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REALIZACE ŽELEZOBETONOVÝCH
MONOLITICKÝCH KONSTRUKCÍ
TEXT Jan Ševčík

Realizaci železobetonových monolitických konstrukcí na stavbě pro Vinařství
Lahofer jsme zahájili v lednu 2018. Novostavba byla rozdělena na tři stavební
objekty: SO1010 – návštěvnická a administrativní část, SO1020 – výrobní část
a SO1030 – objekt ostrahy, trafostanice
a oplocení.

Výrobní část

1 Nosné železobetonové pohledové rámy
návštěvnického centra, pro klenbu tesaři
ve spolupráci s geodety vyrobili dřevěný ramenát
2 Železobetonové pohledové rámy po odbednění
3 Střecha tvořící amfiteátr – šikmá plocha přechází
přes zborcenou plochu do plochy vodorovné:
a) vyvázaná výztuž, b) betonáž ochranné mazaniny,
c) tloušťka železobetonové stropní desky je 290
a 200 mm
1 Load bearing reinforced concrete exposed frames
at the visitor centre, carpenters together with
land surveyors made wooden centring 2 Concrete
exposed frames after stripping the formwork
3 Roof creating the amphitheatre – the tilted plane
passes over a falling plane into a horizontal plane:
a) laid reinforcement, b) concreting the screed,
c) the thickness of the reinforced concrete ceiling
slab is 290 and 200 mm

Stavební práce jsme zahájili na objektu
SO1020 betonáží základových patek pro
prefabrikované kalichy (91 ks) pomocí
systémového rámového bednění Frami
Xlife. Po osazení základových prefabrikovaných prahů jsme provedli jejich
monolitické dobetonávky. Při betonáži
stěn dvou jímek, navržených v systému
bílé vany, byly použity čtyři různé receptury betonu. Získané barevné vzorky
odstínu betonu sloužily architektům pro
výběr konkrétní receptury pro pohledový beton na hlavní exponovaný objekt
SO1010.
Poslední a nejdelší částí realizace
objektu SO1020 bylo provedení přesahů
střechy v úrovních +8,240 a +10,240 m.
Nejnáročnější byla montáž bednění,
neboť jednak upravený terén nebyl
v rovině a jednak celková výška bednění
nad upraveným terénem místy pře2
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sahovala 9 m. Pro bednění říms bylo
použito věžové bednění D2. Římsy byly
propojeny výztuží s prvky pro přerušení
tepelných mostů zabetonovanými v již
osazených stropních prefabrikovaných
panelech. Jednotlivé římsy jsou od sebe
oddilatovány a propojeny mezi sebou
dilatačními trny. Dilatační celky mají
délku cca 12 m s přesahem 2,12 m.
V průběhu realizace objektu SO1020
se současně prováděly zemní práce
na hlavním objektu návštěvnické a administrativní části SO1010.

Návštěvnická
a administrativní část

Založení hlavního objektu je poměrně
složité. Je provedeno v kombinovaném
systému patek, pasů a základových
desek, v části v systému bílé vany, včetně
ZTI kanálu. Celkově je objekt založen
na dvanácti různých výškových úrovních,
což byl při realizaci takový „koordinační
oříšek“. Ve výsledku je návštěvnická část
v úrovni -0,250 m a administrativní část
ve dvou úrovních +0,650 a +1,550 m.
Pro realizaci základových konstrukcí
bylo opět použito systémové rámové
bednění Frami Xlife a Framax Xlife.
U svislých konstrukcí, zejména
u stěnových rámů, sloupů a stěn, byl

1

architekty kladen velký důraz na kvalitu
pohledového betonu a klenbového
tvaru rámu. Celkově se jednalo o 25
betonových rámů ve třech výškových
úrovních -0,250, +0,650 a +1,550 m.
Výška jednotlivých rámů je tedy 4,13,
5,03 a v nejnižší úrovni 5,93 m s tím, že
prvních 12 rámů (osa 1 až 12) je každý
tvarově jiný. Obvodové rámy na ose 1
a 25 jsou provedeny jako sendvičové,
tzn. nosný rám tloušťky 200 mm, 80 mm
zateplovací systém se speciálními prvky

pro přerušení tepelného mostu, včetně
větrových spon, a zavěšená železobetonová fasáda tloušťky 140 mm.
Samotná realizace nosných pohledových betonových rámů nebyla vůbec
jednoduchá. V první fázi jsme si nechali
zpracovat návrh bednění od společnosti
Česká Doka bednicí technika, který byl
následně konzultován a upravován s architekty kvůli jednotlivým spojům mezi
dílci a otvorům pro kotevní tyče. Pro
bednění rámů jsme používali stěnové
3b

3c
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4 a) Instalace trámů, které byly betonované
na stavbě jako tzv. stavební betonové prefabrikáty
(celkem 134 ks), b) detail trámů, c) montáž prken
5 Finální povrch střechy – amfiteátr
4 a) Mounting the beams, which were
prefabricated on site (total of 134 pcs),
b) detail of the beams, c) fixing the boards
5 Final surface of the roof – amphitheatre

4b

nosníkové bednění Doka Top 50 a pro
klenbu naši tesaři ve spolupráci s geodety vyrobili dřevěný ramenát. Pro osy
1 až 12 bylo nutné zvlášť vytyčit tvar
zborcené plochy stropu amfiteátru, protože každý rám byl tvarově odlišný. Realizace byla složitá, neboť výztuž, která byla
navržena statikem pro jednotlivé rámy,
se vždy vázala dopředu – jako armokoš – a následně se osazovala jeřábem
do jednostranně zabedněné stěny, aby
byl dodržen požadovaný tvar rámů
a bylo zajištěno navržené krytí výztuže.

Samotnou betonáž bylo také potřeba dobře načasovat, hlavně v letních
měsících. S betonáží rámů jsme začínali
většinou v 6 h ráno. Pro pohledové rámy
byl použit předem vybraný beton C30/37
- XC1 - S4 a C30/37 - XC4, XF3 - S4.
Na jednotlivé rámy navazují sloupy
o půdorysném rozměru 0,24 × 0,24 m
(rám má tloušťku 0,2 m), v délkách 3,94,
4,84 a 5,74 m. Vymyslet postup a systém
bednění byl i v tomto případě „oříšek“.
Na zváženou bylo, zdali sloupy bednit
současně při bednění nosného rámu,
5
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Odborníci na bednění.

Pomáháme
realizovat
vaše plány

4c

byl použit systém Dokaflex 1-2-4 a věžové
systémy D2 v kombinaci s dřevěnými
ramenáty pro dodržení přesného tvaru
zborcené plochy. I samotné vyztužení stropní konstrukce bylo atypické,
nejenom kvůli náročnému provedení. Samotná betonáž stropní konstrukce, resp.
amfiteátru byla rozdělena na několik
pracovních úseků z důvodu realizovatelnosti. Nejdříve se zabetonovala vodorovná část stropní desky společně se šikmou
částí a až následně se dala zabetonovat
zborcená plocha. Zborcenou plochu
bylo nutné kvůli velkému výškovému
převýšení zabednit jako stěnu, tzn., že
bylo nutné zabednit i horní hranu stropní
konstrukce a doplnit ji o velký počet
vibračních i plnicích otvorů. Pro betonáž
stropní konstrukce byl použit beton
C30/37 - XC1 - S3.
Podobně jako na objektu SO1020
byly i zde provedeny přesahy střechy –
římsy. Pro jejich bednění bylo použito
věžové bednění D2 v kombinaci se
stropním systémem Dokaflex 1-2-4.
Římsy byly propojeny výztuží s prvky pro
přerušení tepelných mostů osazenými
a zabetonovanými ve stropní konstrukci.
Jednotlivé římsy jsou od sebe oddilatovány a propojeny mezi sebou dilatačními
trny. Dilatační celky mají délku až 11 m
a přesah dosahuje až 2,77 m. Speciální
tvar – zborcenou plochu – má římsa mezi
osami 0 a 1. Byl použit podobný systém
bednění jako při realizaci zborcené plochy stropní konstrukce uvnitř objektu.

S pomocí bednicích
systémů Doka je
realizace monolitické
konstrukce jednodušší.
Kvalitní bednění
a doplňkové služby jsou
zárukou profesionální
spolupráce.
Firemní prezentace

nebo dodatečně. Zvolili jsme postup
bednění a betonáže sloupů až po provedení nosného rámu, avšak s tím bylo
spojeno riziko možného poškození již
zabetonovaného pohledového rámu při
následném bednění. Myslím si, že i tuto
náročnou etapu jsme zvládli dobře.
Šikmá dělicí stěna mezi objekty
SO1010 a SO1020 je provedena opět
v systému bílé vany. V části sklípku
v osách 4 až 7 jsou provedeny železobetonové stěny v kvalitě pohledového
betonu, opět s použitím stěnového nosníkového bednění Doka Top 50 a betonu
C25/30 - XC3, XF1 - S4 - 90D.
Před objektem SO1010 jsou sloupy,
které dělí parkovací místa a slouží také
jako podpěry části římsy – stropu nad
parkovací a vstupní plochou. Sloupy byly
bedněny za použití sloupového bednění
Doka KS Xlife a byl použit beton C30/37 XC3, XF1 - S4.
Vodorovné konstrukce na objektu
SO1010 byly taktéž speciální. Zhruba polovina plochy objektu je zakryta stropní
deskou tloušťky 200 mm v jedné výškové
úrovni, avšak mezi osami 1 až 12 se nachází hlavní doména Vinařství Lahofer –
amfiteátr, který je tvořen šikmou plochou
přecházející přes zborcenou plochu
do plochy vodorovné. Tloušťka stropní
desky v této části je 290 a 200 mm. Přesný tvar zbrocené plochy mezi osami 1 až
12 bylo nutné vytyčit geodety a pomocí
daných bodů zabednit zborcenou plochu
stropu. Pro bednění stropní konstrukce
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Po provedení izolace střešního pláště
bylo nutné zhotovit ochrannou železobetonovou mazaninu tloušťky 80 mm vyztuženou kari sítěmi, avšak bez možnosti
použití jakéhokoliv kotvení (obzvláště
ve zborcené ploše). S daným úkolem
se nebylo lehké vypořádat, avšak díky
zkušenostem našich pracovníků se
i daný úkol podařil provést výborně.
Betonáž ve zborcené ploše probíhala
po jednotlivých pracovních záběrech
– pásech šířky cca 0,7 až 1 m. Betonáž
ochranné mazaniny v šikmé ploše byla
o něco jednodušší, avšak byla doplněna
o vyztužení patek pro slunečníky.
Jako finální povrch části amfiteátru a zároveň celé části střechy byla
navržena dřevěná podlaha mezi železobetonovými trámy. Železobetonové
trámy byly betonované na stavbě jako
tzv. stavební betonové prefabrikáty,
kterých bylo celkem 134 kusů. Pro osy
12 až 25 a pro šikmou a rovnou plochu
amfiteátru jsme mohli vyrobit trámy

6b
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dopředu, avšak trámy ve zborcené ploše
se vyráběly až po dokončení ochranné
betonové mazaniny. Nejdůležitější bylo
zachovat navržený tvar amfiteátru,
který tvoří celkem 12 výškových úrovní.
To znamená, že jsme museli vyrobit
dřevěnou šablonu, dle které jsme
přesně zabednili železobetonový trám,
vyarmovali jej dle skutečnosti a následně
zabetonovali. Použit byl beton C30/37 XC4, XF3. Důležité bylo vymyslet kotevní
otvory pro manipulaci s hotovými prvky
při následné montáži a přitom dodržet
pohledovou kvalitu betonů. Montáž
jednotlivých trámů probíhala po jejich
dostatečném vyzrání a vytvrdnutí. Postupovalo se systematicky, vždy se osazovala jedna celá osa z důvodu návaznosti
jednotlivých trámů na sebe. Bylo nutné
osadit všechny prvky v ose do požadované výšky, zabednit patky dle skutečnosti
pod jednotlivými trámy, zabetonovat je
a následně přikotvit pomocí ocelových
výrobků do patek.

7

8

Objekt ostrahy,
trafostanice
a oplocení

6 Železobetonové rámy, jejichž modul vychází
z šířky vinného řádku 7 Tři objemy s rozdílnou
konstrukční výškou 8 Vstup do administrativní
části 9 Letecký pohled (listopad 2019)
6 Reinforced concrete frames whose modulus
comes from the width of the grapevine lines
7 Three volumes of different height 8 Entrance
to the administrative part 9 Aerial view
(November 2019)

U objektu SO1030 jsme také
realizovali strop s přesahy střechy.
Oplocení objektu vinařství tvoří
dvě železobetonové pohledové
stěny doplněné o železobetonový
sokl s ocelovými sloupky oplocení.
Bednění pohledových stěn bylo
prováděno obdobně jako při bednění
pohledových rámů v objektu SO1010.
Bylo použito stěnové nosníkové
bednění Doka Top 50, pro bednění
soklu bylo použito bednění Frami
Xlife. Beton stěn a soklu byl C30/37 XC4, XF3.

Závěr

Chtěl bych tímto poděkovat našim pracovníkům za pečlivě, trpělivě a zodpovědně
odvedenou práci, která byla po celou dobu
výstavby třeba. Jmenovitě partě tesařů
v čele s Petrem Kašparem, partě železářů
v čele s Tomášem Musilem a také partě pracovníků zaměřených na provádění finálních
železobetonových trámů v čele s Reném
Topolnickým a Petrem Hradeckým.
Fotografie: 1, 4, 6, 8 – archiv společnosti Česká Doka
bednicí technika, 2, 3a, 3b – archiv společnosti
Brestt stavby, 3c, 5, 7 – Alex Shoots Buildings –
Alexandra Timpau, 9 – Michal Schneider
Ing. Jan Ševčík
Brestt stavby, a. s.
jan.sevcik@brestt.cz
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