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1 Úvod 
 

Problémy, závady a nedostatky v oboru prefabrikace betonových konstrukcí mohou 
mít svůj původ nejprve v procesu návrhové činnosti obsažené v projektové přípravě od 
konceptního návrhu až po výrobní dokumentaci. Následuje výroba dílců s možnými 
negativními dopady na statické i uživatelské vlastnosti dílců i konstrukce jako celku. Nelze 
pominout ani možnost nepříznivých vlivů chybného skladování a dopravy dílců a 
nedodržení technologické kázně při montáži. V tomto příspěvku se soustředíme na 
nedostatky počínaje výrobou dílců a konče postavenou konstrukcí. Všechny následující 
ukázky nedostatků jsou převzaty z vlastní praxe. 
 
  
2      Závady a nedostatky   
 
2.1.  Nedodržení předepsané polohy výztuže 
 

Následky výrazného uplavání výztuže ve směru od čela značně exponované krátké 
konzoly s přenosem stálého zatížení 614 kN a nahodilého 285 kN v provozních hodnotách 
mohou být katastrofické. Porucha avizovaná dobře patrnými trhlinami (obr.1) při přenosu 
pouze stálého zatížení si vynutila provedení radiografické kontroly s výsledky uvedenými 
na obr.2. V projektu navržená výztuž konzoly bezpečně splňovala podmínky mezního 

 Obr.3  Sanovaná konzola se sádrokartonovou kapotáží  
 

 
Obr.1  Konzola se zřetelnými trhlinami 
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Obr.2   Půdorys a řez konzolou s uplavanou 
             výztuží [1] 
 
 
 
 
stavu únosnosti pro přenos zatížení prostřednictvím dvojice ložisek EPDM 30-17 
s rozměry 2x195/195/10mm. Skutečná poloha výztuže ukazuje na hrubou technologickou 
nekázeň při ukládání výztuže a na absenci jakékoli kontroly před betonáží. Štěstím bylo, že 
závada se objevila v průběhu výstavby a konzola mohla být včas sanována (obr.3). 

Obdobná závada se vyskytla u jednostranně uloženého předpjatého střešního 
vazníku do vidlicového zhlaví sloupu. Závažnou se stala okolnost, že závada se objevila 
při zkušebním provozu velkého závodu zahraničního investora. Porucha se objevila 
odpadnutím větší části betonové krycí vrstvy pod úložnou plochou vazníku, u kterého 
došlo rovněž k odloupnutí boční krycí vrstvy. Na obr.4 je vidět důsledek naprosto 
chaoticky uložených třmenů s nepřiměřeně zvýšeným krytím a s prvým třmenem 
umístěným 120mm pod úložnou plochou pro vazník s obnaženou částí ložiska. 
       

 
        Obr.4   Chaoticky uplavaná výztuž s obnaženou částí ložiska po odprýsknutí krycí  
                     betonové vrstvy sloupu v úložné oblast 
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V obou uvedených příkladech se jednalo o stavby v řádu miliardových investic a u 
obou příkladů se jednalo o jedinou závadu z početného souboru stejných detailů. 
 
2.2.  Nedodržení tvaru a rozměrů dílců 
 

Výškový posun konzol při výrobě průběžných sloupů v případě mínusových hodnot 
způsobuje při montáži potíže. Na obr.5 je uveden způsob vypodložení převýšené spáry u 
dvou konzol způsobené jejich posunem při výrobě. Toto uložení bylo provedeno bez 
konzultace se statikem a právem vzbudilo pozornost stavebního dozora. 

Jiný případ představuje nedodržení rozměrů nosníků s polozapuštěným uložením 
a nepříznivým vlivem na stav napjatosti staticky náročného úložného detailu (obr.6). 

 

 
Obr.5  Nevhodné vypodložení ložiska značně převýšené úložné spáry nosníku na konzolu 

 

 
Obr.6 
Nedodržení tolerancí zapuštěného 
uložení nosníku na konzolu s nevhodně 
umístěným ložiskem 
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2.3.  Spolupůsobení prefa dílců s monolitickou dobetonávkou 
 

Míra spolupůsobení prefabrikovaných dílců s monolitickými zálivkami nebo 
s nadbetonovanou vrstvou při požadovaném spřažení závisí mimo jiné i na úpravě povrchu 
styčných ploch. Při dodávkách stejných dílců od různých výrobců na stavbu dochází často 
k výrazně  rozdílným způsobům úpravy povrchů oproti předepsaným v projektu (obr.7). 

V případě stropních konstrukcí pro větší rozpony s plochými deskovými průřezy 
rámových příčlí dodatečně spřažených s betonovou membránou je předepsáná úprava 
vrchní plochy nutnou podmínkou pro správnou funkci stropní konstrukce. Příklad dodávky 
takových příčlí od více výrobců s odlišnou úpravou požadovaného zdrsnění a dokonce i 
s hladkým povrchem je zřejmý z obr.8. Navíc některé dílce byly na skládce správně 
podepřeny jako nosníky s převislými konci, jiné pak nesprávně jako prosté nosníky. Při 
montáži pak jejich průhyby dosahovaly rozdílu až 45mm.  

  Obr.7  Nosníky dodávané dvěma výrobci s rozdílnou povrchovou úpravou bočních ploch  
             pro spřažení se zálivkou 

          Obr.8   Dodávka plochých příčlí s různou úpravou vrchní plochy (nebo i bez ní)    
                       pro spřažení s membránou 
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2.4.  Úložné detaily 
 
Chybné uložení jednoho (!) žebra stropního předem předpjatého žebrového TT panelu na 
konzolu stěny samostatně stojícího komunikačního jádra (obr.9) vedlo po osmi letech 
užívání stavby k závažné poruše. Panel neměl předepsanou délku, jeho čelo bylo posunuto 
z 20 na 65mm. Tím byla snížena délka uložení. Hlavní příčinou závady však bylo uložení 
žebra s absencí gumového ložiska. Závada se projevila náhlým odprýsknutím čelní krycí 
vrstvy betonu s obnaženým zvýšeným krytím výztuže (obr.10). Detail správného a 
chybného uložení je znázorněn na obr.12. Mechanizmus porušení byl skrytý. V prvé fázi 
došlo k rozdrcení betonu čela panelu (obr.11) s postupným přenosem zatížení směrem 
k čelu konzoly a následným odloupnutím krycí vrstvy betonu. Z důvodu havarijního stavu 
bylo zmíněné žebro dočasně podepřeno. 
 

 Obr. 9   Pohled na stropní konstrukci s žebrovými panely uloženou na průběžnou konzolu  
              stěn komunikačního jádra 
 

  Obr.10   Odloupnutá krycí vrstva               Obr.11  Rozdrcená koncová oblast sníženého 
                 betonu konzoly                                          žebra panelu TT v uložení bez ložiska  
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Obr.12   A – Detail uložení panelu TT na konzolu dle projektu 
               B – Detail chybného uložení bez ložiska se sníženou plochou ve styku s konzolou  
                      a utopenou výztuží – současný stav 
 
 
3     Závěr  
 
 Nahodilý výběr nedostatků a závad při výstavbě prefabrikovaných konstrukcí, které 
jsme navrhovali, jsou mementem pro jejich výrobce a dodavatele. Uvedené příklady 
poukazují na nedostatek kontrolní činnosti při výrobě prefabrikovaných dílců a montáži 
prefabrikovaných konstrukcí. Ukazují také na to, že někteří pracovníci ve výrobnách a 
montážních četách nemají dostatek odborných znalostí nebo trpí technologickou nekázní.  
 Z uvedeného vyplývá potřeba posílení kontrolní činnosti a zvyšování profesionality 
pracovníků ve výrobních i u montážních organizací. Je nutné si uvědomit, že některé 
závady mohou mít nepříznivé následky nejen ekonomického charakteru, ale mohou 
způsobit i újmu na zdraví a dokonce se mohou podílet na ztrátě životů. 
 
[1]  Zpráva o radiografické kontrole železobetonové konzoly v areálu parkoviště objektu 
       OC Outlet Airport Praha Tuchoměřice, VUT v Brně, Ústav stavebního zkušebnictví,  
       Středisko radiační defektoskopie, Ing. Ondřej Anton 
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