové nosné sendvičové stěně s pohle-

dovou úpravou povrchů a možnostmi tvorby otvorů pro ok-

na, dveře a vrata (obr. 18 a 19). Vnitřní výška hal může být 

proměnná až do světlosti 8 m. V halách mohou být vestavě-

ny mezilehlé stropy nad částí, nebo i v celé ploše haly. Jedná 

se o jedinou ucelenou a variabilní konstrukční soustavu u nás 

s možnou dodávkou na klíč pro výstavbu výrobních, sklado-

vacích, sportovních i obchodních hal v gesci Dywidag Prefa, 

a. s. Panely s povrchovou úpravou grafického betonu mohou 

být dodávány i  pro obvodové pláště konstrukcí ocelových 

nebo monolitických železobetonových, jako se to stalo např. 

u Obchodního centra Breda & Weinstein v Opavě (obr. 20). 

Jiný a  zajímavý příklad příjemného oživení prostředí prů-

myslového areá lu je z provozovny na drcení odpadů Ecorec 

Prachovice. Prefabrikovaný betonový obvodový plášť sesta-

vený z  nezateplených předsazených stěnových panelů má 

vnější povrch ve dvojím provedení. Buď monotónně hladký 

s přiznáním našedlé betonové struktury, nebo s architekto-

nickým ozvláštněním barevných nepravidelně rozmístěných 

čtvercových a obdélníkových vlysů s odstíny modré, zelené 

a černé, v tomto případě barev firemního loga (obr. 21) [3].

POZNÁMKY K  NAVRHOVÁNÍ  A   REALIZACI

V následujícím bych rád uvedl některé nedostatky či problé-

my, s kterými se při navrhování a realizaci železobetonových 

prefabrikovaných konstrukcí potýkáme. 

Jednopodlažní halové systémy tvoří obvykle rámy se sta-

tickou idealizací sloupů vetknutých do  základů a  kloubově 

uloženými vazníky či nosníky na jejich zhlaví. Jsou stabilizo-

vány navlečením na  vyčnívající trny a  uložené prostřednic-

tvím gumových ložisek. Na základě provedených zatěžova-

cích zkoušek rámu ve skutečné velikosti bylo zjištěno, že se 

takový styčník nechová jako kloubový, ale polotuhý. Míra tu-

hosti závisí na velikosti normálové síly, vodorovného zatíže-

ní, na  rozměrech, tvarovém součiniteli a  modulu pružnos-

ti použitého ložiska. Čím vyšší modul pružnosti a čím větší 

je normálová síla, tím jsou deformace rámu menší. [4] Z uve-

deného vyplývá, že využitím tohoto jevu dochází k snižová-

ní vzpěrné délky sloupů, přerozdělení ohybových momentů 

s příznivým účinkem na vetknutí do základů, a tudíž k mož-

nému snížení spotřeby výztuže ve  sloupech i  základových 

konstrukcích. 

V této souvislosti bych se chtěl zmínit o účincích působení 

větru na betonové konstrukce. Na základě porovnání vypo-

čtených a skutečně naměřených výchylek při působení vě-

tru u dvaceti jedna železobetonových konstrukcí výškových 

budov s 14 až 66 podlažími postavených v  letech 1963 až 

1974 bylo zjištěno, že skutečné výchylky dosahují v průměru 

třetinových hodnot výchylek vypočtených [5]. Při navrhování 

budov s betonovými konstrukcemi ve vztahu k účinkům pů-

sobení větru a jeho proměnlivosti je možné vzít v potaz tato 

zjištění. K tomu doplňme poznatek našeho význačného inže-

nýra v oboru betonového stavitelství Dr. Štěpána Ješe z ro-

ku 1957 [6]: „Účinky větru na rozsáhlé konstrukce jsou pře-

ceňovány. Projevují se na malých nebo tenkých konstrukcích 

jinak, než na rozsáhlých plochách konstrukcí masivních, kde 

vlastní setrvačnost hmoty nedovoluje, aby se okamžité ná-

razové účinky větru projevily stejně jako na  tenkých dřevě-

ných stavbách.“ 

Je nutno si i uvědomit, že extrémnímu působení větru, např. 

tornáda, je téměř nemožné zabránit, což dokazuje záběr 

na část výrobní haly v Čivicích postižené ničivým tornádem 

v roce 2011 (obr. 22), kde bylo nutné vyměnit jeden nakloně-

ný obvodový železobetonový sloup.

Naopak problémy s  navrhováním zejména obvodových 

sloupů u halových konstrukcí vznikají při jejich vysunutí před 

obvodový plášť, obvykle na  základě architektonických po-

žadavků. Do interiéru vysunuté konzoly zatížené značně ex-

centricky uloženými dílci střešní konstrukce způsobují nepři-

měřené ohybové namáhání vnášené do sloupů, zvýšené ná-

Obr. 20 Obchodní centrum Breda Weinstein 

v Opavě ❚ Fig. 20 Shopping mall "Breda 

Weinstein" in Opava

Obr. 21 Ecorec Prachovice – pohled 

na betonový obvodový plášť ozvláštněný 

barevnými skvrnami ❚ Fig. 21 Ecorec 

Pardubice – view to the concrete facade 

decorated with patches of colour

Obr. 22 Destruktivní účinky tornáda v roce 

2011 na část výrobní haly v Čivicích 

❚ Fig. 22 Destruction of part of the 

manufacturing hall in Čivice caused by 

a tornado in 2011

Obr. 23 Konzoly předsazeného sloupu 

na uložení nárožních dílců stropní a střešní 

konstrukce ❚ Fig. 23 Cantilevers off 

a collumn located outside the modular axis 

for the erection of corner elements of the floor 

and roof structure

Obr. 24 Stropní konstrukce v modulu 18 m 

s panely HCE 500 – celkový pohled ❚ 

Fig. 24 Roof structure in 18 m module with 

HCE 500 panels – an overview

Obr. 25 Detail uložení nosníků stropní 

konstrukce na konzoly předsazených 

sloupů ❚ Fig. 25 Detail of bearings of the 

floor beams on the cantilevers of the columns 

located outside the layout axis
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roky na vyztužení a často i výrobně ne-

populární bizarní tvary konzol (obr. 23). 

Uložení stropní konstrukce dvoupod-

lažní části objektu s  panely HCE 500 

mezi sloupy s  roztečí 18  m (obr.  24 

a 25), při respektování zmíněného prin-

cipu předsunutých sloupů platného pro 

celý obchodní areál, vyvolává značně 

nepříznivé namáhání sloupů i základo-

vých konstrukcí. Jakákoli nedůslednost 

předepsaného technologického postu-

pu montáže může způsobit nevratné 

vodorovné výchylky sloupů.

Při výstavbě dvoupodlažního ob-

chodního domu, se situováním skla-

du a prodejny v druhém podlaží s roz-

dílnými konstrukčními výškami a  prů-

běžnými sloupy, se ukázala těsně před 

zahájením montáže střešní konstrukce 

prodejny nutnost z provozních důvodů 

zvýšit její světlou, a  tedy i  konstrukč-

ní, výšku o 0,6 m. Po intenzivních kon-

zultacích projektanta s  dodavatelem 

konstrukce jsme neprodleně přistoupili 

k návrhu a výrobě několika druhů beto-

nových nástavců, které po třídenní pro-
21
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dlevě umožnily pokračovat v montáži a dokončit konstrukci 

v předepsané lhůtě (obr. 26 a 27). 

Často se v praxi setkáváme s návrhy rámů vícepodlažních 

skeletů s použitím subtilních prefabrikovaných sloupů průře-

zu 0,3 x 0,3 m ve spojení se stejně širokými rámovými pří-

člemi. Pokud bychom trvali na správné poloze podélné nos-

né výztuže obou dílců, dostáváme se u nosníků sevřených 

dělenými sloupy k mnoha konstrukčním potížím při provlé-

kání v rozích situované výztuže sloupů, a to i u tzv. Gerbe-

rových nosníků. Splnění požadavků na předepsaná krytí vý-

ztuže, polohu a velikost otvorů v nosnících na provlečení vý-

ztuže sloupů je velice problematické. I z hlediska provádění, 

zejména u obvodů s excentricky uloženými stropními pane-

ly, nemusí být splněny předpoklady uvažovaného statického 

působení. Problémy se stykováním nosníků stropních kon-

strukcí vzhledem k minimalizaci průřezových rozměrů slou-

pů, vyvolaných používáním betonů vysokých pevností kon-

cem devadesátých let minulého století, byly vyřešeny ve Fin-

sku návrhem a  používáním speciálních styků se skrytými 

ocelovými konzolami. 

I průběžné sloupy, s průřezem 0,3 x 0,3 m vetknuté do zá-

kladů a opatřené konzolami pro uložení stropních nosníků, 

mají svoje limity. Názorným příkladem je realizovaný dvou-

podlažní skelet s konstrukčními výškami 5,3 a 3,6 m při po-

užití těchto sloupů, situovaných převážně v  9m modulech 

pro uložení nosníků (obr. 28). V určených oblastech bylo ná-

rokováno částečné pohledové působení tektoniky skeletu. 

Sloupy s délkou 9,8 m kotvené do kalichů vykazovaly v prů-

běhu montáže proměnné výchylky, závislé na míře osluně-

ní během dne, způsobené dočasným jednostranným zatíže-

ním od hmotnějších excentricky uložených stropních nosní-

ků. Přiznání úložných konzol sloupů s obvodem 0,7 x 0,7 m 

a vazbou na spodní části nosníků s předepsanou tloušťkou 

styčných spár bylo proto obtížně dosažitelné (obr. 29 a 30). 

Z uvedeného vyplývá, že používání extrémně subtilních prů-

řezů dílců skeletové konstrukce má značná úskalí.

Předpokládaný a  logický průběh činností od  návrhu až 

po  realizaci konstrukcí by se měl dít v posloupnosti DSP – 

DPS – výběr dodavatele konstrukce – RDS a  výrobní do-

kumentace. Často jsme však svědky, kdy už stadium DSP 

slouží jako podklad k výběru dodavatele. Ten, obvykle s  fi-

nančně podceněnou dodávkou konstrukce s pevně stano-

Obr. 26 Nástavce konzol na výškovém 

rozhraní skladu a prodejny ❚ 

Fig. 26 Extenders of the cantilevers at the 

interface between levels of the storage space 

and a shop

Obr. 27 Komplikované nástavce sloupů 

v prostoru komunikačního jádra 

❚ Fig. 27 Complicated extension elements 

of columns in the communication core

Obr. 28 Pohled na stropní konstrukci ❚ 

Fig. 28 View of the roof structure

Obr. 29 Detail uložení nosníků stropní 

konstrukce ❚ Fig. 29 Detail of the bearings 

supporting the roof beams

Obr. 30 Detaily uložení stropních a střešních 

nosníků na konzoly průběžného sloupu 

s odlišně širokými styčnými spárami 

❚ Fig. 30 Details of the bearings of the 

ceiling and roof beams on the cantilevers off 

the continuous columns with joints of different 

widths
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venými a časově neúprosnými termíny výstavby, je velmi čas-

to nucen navrženou konstrukci a někdy i technologii její vý-

stavby měnit. Znamená to časté přepracovávání projektu 

v RDS s přímou návazností na zpracování výrobní dokumen-

tace a často v období již započaté výstavby. Tyto podmínky 

způsobují nervozitu a stresové situace u všech zainteresova-

ných účastníků. Způsob nápravy v současné neutěšené hos-

podářské a politické situaci je u nás zřejmě v nedohlednu.

ZÁVĚR

Problematika a  rozsah oboru prefabrikovaných betonových 

konstrukcí by si zasloužily větší pozornost. Poslední ze čtyř 

konferencí věnovaných prefabrikaci pod záštitou ČBS se ko-

nala v roce 2007. 

Situace na  trhu prefabrikovaných konstrukcí je bezútěšná 

a nepřehledná. Je to důsledek již pětiletého poklesu české-

ho stavebnictví od počátku krizového období, kdy se do le-

tošního roku snížila průměrná cena za realizaci stavebního 

díla údajně až o 23 %. Stavební kapacity jednoznačně pře-

vyšují poptávku a neúprosný konkurenční boj o zakázky ta-

ké v oboru prefabrikovaných konstrukcí vede zcela zákonitě 

k neúměrnému snižování cen. I proto dochází k úbytku kvality 

dodávaných konstrukcí. Je zřejmé, že tato skutečnost a mno-

hé závady, které se při navrhování a výstavbě vyskytují, mají 

na svědomí též permanentně se zkracující termíny pro projek-

tovou přípravu, výrobu a montáž. Nedostatky těchto činností 

vyplývají často i z nevalných odborných znalostí problemati-

ky prefabrikovaných konstrukcí. Konceptní návrh konstrukce 

a dopracování do úrovně tendrové či zadávací dokumentace 

by mělo být rozhodující pro výslednou kvalitu realizovaného 

díla. Zpracování realizační a výrobní dokumentace si vybraná 

dodavatelská firma většinou zadává u svých důvěryhodných 

odborně osvědčených subdodavatelů, kteří musí nejen upra-

vovat časté nedostatky výchozí dokumentace, ale součas-

ně i respektovat požadavky vybraných dodavatelů na výro-

bu dílců, jejich styků a montážní technologii. Nezřídka dochá-

zí k dodatečným změnám z popudu uživatele, či v důsledku 

nedostatečné koordinace účastných profesí stavebního díla. 

V uvedeném příspěvku jsem se pokusil alespoň částečně 

poukázat na stav a některé problémy, které se v oboru pre-

fabrikace u nás vyskytují.

Na závěr si dovoluji ocitovat některé výroky Akad. Stanisla-

va Bechyně [6] roku 1957:

„Prvním předpokladem pro zhospodaření staveb je hospo-

dárné navrhování.

Návrh stavby je výsledkem složité duševní práce za účinné 

pomoci fantazie.

Pokud jde o statické výpočty, víme, že přesná řešení i u nej-

složitějších konstrukcí lze nahradit s  vyhovující bezpečnos-

tí výpočty přibližnými.

Skutečný pokrok v betonovém stavitelství je možný jenom 

za cenu vědomého nedodržováni norem.

Navrhování je duševní výkon. Vyžaduje především klid, po-

hodu a čas. Nemůže být odměřován stopkami dozorce ani 

urychlován pokřikováním anebo práskáním biče.“

Poslední citace reflektuje neutěšenou atmosféru z období 

politické-komunistické zvůle. S  jistou licencí by mohla platit 

i pro současné poměry s deformovanými vztahy v naší spo-

lečnosti ruku v ruce s fetišizací peněz.
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tel.: 606 602 112, www.statikacizek.cz
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