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1 Úvod 
 
Podoba realizovaných železobetonových konstrukcí, zejména prefabrikovaných, se často 
liší od konstrukcí navržených v úvodních fázích projektové dokumentace. 
K nejvýznamnějším změnám dochází při zpracovávaní realizační a výrobní dokumentace 
pro dodavatele určeného výběrovým řízením. Motivem těchto změn je efektivita výroby a 
výstavby vedoucí k snižování nákladů a tvorbě zisku. 
 
  
2      SCONTO Liberec – obchodní centrum Nisa Jih - Liberec 
 

Obchodní centrum je členěno na dvoupodlažní prodejnu s půdorysem 50/70m, 
výškový regálový sklad 37/75m a malý dvoupodlažní sklad 20/24,2m. 

Regálový sklad s minimální světlou výškou 18,15m má vnitřní sloupy v příčném 
směru v modulech 13,9 – 9,45 – 14,0m a podélně v násobcích 10m. V DSP bylo 
uvažováno se střešní vazníkovou konstrukcí kloubově uloženou do vidlicového zhlaví 
sloupů se zajištěním boční tuhosti prostřednictvím sloupů působících coby konzoly 
vetknuté do kalichů hlavic pilotových základů. Průřez sloupu 0,7/0,7m vyžadoval rozšíření 
v úložné oblasti střešních dílců. Na žádost dodavatele jsme provedli některé úpravy 
konstrukce, které vedly ke snížení nákladů. Změnili jsme soustavu ze staticky určité na 
staticky neurčitou: ve střešní rovině jsme zrušili kloubové uložení a nahradili je tuhými 

styčníky (obr.1). Zdvojené vidlicové 
zhlaví umožnilo vytvořit dvoustranný 
rámový styčník a vznik ortogonálně 
uspořádaných rámů s čtvercovým 
průřezem sloupů se stranou 0,6m, 
přičemž průřez sloupů v zhlaví nebylo 
nutné rozšiřovat. [1]. Změnou statické 
soustavy se dosáhlo snížení vzpěrné 
délky sloupů z 30,0m na 17,75m. 
Došlo k výrazným materiálovým 
úsporám, příkladně u sloupů – dle 
tab.I. 

   

 
       Obr.1 Montáž střešní konstrukce skladu                                                                   

 
 

                                                              Tab.I.  
                                                              Materiálové  úspory Výškového regálového  skladu 

PROJEKT PRŮŘEZ  SLOUPU PLOCHA  VÝZTUŽ 

               [m]     [m2] [kg/bm] 

DSP          0,7/0,7 0,49 42,7 

RDS          0,6/0,6 0,36 27,3 

ÚSPORA   27% 36% 
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U dvoupodlažní prodejny s moduly 4x12,7/7x10m a třemi komunikačními jádry 
půdorysných rozměrů 10/4,5m jsme se naopak snažili vytvořit u standardních polí stropů a 
střešní konstrukce dílce jednoduché pro výrobu i montáž        sloupů avšak s příznivým 
estetickým účinkem (obr.2): průběžné sloupy s konzolami pro uložení nosníků                       
stropní a střešní konstrukce  (obr.3). Ukládání tyčových dílců jsme zvolili s maximálně 
možným zapuštěným uložením, které je z uživatelského hlediska (snižování konstrukčních 
výšek) i z montážního hlediska (bezproblémová stabilita dílců při ukládání) vysoce 
efektivní. 

     Obr.2  Montáž dvoupodlažní prodejny             Obr.3  Detail styčníku stropní konstrukce 
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                        
 
3     ELEKTRAM  v Hradci Králové 
 
 Výrobní závod s administrativní budovou pozůstává z haly půdorysných rozměrů 
48/63m se světlou výškou 10,8m a dvoupodlažní přístavby s půdorysem 62,5/11m pro 
administrativu. Snaha dodavatele snížit náklady na stavbu, kterou získal v soutěži zřejmě 
s nejnižší nabízenou cenou, vedla k požadavku takových změn a úprav železobetonové 
konstrukce navržené v DPS, aby se náklady na její výstavbu podstatně snížily. Toho se 
dosáhlo změnami koncepce konstrukcí haly i dvoupodlažního skeletu. Byla okamžitě 
zpracována nová DPS a na jejím základě téměř paralelně vypracován realizační projekt 
spolu s výrobní dokumentací. Všechny změny vedly k úsporám a ke kýženému snížení 
nákladů na konstrukci. Změna koncepce primárního nosného systému je vyznačena na 
obr.4.  

Skladová hala byla v původní dokumentaci navržena se sedlovými vazníky na 
rozpon 21m v podélném směru s roztečí 6m. Byly uloženy na nosníky s průřezem 
0,45/0,9m. Otočením nosného systému o 90° se podařilo snížit počet vnitřních sloupů a 
rozčlenit půdorys na dvě stejné části na rozdíl od původního návrhu s rozčleněním na tři 
stejné části. Navíc byla dodržena v celém půdorysu světlá výška 10,8m, zatímco u 
předchozí varianty měly nosníky spodní líc na kótě 10,5m. Nové nosníky s délkou 10,05m 
a se sníženým uložením na konzoly sloupů mají úsporný průřez tvaru T. Vazníky se 
sníženým uložením na výšku 0,35m jsou střídavě ukládány na zhlaví sloupů a střed 
nosníku. Ze statického i konstrukčního hlediska jsou sloupy propojeny přímo jak 
s obvodovými sloupy tak mezi sebou. 
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 Obr.4  Změna primárního nosného systému: A - původní návrh, B – realizovaný návrh 
 

Dvoupodlažní administrativní budova s předpokladem budoucí nástavby dalšího 
podlaží tvoří společně s výrobní halou jeden dilatační celek. Poměrně komplikovaný návrh 
skeletové konstrukce s kombinací podélně a příčně orientovaných rámů a zdvojenými 
sloupy ve styku s výrobní halou přímo vybízel ke změnám ve prospěch jednoduchosti 
(obr.5). 

Obr.5  Příčný řez styku administrativní budovy a haly: 
           A - původní návrh,  B -  realizovaný návrh 
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Navrhli jsme jednotraktový objekt s podélnou orientací hlavní nosné konstrukce 
v rozteči 11m. Ve styku s halou byly pro vynesení stropu deskové konstrukce z předem 
předpjatých dutinových panelů tloušťky 320mm použity spojité nosníky ukládané na 
konzoly štítových sloupů výrobní haly. U volných obvodů jsou vytvořeny rámové 
soustavy. Příčle i nosníky s průřezem tvaru L mají spodní příruby pro uložení stropních 
panelů vyložené 150mm. Zrušením původně navržených vnitřních sloupů a dilatačních 
sloupů v sousedství výrobní haly došlo k úbytku 15 kusů sloupů i pilotových základů a ke 
zrušení vnitřních rámových příčlí. Počet prefabrikovaných dílců se tak podařilo podstatně 
snížit a montáž výrazně zjednodušit. 
 Z uvedeného vyplývá, že finanční motivace dodavatele může mít vliv  nejen na 
příznivou tvorbu zisku, nebo snížení ztrát, ale také na podstatné vylepšení uživatelských 
parametrů budovy. 
 
 
4     PATROVÉ GARÁŽE , Poděbrady – Žižkov 
 
 Čtyřpodlažní objekt patrových garáží je umístěný na rozhraní panelového sídliště a 
staré vilové zástavby. Parkovací stání jsou situována v podlažích půdorysného tvaru 
písmene L. Nájezdová a současně výjezdová rampa půdorysného tvaru čtvrtelipsy je 
částečně zapuštěná do vnitřních krajních traktů podlaží parkingu (obr.6,7,8).  

Obr.6  Půdorys Patrových garáží Poděbrady                           
           A – prefabrikovaná část                                                  Obr.7  Příčný řez rampou 
           B – monolitická rampa 
           C – ocelové schodiště 
                                                                                                    

Toto uspořádání bylo vyvoláno tvarem pozemku s napojením na nároží stávajících 
komunikací. Relativní pravidelnost parkovacích podlaží a prostorová nepravidelnost 
objektu rampy vedly k použití dvou technologií pro výstavbu: prefabrikovaného skeletu a 
monolitického provedení rampy. Požadavkem na pohledově exponované části konstrukce 
byl přirozeně hladký povrch se vzhledem odpovídajícím struktuře betonové substance 
(obr.9). 
 

B 
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                                    Obr.8  Pohled na monolitickou rampu 
 
 

Prefabrikovanou konstrukci tvoří příčně orientované rámy s rozpony 4,5 + 6,8 + 
4,5m v rozteči 7,3m. Sloupy jsou dělené s průřezy 0,3/0,6m u vnitřních a 0,3/0,45m u 
obvodových sloupů. Rámové příčle s převislými konci krajních traktů jsou shodné a na ně 
jsou uloženy rámové vložky. Styk je volený ve vzdálenosti odpovídající poloze nulového 
ohybového momentu vnitřního pole rámu. Stropní desky jsou sestaveny z předem 
předpjatých dutinových panelů PARTEK s tloušťkou 200mm. Panely spolu s příčlemi jsou 
spřaženy s 90mm silnou monolitickou membránou vyztuženou sítěmi. Stropní konstrukce 
s tloušťkou stropní desky 290mm a výškou příčlí 330mm tvoří pravidelně členitý podhled 
a působí při konstrukční výšce podlaží 2,7m příznivě na uživatele (obr.10). Součástí 
obvodových a parapetních nosníků jsou vně orientované stěny s průřezem 140/1600mm 
v podlažích a 140/1300mm u atiky. V místech s potřebnou protipožární ochranou a u 
vnějších schodišť s ocelovou konstrukcí jsou meziparapetní pásy doplněny vloženými 
dílci. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.9  Celkový pohled 
na fasádu 
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Nosná konstrukce rampy s truhlíkovým příčným profilem (obr.7) má monolitické 
stěny tloušťky 250mm propojené jednosměrně pnutými deskami tloušťky 220mm 
s rozponem 6,5m. Součástí desky jsou vyvýšené obrubníky a vnitřní pás, které společně 
vymezují nájezdní a výjezdní dopravní pruhy. Rampa je v oblasti stěnových útvarů uložena 
v nejspodnější části na piloty, nad úrovní terénu je uložena na tři dvojice prefabrikovaných 
sloupů s průřezem 0,3/1,0m (pohled na obr.8). Rampa tvoří samostatný dilatační celek. 
Návrh smykových a dilatačních trnů ve vazbě na prefabrikovanou konstrukci byl proveden 
ve spolupráci s jejich dodavatelem. 

 Naše účast ve všech fázích 
projektové přípravy od 
konceptního návrhu až po 
realizační projekt včetně 
zpracování výrobní dokumentace 
spolu s projektantem stavební části 
je výjimečná. Měla příznivý vliv 
na konečný výsledek s vhodným 
uplatněním jak prefabrikovaného 
tak monolitického betonu 
v architektonickém pojetí budovy. 
 
  
 
Obr.10  Stropní konstrukce 

                                                                                
                                                                                                                                                                                           
5     Závěr 
 
 Z uvedených tří reprezentantů četného souboru realizovaných konstrukcí je 
zajímavé zjištění, že přes značně rozdílnou genezi jejich vývoje téměř vždy se dosahuje 
kvantitativně a kvalitativně zdařilých výsledků. Je však třeba mít na paměti, že v případě 
vyvolaných úprav a změn v poslední fázi projektové přípravy dochází ke značným 
komplikacím ve vztazích k profesím a také k nekompromisně stanoveným termínům 
výstavby. A to vše nutným zvýšováním adrenalinu u všech zainteresovaných účastníků. 
 
 Literatura [1] :  Čížek, Čížková, Burkoň – Výškový sklad s přístavkem firmy Zentiva   
                          Prefabrikace a betonové dílce 2007, Sborník příspěvků, str. 71-77 
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