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Petr Finkous

Provádění tenkostěnných betonových konstruk-

cí (sendvičů, přibetonávek) musí být věnována 

zvýšená pozornost z  více důvodů. Konstrukci je 

vždy nutné posoudit z  hlediska proveditelnosti 

a  zohlednit všechny faktory, které budou mít 

na  vlastní provádění vliv: armování, konzistenci 

a  složení betonu, způsob a  rychlost plnění bed-

nění betonem, požadovanou únosnost bednění, 

způsob a  načasování zabednění a  odbednění, 

teplotu prostředí ad. ❚  The implementation of 

thin-walled concrete structures (sandwiches, new 

concrete layer) must be given increased atten-

tion for several reasons. It is always nec essary 

to assess the construction for feasibility and to 

take into account all factors that will influence the 

actual execution: reinforcement, consistency and 

composition of concrete, method and speed of 

filling the formwork with concrete, required for-

mwork capacity, way and timing of boarding and 

removing the formwork, ambient temperature etc.

Provádění tenkostěnných monolitických 
konstrukcí musí být vždy věnována zvý
šená pozornost, ať už se jedná např. 
o  sendvičovou konstrukci (moniérku), 
nebo o přibetonávku v rámci sanací pi
lířů a opěr na dopravních stavbách. Ten
to příspěvek je zaměřen na svislé kon
strukce. 

Již ve fázi nabídky takové realizace je 
nutno zvážit, jestli je požadovaná kon
strukce vůbec proveditelná. Nezřídka 
se totiž stává, že projekt musí být do
datečně upraven tak, aby bylo možné 
danou konstrukci vůbec zhotovit. Pro
vádění tenkostěnné monolitické kon
strukce je vždy náročnější než prová
dění standardní betonové konstrukce 

a  tomu odpovídá i výrazně vyšší cena 
za  m3 betonu než u  konstrukce stan
dardní. Jedná se totiž o ukládku poměr
ně malého množství čerstvé betonové 
směsi do  tenkého prostoru vymeze
ného bedněním a  stávající konstruk
cí v relativně krátkém čase (bednění se 
plní betonem velmi rychle). Při ukládce 
vzniká velký tlak na bednění, který při 
nesprávném návrhu či postupu, nebo 
kombinací obou těchto faktorů, může 
vést až ke kolapsu bednění. 

PROBLEMATIKA PROVÁDĚNÍ TENKOSTĚNNÝCH 
MONOLITICKÝCH KONSTRUKCÍ ❚ PROBLEMS OF 
IMPLEMENTING THIN-WALL MONOLITIC STRUCTURES
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2a 2b

1 Dokončování bednění pracovního záběru 
sendvičové konstrukce 2 Stanovení rychlosti 
plnění bednění čerstvou betonovou směsí:  
a) doba tuhnutí Te je 5 h, b) doba tuhnutí Te 
je 15 h 3 Armatura v sendvičové konstrukci 
tloušťky 130 mm ❚  1 Finishing the 
formworkof a production take of a sandwich 
structure 2 Setting the speed of filling of 
formwork with fresh concrete mixture:  
a) setting time Te is 5 hrs, b) setting time 
Te is 15 hrs 3 Reinforcement in a sandwich 
structure of 130 mm thickness



2 6 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  ❚ 6 / 2 0 1 9

M A T E R I Á LY  A  T E C H N O L O G I E  ❚  M A T E R I A L S  A N D  T E C H N O L O G I E S

Je nutné si uvědomit, že tlak čerst
vé betonové směsi na  bednění ne
ní dán pouze hydrostatickým tlakem, 
a  tedy výškou uložené vrstvy čerst
vého betonu, ale závisí i  na  dalších 
faktorech, jako jsou způsob hutně
ní, konzistence betonu, teplota smě
si a prostředí, příměsi v betonu, rych
lost ukládání atd. Všechny tyto faktory 
musí být zohledněny v  návrhu bed
nění, neboť povolená rychlost plně
ní bednění čerstvou betonovou směsí 
se může výrazně měnit. 

Na  obr.  1 je příklad, kdy bylo pou
žito standardní těžké rámové bednění 
s únosností 80 kN/m2 a beton s konzis
tencí F4 (kužel rozlití 490 až 550 mm). 
Rychlost plnění bednění závisí na poža
dované době tuhnutí Te (od přidání vo
dy po  úplné zatuhnutí směsi). V  grafu 
na obr. 2a lze pro Te = 5 h odečíst po
volenou rychlost plnění v hodnotě téměř 
4 výškových metrů za  hodinu, kdežto 
v grafu na obr. 2b je tato hodnota pro Te 
= 15 h pouze cca 1 m za hodinu. A prá
vě chybná definice vlastností čerstvé be
tonové směsi a neznalost problematiky 
betonáže jsou v  některých případech 
kamenem úrazu a příčinou havárií.

Proto vždy, když se tenkostěnné 
monolitické konstrukce provádějí, je již 
v  samotné fázi přípravy nutná spolu
práce všech zúčastněných – projektan
ta, statika, dodavatele betonu (techno
loga), dodavatele bednění a  zástupců 
realizační firmy. Při provádění archi
tektonicky exponovaných konstrukcí 
je nutné spolupracovat i s architektem.

Správným návrhem bednění a postu
pem provádění však složitosti nekončí. 
Samotná ukládka je také komplikova
ná. V případě sendvičových konstrukcí 

se k již hotové nosné konstrukci, která je 
zpravidla zateplena, přibetonovává ten
ká vrstva betonu (např. 130  mm), kte
rá je vyztužena při obou površích, čímž 
se prostor pro plnění betonem zmenší 
na cca 60 mm. Pohodlné ukládce navíc 
brání již hotová nosná konstrukce, a pro
to se v  některých případech používají 
speciální plnicí nálevky, které umožňují 
ukládku z požadované výšky.

V případě sanací, např. pilířů mos
tu, je situace ještě komplikovanější, ne
boť ukládka shora není možná (zpravi
dla je v  tom místě mostovka), a  tudíž 
se musí plnit pomocí plnicích ventilů 
do bednění. To samo o sobě není nic 
neřešitelného, ale je potřeba dbát zvý
šené pozornosti, protože k  již jmeno
vaným faktorům ovlivňujícím tlak smě
si na bednění přibývají i další – vibrace 
od čerpadla, dynamické účinky od pl
nění (beton naráží na hotovou konstruk
ci a  rozlévá se do  stran), popř. i  tlak 
plynoucí z  vytlačování betonu zdola 
k horní hraně betonované konstrukce.

Ze všech těchto požadavků je patr
né, že při betonáži tenkostěných kon
strukcí je nutné používat tekuté beto
nové směsi s  malou frakcí kameniva, 
z čehož vyplývají vyšší nároky na únos
nost bednění, popř. na pomalejší uklád
ku v  čase. A  tím se opět dostáváme 
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4 Hotová nosná konstrukce a začátek 
provádění sendvičových konstrukcí 
5 Dokončené sendvičové konstrukce 
z barevného betonu 6 Sanace pilíře – 
armatura okolo stávajícího pilíře před 
zabedněním ❚  4 Finished load bearing 
structure and the beginning of sandwich 
structures 5 Finished sandwich structure of 
coloured concrete 6 Repair of a column – 
reinforcement around the existing column 
before mounting the formwork
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k hlavnímu problému – ukládce neod
povídající únosnosti bednění.

Obecně lze říci, že pokud se bavíme 
o  konstrukcích vyšších než 3  m (pozor, 
není to pravidlem!), je potřeba uvažovat 
o  únosnějším systému bednění, anebo 
pomalejší ukládce. V případě pohledových 
konstrukcí je však pomalá ukládka nežá
doucí, neboť by na  výsledném povrchu 
mohly být viditelné jednotlivé vrstvy uklá
daného betonu. V takovém případě je po
třeba bednění navrhnout a vyrobit takzva
ně na míru, což ovšem znamená nutnost 
včasné přípravy pro projektování a výro
bu a s tím související finanční náročnost.

Jedním z dalších úskalí při betoná
ži pilířů je kotvení ke stávající konstruk
ci (pilíř může být příliš masivní a  ne
jde ho provrtat, nebo je stávající opěra 
z jedné strany zasypaná). Kotvení mů
že být vyřešeno buď mechanickou, ne
bo chemickou kotvou a musí být prove
deno v předepsaných místech. Každé 
kotevní místo musí splňovat požado
vanou únosnost dle projektu bednění, 
který samozřejmě počítá s  konkrétní
mi okrajovými podmínkami (konzisten
ce betonu, teplota při ukládání, způsob 
ukládky atd.) a ty musí být při betoná
ži dodrženy. Pokud jsou oproti před
pokladům projektu podmínky odlišné 
(např. betonáž probíhá za velmi nízkých 
teplot), musí se udělat nové posouze
ní únosnosti bednění a stanovit taková 
opatření, aby nedošlo k jeho přetížení.

I při správném návrhu dochází při be
tonáži vždy k  jisté deformaci bednění. 
Proto doporučujeme v  místě napojová
ní jednotlivých pracovních záběrů (ať již 
horizontálních, či vertikálních) osazovat 
do bednění lišty, ve kterých se tato malá 
geometrická nepřesnost ztratí. Předsta
va napojení jednotlivých pracovních zá
běrů bez jakéhokoliv vytečení cemento
vého tmelu je nereálná. Bednění se vždy 
trochu zdeformuje a  velikost oné defor
mace se dá spočítat.

Tenkostěnné betonové konstrukce 
jsou velmi často viditelné po celou do
bu životnosti a při jejich provádění by se 
tudíž mělo postupovat obzvlášť pečli
vě, aby se po odbednění nemusely dále 
upravovat. Jistě lze docílit velmi kvalitní
ho povrchu, ale vzhledem k výše uvede
ným problémům je to o poznání nároč
nější práce, než je betonáž klasických 
nosných konstrukcí. Hodně štěstí při je
jich provádění.

Ing. Petr Finkous

PERI, spol. s r. o.

petr.finkous@peri.cz

Petr Volf

Kniha Světové mosty od antiky po součas
nost, kterou napsal Jan Vítek a vydalo na
kladatelství Grada, podává velmi podrob
ný přehled zásadních inženýrských staveb 
překonávajících údolí, řeky, zálivy i  ostro
vy. Čtyřsetstránková publikace představuje 
na dvě stovky realizací z šestatřiceti zemí. 
Nejvíce jsou zastoupeny tradiční konstruk
térské a technologické mocnosti, jako jsou 
Francie (39), Německo (27), Velká Británie 
(28), Spojené státy (24), ale ve výběru ne
chybí ani Česká republika, z níž je předsta
veno šestnáct mostů, kupříkladu Negrelli
ho viadukt, Štěchovický most, Žďákovský 
nebo Nuselský most. Co příklad, to své
ho druhu unikát a  experimentální počin. 
Ačkoliv byly všechny stavěny se zřetelem 
zejména na statické vlastnosti, užitečnost 
a pevnost, tak platí, že jsou krásné. Jejich 
estetika je výrazem konstrukčního řešení.

KRÁSA 
JAKO VÝRAZ 
KONSTRUKCE

Nejstarším mostem ve  výběru je Emiliův 
most v  Římě, postavený v  roce 142 př. n. l., 
nejnovější je zavěšený most Quensberry  
Crossing ve  Skotsku, jenž byl otevřen teprve 
před dvěma lety, což znamená časový rozpon 
činící více než dvě tisíciletí. Kniha je systematic
ké dílo, které je přehledně členěné do osmi ka
pitol: od historických mostů přes mosty měst
ské a železniční, mosty obloukové a  trámové, 
mosty visuté a  zavěšené až po  lávky. Každý 
most je prezentován fotografií, vysvětlujícím po
pisem se základními parametry, dějinami stavby 
(jsou často velmi dynamické a nepostrádají dra
matické momenty) a uvedením do širšího kon
textu. Zvláště důležité realizace doplňuje me
dailonek jejich autora. Přehled je uzavřen ještě 
slovníčkem základních pojmů s názornými ná
kresy, díky čemuž se může nezasvěcený čtenář 
dobře zorientovat při zkoumání typologií mostů. 

Ing.  Jan Vítek, DrSc. (nar. 1925) odvedl 
příkladnou práci, která má vědeckou důklad
nost, avšak přitom obor popularizuje a přibli
žuje širšímu publiku. Autor je známým odbor
níkem na mosty, zasvětil jim svůj dlouhý život, 
zvláště pak technologii předpjatého betonu – 
podílel se na konstrukci a stavebním postupu 
při realizaci Nuselského mostu, naší určující 
inženýrské stavby druhé poloviny 20. století. 
Píše tedy se vskutku hlubokou znalostí věci, 
protože se může opírat o vlastní zkušenosti, 
a to jak teoretické, tak praktické. Je také znát, 
že řadu z mostů viděl na vlastní oči a nevychá
zí jenom z  technických podkladů. Navíc má 
dar psát srozumitelně, aniž by text zatěžoval 
příliš odborným slovníkem, což je vlastnost, 
která je u publicistů z řad špičkových vědců 
poměrně vzácná.
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Obilní skladiště a sila jsou dokladem pro
měn technologie, architektury, hospodář
ství a politiky 20. století. Svépomocným 
rolnickým družstvům umožnila ovládnout 

obilní obchod, stala se nástrojem jeho re
gulace a později zestátnění. Inženýři a ar
chitekti specializovaných kanceláří pro ně 
hledali nejvhodnější řešení, nejlepší ty
pový projekt. Železobetonové konstruk
ce byly pro stavbu sil využívány od kon
ce 19. století, postupně se však prosadily 
také coby nosné skelety menších sýpko
vých skladišť. 

Publikace Pro zrno: obilní skladiště  
a sila 1898–1989 identifikuje a lokalizuje 
360 těchto staveb v Českých zemích, na 
Slovensku a Podkarpatské Rusi a podá
vá tak přehled této dosud spíše opomíjené 
součásti průmyslového dědictví.
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