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1 Úvod 
 
 
Zentiva a. s. je výrazně prosperující společnost ve farmaceutickém průmyslu s tuzemskými 
i zahraničními obchodními aktivitami.  Tomu odpovídají i investice do jejího rozvoje. Na 
3. konferenci Prefabrikace a betonové dílce 2005 byla dvěma příspěvky prezentována 
náročná rekonstrukce a dostavba administrativní budovy v kvalitním provedení a 
s reprezentačním vzhledem. Od té doby v uplynulém dvouletí došlo v pražském areálu 
Zentivy k další výstavbě, tentokrát výškovému skladu s přístavkem, obsahujícím prostory 
pro  výrobu i administrativu. Budova s celkovým půdorysem 53,5/65,8 m je rozčleněna na 
dva samostatné dilatační celky s výrazně odlišnými betonovými konstrukcemi (obr.1).  

Skladová hala s půdorysem 53,5/47,7 m 
a se světlou výškou 16,85 m má vnitřní 
sloupy s moduly přibližně 4 x 12/3 x 
17,5m. Třípodlažní výrobně admini- 
strativní přístavek nad půdorysem 
53,5/17,7m má v příčném směru dvě 
pole, v podélném směru jsou 
proměnlivé moduly od 7,57m do 
9,295m. 
 
 
2 Podklady 
 
Prefabrikované konstrukce navržené 
v prováděcím projektu pro zpracovatele 
stavební části PLANCON Praha s. r. o.  
se vyznačovaly použitím předem 
předpjatých vazníků a nosníků střešní 
konstrukce s kloubovým uložením na 
soustavu sloupů vetknutých do základů 
u halové části se světlou výškou 14,1m 
pod vazníky a 13,74m pod nosníky. 
Stropní konstrukce přístavku s přibližně 
čtvercovým rastrem měla střídavě                    
orientované trámy umístěné v třetinách 
  

Obr.1  Výškový sklad s přístavkem – půdorysné schema s řezem 
           A – Hala skladu léčiv ; 1 – střešní nosníky ; 2 – sedlové vazníky 
           B – Přístavek, technické zařízení skladu ; 3 – dvojpolové rámy                                        
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rozponu nosníků situovaných v osovém rastru sloupů. Tím se dosáhlo jejich polovičního 
zatížení oproti jednosměrným systémům. Na trámy byly uloženy filigránové desky a celá 
stropní konstrukce spřažena s dodatečně uloženou vrstvou betonu.  
Ze statického hlediska úsporná stropní konstrukce znemožňovala vedení technologických 
rozvodů v prostoru její konstrukční výšky 0,85m. Hlavně se však vyznačovala velkým 
množstvím prefabrikovaných dílců se značným hmotnostním rozptylem. Na základě 
výběrového řízení generálního dodavatele stavby SKANSKA a.s. byl dodavatelem nosné 
konstrukce i základů určen PREZIPP s.r.o. Chrudim. Zpracovatel dodavatelské a výrobní 
dokumentace PBK Čížek a.s. byl vzhledem k potřebě urychlení a zjednodušení výstavby 
vyzván k návrhu úspornější konstrukce, která by vyhovovala všem uživatelským 
parametrům, provedení v zimním období a v požadovaném termínu. V dalším je uvedena 
námi navržená a realizovaná konstrukce. 
 
 
3 Výškový sklad 
 
Trojlodní halový prostor s menším dvoupodlažním vestavkem má s ohledem na sestavy 
zakladačových regálů nepravidelnou osnovu vnitřních sloupů v příčném směru (17,425 + 
17,6 + 17,635)m a podélně (11,56 + 2x12,105 + 11,5)m. Tomu odpovídají i nepravidelné 
rozestupy obvodových sloupů. V průběhu zpracovávání realizačního projektu i výrobní 
dokumentace rozhodl investor navýšit světlou výšku skladu o 3,1m. Světlá výška pod 
vazníky se tak zvýšila z původních 14,1m na 17,2m (obr.2).  

                                Obr.2  Příčný řez trojlodní skladovou halou 
                                            A – původní návrh ; B – realizovaná konstrukce 
 
Abychom mohli zachovat čtvercové průřezy vnitřních sloupů se stranou 0,6m, museli jsme 
změnit původní statickou soustavu sloupů jako konzol vetknutých do základů a kloubově 
propojených se střešní vazníkovou konstrukcí na soustavu staticky neurčitou s tuhým 
propojením sloupů se střešními dílci tj. nosníky a vazníky uloženými do zdvojeného 
vidlicového zhlaví vnitřních sloupů (obr.3.). Rovněž vazníky ukládané do kapes nosníků a 
obvodových sloupů mají styčné spáry vyplněné jemnozrnnou betonovou zálivkou. Tímto  
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  Obr. 3  Detail uložení nosníků a vazníků do vidlice sloupu 
              1 – nosník ; 2 – vazník ; 3 – trny a ložiska ;  
              4 – betonová zálivka                       
 
 

 
               Obr.4  Uložení nosníků a vazníků v reálu 

 
způsobem dochází k redukci vzpěrných délek sloupů a příznivému průběhu ohybových 
momentů po jejich výšce a ke snížení spotřeby výztuže. Výpočet na vodorovné zatížení od 
působícího větru byl proveden na prostorovém modelu programem SCIA ESA PT 5.2. 
Hlavní nosníky mají obdélníkový průřez 0,24/1,35m a délky 11,4 až 11,945m. V bocích 
mají oboustranné konzoly s kapsami pro uložení vazníků (obr.4). Sedlové železobetonové 
vazníky s průřezem tvaru T mají ve vrcholu výšku 1,35m a v uložení výšku 0,95m, Jsou 
rozmístěny v nepravidelných roztečích od 3,82 do 4,035m. Na ně jsou přikotveny 
trapézové plechy. 
Dvoupodlažní vestavek s půdorysem 32/34m je vázán na obvodové sloupy haly s roztečí 
okolo 4,0m a je prefabrikovaný se stropními konstrukcemi spřaženými s 80mm silnou 
betonovou membránou. 
 
 
4 Přístavek – technická část skladu 
 
Největší změnu doznal hlavní nosný systém spolu se stropními konstrukcemi (obr.5). 
Soustavou příčně orientovaných dvojpolových rámů spolu s obvodovými ztužidly a 
stropními deskovými panely je zajištěna prostorová tuhost budovy. Zrušením původně 
navrhovaného šachovnicově uspořádaného trámového stropu se dosáhlo výrazného 
zlepšení flexibility pro vedení náročných technologických rozvodů v jednotlivých polích. 
Na spodní příruby rámových příčlí jsou uloženy předem předpjaté dutinové panely typu 
PARTEK výšky 200mm, převážně však 320mm. Monolitická železobetonová membrána 
s funkcí podlahové vrstvy a s tloušťkou až 97mm spolupůsobí s panely i příčlemi. Zvyšuje 
únosnost prefabrikovaných dílců a posiluje jejich spolupůsobení. Na střešní rámové příčle  
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Obr.5  Stropní konstrukce 
přístavku s půdorysnými 
skladbami a podélnými 
řezy 
A – původní návrh   
      1 – hlavní nosník ;  
      2 – trámy 
      3 – předem předpjaté   
           desky 
      4 – membrána 
 B – realizovaná stropní  
       konstrukce 
      5 – rámová příčle 
      6 – panely PARTEK   
      7 – obvodová ztužidla  
      8 - membrána                                                                                                       

 
s pravidelně střídanou výškovou úrovní jsou ukládány ve spádu vaznice, kopírující 
požadovaný spád střechy s trapézovým plechem. 
Původně navržené atikové prvky střechy se skládaly z podélných nosníků a na ně 
ukládaných stěnových dílců. Ty bylo nutné stabilizovat pomocí ocelových vzpěr do jiných 
střešních prvků.  
Zároveň vznikala choulostivá místa průniku vzpěr se střešní krytinou jakožto zdroj 
možných budoucích závad. Po obvodu celé střechy byly proto navrženy atikové 
prefabrikáty vcelku se stěnovým charakterem (obr.6). Na rozšířenou spodní část atikových 
nosníků jsou uloženy spádové vaznice. Atikové nosníky jsou v horní ploše navzájem 
propojeny ocelovými příložkami. Spoj je navržen tak, aby znemožnil vyklopení 

jednotlivých atikových nosníků a zároveň 
umožňoval podélný dilatační pohyb nosníků od 
působení teplotních účinků. 
U hlavního vstupu byla původně navržena 
předsazená betonová část, v nárožích podpíraná 
ocelovými sloupy. Předpokládalo se, že dodávku 
kombinace ocelové konstrukce, prefa dílců a 
zmonolitnění celé předsazené části  
zajistí dodavatel betonové části konstrukce. To by 
vedlo ke komplikacím a ke zpomalení montáže.  
 

Obr.6   Vysoká atika 
             A – původní návrh ; 1 – obvodový nosník ; 2 – atika ; 3 – šikmá stabilizační  
                                              ocelová vzpěra ; 4 - vaznice 
             B – realizace ; 5 – celistvý železobetonový dílec ; 9 - vaznice 
 
Koncepce příčných rámů umožnila tento problém vyřešit jednoduchým prodloužením 
příčlí s konzolovým vyložením, včetně použití panelů PARTEK (obr.7). Tím byly zrušeny 
průběžné nárožní ocelové sloupy a montáž konstrukce usnadněna. Střecha předsazené části 
má nižší úroveň proti střeše objektu. Proto se pro uložení střešních dílců v nárožích použily 
betonové sloupky osazené na konce konzol spodního podlaží (obr.8). 
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    Obr.7 
    Předsazená vstupní část budovy 
    A – původní návrh 
          1 – ocelové sloupky 
    B – realizace 
           2 – konzoly rámových  
                 příčlí 
           3 – betonový sloupek 
                      

 

                                      
                                       Obr.8  Pohled na konstrukci s přístavkem 
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                                              Obr.9  Pohled na konstrukci z haly 
 
 
5 Závěr 
 
Provedení vyžádaných změn si vynutilo posun termínu zahájení montáže. Nové uspořádání 
konstrukce vedlo ke snížení počtu prefabrikovaných dílců, ke snížení jejich hmotnostního 
rozptylu a ke splnění původně stanoveného termínu dokončení montáže. Výstavba 
konstrukce probíhala od 12.2006 do 02.2007 v ceně 20 mil. Kč. Zejména u přístavku se 
dosáhlo zlepšení provozních užitkových vlastností. Pokud by se podařilo sjednotit nepatrné 
rozdíly v rozměrech modulů u haly, vedlo by to k podstatnému snížení druhovosti dílců. 
To však v tak pokročilém stavu procesu výstavby už nebylo možné. Postavená konstrukce 
se vyznačuje jednoduchostí a má jisté estetické kvality (obr.8,9). 
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