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Úvod

Požadavky na výstavbu budov mají vzestupnou tendenci, která se projevuje ve
zvýšených nárocích na jejich prostorové uspořádání a proto i na jejich konstrukce.
Využitelnost budov v průběhu jejich životnosti vede ve vazbách na zákonité inovační
procesy ke zvyšování užitných vlastností. Důsledkem toho je zvyšování nejen rozponů, ale
také požadovaných zatížení konstrukcí. Zavádí se proto do výroby nové dílce
s adekvátními parametry rozponů a únosnosti. V této souvislosti byly v poslední době na
náš trh uvedeny a ze zahraničí převzaty stropní předem předpjaté dutinové panely
PARTEK tloušťky 500mm a pro střešní konstrukce extrémně nízké předem předpjaté
sedlové panely STT spolu s konstrukční soustavou BASHALLEN [1]. Pro výstavbu
stadionů byly poprvé použité tribunové lavice z lehkého betonu. To jsou příznivé zprávy.
Méně příznivé jsou okolnosti za jakých probíhá proces od prvotního návrhu konstrukce až
k její realizaci. Nedostatky v návrhové činnosti spočívají v častých rozporech mezi návrhy
konstrukcí u DSP či tendrové dokumentaci a reálnou situací na stavebním trhu. Dodavatel
pověřený výstavbou nejen prefabrikovaných konstrukcí je s ohledem na termíny výstavby,
cenové relace a zvlášť na možnosti dodavatelů prefabrikovaných dílců nucený často
konstrukce nebo jejich části upravit nebo i změnit, projekčně přepracovat a teprve následně
vypracovat výrobní dokumentaci. A to v období, kdy se již výstavba zahajuje. Toto jsou
skutečnosti vedoucí k vysloveně stresovým situacím a zcela určitě neprospívají nikomu ze
zainteresovaných účastníků výstavby.

Obr.1 Obchodní centrum OUTLET AIRPORT PRAHA
Letecký pohled na rozestavěnou konstrukci
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2
2.1

Obchodní centrum OUTLET AIRPORT PRAHA v Tuchoměřicích
Úvod

Dvoupodlažní objekt pro toto obchodní centrum má úctyhodné půdorysné rozměry
188,6/295,2 m a výšku 13,4 resp. 15,2 m (obr.1). Návrh montované železobetonové
konstrukce vycházel z požadovaného dispozičního uspořádání sloupů v osách 1 až 20
podélně (8x16,4 + 11,4 + 10,0 + 11,4 + 8x16,4)m a v osách A až L příčně 22 x 8,2 m
v prvém nadzemním podlaží,
zatímco v druhém nadzemním
podlaží je modulace zdvojnásobená na 16,4 m. Prvé nadzemní
podlaží je určeno pro parkování
vozidel
(obr.2),
v druhém
nadzemním
podlaží
jsou
umístěny prodejní plochy. Na
vymezené ploše 16,4/32,8 m je
umístěný třípodlažní vestavek
s technickým zázemím.
V objektu jsou čtyři vnitřní a
čtyři vnější komunikační jádra
se schodišti,
Obr.2 Pohled na strop zespoda
z nichž některé vycházejí až
nad střechu. Střešní konstrukce je
standardní s železobetonovými vazníky
s průřezem tvaru T výšky 1,2 m. Vaznice
na rozpon 16,4 m se sníženým
uložením
a roztečí 5,47 m mají lichoběžníkový
průřez 0,19-0,28/0,9 m a jsou předpjaté.
Střešní konstrukce probíhá ve dvou
výškových úrovních (obr.3). V místech
velkých světlíků a nad atrii je ve vyšší
úrovni osazena lehká a prosklená ocelová
střešní konstrukce. V místě s kumulací
vzduchotechnických jednotek jsou trapézové plechy nahrazeny panely SPIROLL
s tloušťkou 0,15 m. Podél jedné delší strany
objektu v ploše 16,4/295,2 m je 0,8 m pod
úrovní druhého nadzemního podlaží
umístěna nekrytá zásobovací rampa s jedno
stranným nájezdem a výjezdem. Na opačné
straně je v ploše 8,7/32,8 m předsazený
krytý hlavní vstup lemovaný po stranách
dvěma komunikačními jádry (obr.4).
Podkladem pro vypracování realizační
a výrobní dokumentace byl projekt pro
Obr.3 Střešní konstrukce s ocelovými překryvy
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Obr.4 Pohled na vstupy

Obr.5 Sortiment použitých panelů PARTEK

stavební povolení. V tomto projektu se pro stropní konstrukci uvažovalo s použitím
předem předpjatých žebrových panelů v modulu 16,4 m spřažených s betonovou
membránou a s polozapuštěným uložením na nosníky průřezu obráceného T s délkami 8,2
m, to vše s výškou 0,95 m. Montovaný obvodový plášť byl navržen z vrstvených
železobetonových panelů dosahujících rozměru až 16,4/3,7 m a hmotnosti 40t.
Před zahájením prací na realizační a výrobní dokumentaci vedly následující okolnosti
k nutnosti vypracovat novou prováděcí dokumentaci:
- výběr generálního dodavatele s vazbami na subdodavatele a cenové relace
- výrobní možnosti a kapacity dodavatelů prefabrikovaných dílců
- dodatečné požadavky na úpravy předkládané průběžně architektonickými ateliéry
ze zahraničí.
V prováděcím projektu a následně v realizační dokumentaci došlo k následujícím zásadním
změnám oproti DSP:
- stropní žebrové panely pro modul 16,4 m byly nahrazeny předem předpjatými
panely PARTEK tloušťky 500 mm
- těžký betonový prefabrikovaný obvodový plášť byl nahrazen lehkým pláštěm
KINGSPAN
- úprava a nové uspořádání světlíků a těžkého střešního pláště pro uložení VZT
jednotek
- stěnový systém vestavku byl nahrazen skeletovou konstrukcí odpovídající
charakteru základního nosného systému.
2.2

Stropní konstrukce

Pro stropní konstrukci byly u nás poprvé použity předem předpjaté dutinové panely
obchodní značky PARTEK tloušťky 500 mm s označením PPD 500-3/18 délky 15,2 m,
navržené pro zatížení stálé 2,5 kN.m-2 a užitné 7,5 kN.m-2 (obr.5). Použití těchto panelů
bylo vázáno na strategické rozhodnutí výrobců, zda v ČR zařízení na jejich výrobu
instalovat či nikoli. Na základě značného rozsahu dodávky 42150 m2 bylo rozhodnuto
výrobní zařízení instalovat, zahájit výrobu a doslova v hodině dvanácté panely na stavbu
dodávat.
Charakter a rozdílnost stropních konstrukcí s žebrovými panely či deskovými panely
PARTEK jsou zřejmé z detailů (obr.6). Vzhledem na skladbu podlahy se 100 mm silnou
vrstvou tepelné izolace STYRODUR a na ní uložené betonové podlahové vrstvy, nebylo
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Obr.6 Stropní konstrukce
A – v DSP s panely TT
B – realizovaná konstrukce
A1, B1 – příčné řezy panely
s pohledy na nosníky
A2, B2 – podélné řezy panely
s uložením na nosníky
1 – žebrové panely 3,0/0,84m
2 – vyztužená membrána tl.110mm;
3 – prostý nosník s průřezem tvaru
obráceného T
4 – panely PARTEK tl.500mm;
5 – prostý nosník s průřezem tvaru
obráceného U
nutné na rozdíl od žebrových panelů provádět betonovou membránu, což vedlo k
urychlení a zlevnění výstavby a současně ke snížení hmotnosti stropní konstrukce o 100
kg/m2. Záměna obrácených průřezů T na U u nosníků umožnila:
- zkrátit rozpon stropních panelů
- vytvoření systémových otvorů pro svislé rozvody vybráním v spojovací desce
nosníku mezi jeho žebry při sloupech
- hospodárný návrh prostě uložených nosníků s širší tlačenou zónou a částečným
spolupůsobením s panely Partek. To vše vedlo k částečné typizaci prostě
podepřených stropních nosníků s délkou 8,2 m.
Panely jsou ukládány na průběžné gumové pásy 30/10 m zabudované na vrchní ploše 175
mm vyložených konzolek nosníků již ve výrobně dílců. Nosníky s 1,1m širokou základnou
se ukládají dvojicí žeber na konzoly sloupů. U průběžných sloupů přímo na ložiska s
dočasnou stabilizací vyklínováním žeber k dříkům sloupů a u krátkých sloupů s trny
zapuštěnými do kruhových vybrání konzolového zhlaví sloupů. Tím se ruší dočasné
použití sloupků obvykle používaných při montáži jednostranně ukládaných panelů. U
obvodového nosníku jsou pro stabilizaci využity v podporách dva druhy trnů a záměrně
zdrsněné styčné plochy čel nosníku a přilehlého boku sloupu se spárou vyplněnou
zálivkovou směsí GROUTEX 603. Čela panelů ve vztahu k nosníkům jsou vždy při jejich
ukládání klínována (obr.7). Po provedení a zatvrdnutí zálivek se klíny odstraní.
Záměrně zdrsněný povrch boku nosníku v oblasti výšky návazných čel panelů s krytkami
otvorů a následná výplň prostoru s šířkou 50 mm betonovou směsí zajišťují částečné
spolupůsobení nosníků se stropní deskou. Úspora výšky stropní konstrukce a její hmotnosti
o 230 kg/m2 pro zásobovací rampu navrhovanou pro pojezd kamiónů hmotnosti 41t je
zřejmá z příčných řezů panelů obou druhů stropních konstrukcí (obr.8).

Obr.7 Uložení obvodového nosníku na sloup
1 – konzola sloupu; 2 – obvodový nosník; 3 – trn vyčnívající
z konzoly; 4 – trn zapuštěný do konzoly; 5 – gumová ložiska
6 – gumový pás 30/10mm pro uložení panelů PARTEK
7 – panely PARTEK; 8 – záměrně zdrsněný povrch boku
nosníku; 9 – dočasný dřevěný klín; 10 – betonová zálivka
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Obr.8 Panely pro modul 16,4m
stropní konstrukce
zásobovací rampy
A – v projektu DSP s panely TT
B – realizovaná konstrukce
s panely PARTEK 500
1 –žebrové panely 2,05/0,94m; 2 – vyztužená membrána tl.160mm; 3 – panely PARTEK
500; 4 – vyztužená membrána tl.80mm; 5 – betonová vozovka tl.80mm

Pro montáž panelů tloušťky 500 mm byly vyrobeny speciální manipulační závěsy.
Podrobné informace o použitých panelech naleznete v příspěvku Ing. Jančaříka: Novinka –
HCE 500 předpjatý stropní panel.

2.3

Obvodový plášť

Nahrazení vrstveného obvodového pláště u podélných os s rozměrnými dílci délky 16,4 m
lehkým kovoplastickým obvodovým pláštěm ovlivnilo nosný systém obvodu. Důvody pro
tuto změnu byly dva: vysoká cena a nevhodnost výroby tak velkých dílců v našich
podmínkách. Zatímco betonové panely přenášejí vodorovné zatížení od větru rovnou do
příčných rámů s roztečí 16,4 m, pro lehký obvodový plášť bylo nutné vytvořit jinou
podpůrnou soustavu (obr.9). Na konzoly obvodových sloupů určené pro krajní stropní
nosníky se uloží také obvodové nosníky průřezu 0,4/1,3 m se sníženou výškou v podpoře
na 0,9 m. Na ně jsou v třetinách rozponu kloubově uloženy betonové sloupy určené pro
kotvení obvodového pláště. V úrovni střešní konstrukce jsou sloupy ve svislém
směrukluzně připojeny ke střešní vaznici. Obvodová střešní vaznice s průřezem T má
výšku 1,07 m s horní přírubou 0,8/0,19 m. Tato příruba zajišťuje přenos vodorovného
zatížení v úrovni střešní konstrukce do rámových soustav s roztečí 16,4 m (obr.10).

Obr.9 Konstrukce obvodového pláště
A – v DSP; B – realizovaná podpůrná konstrukce pro lehký obvodový plášť
1 – průběžné sloupy; 2 – vrstvené betonové panely; 3 – průběžné sloupy
4 – obvodové stropní nosníky; 5 – obvodové střešní vaznice průřezu T
6 – doplňkové betonové sloupy
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Obr.10 Pohled na podpůrnou betonovou konstrukci lehkého obvodového pláště

Obr.11 Nosníky dodávané od dvou výrobců
s rozličným způsobem zdrsnění bočních ploch

2.4

Závěry

Z již zmíněných důvodů se u této stavby
ukázala nutnost zásadně přepracovat zadávací
dokumentaci a vypracovat prováděcí projekt
se zohledněním všech podstatných změn a
nových nároků na konstrukci vyplývajících
z požadavků konkrétních subdodavatelů
stavebních profesí. Zatímco dilatační celky
stropních konstrukcí zůstaly zachovány,
v střešní konstrukci byly přizpůsobeny
skutečnosti, že světlíky tvaru písmene A musí
být umístěny vždy uvnitř dilatačních částí. Z hlediska provádění a kvality se ukázaly
problematické dodávky stejných dílců od různých dodavatelů. To je častý problém i u
jiných staveb při dodávkách velkých sérií dílců v krátkých termínech výstavby. Tak
vznikly některé rozdíly při úpravách zdrsnění styčných částí povrchů dílců se zálivkou,
např. u stropních nosníků (obr.11).
Při účasti více firem na staveništi dochází často ke kolizím. Takto došlo k uražení části
konzoly sloupu nebo i k sražení střešní předem předpjaté vaznice výložníkem jeřábu.
Zatímco ukládání panelů na typizované nosníky stropní konstrukce byla věnována velká
pozornost u jednoho podružného jednostranně zatíženého nosníku chybným dočasným
podepřením pouze u podpory došlo k jeho natočení. Rozdíly v průhybech panelů PARTEK
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tloušťky 500mm byly minimální a zanedbatelné. Pouze ve dvou případech došlo
k anomálii evidentně způsobenou technologickou nekázní v procesu od výroby přes
dopravu a skladování až po uložení do předepsané polohy ve stropu. Proces výstavby byl
denně monitorován stavebním dozorem s bohatou fotografickou dokumentací, sloužící
jako podklad k sankcionování subdodavatelů.
Všechny provedené změny oproti zadávací dokumentaci a prvé použití panelů PARTEK
s tloušťkou 500mm pro modul 16,4m umožnily návrh a výstavbu hospodárně navržené a
vzhledně působící prefabrikované konstrukce.

3
3.1

Víceúčelová skladovací hala s administrativní budovou - Říčany
Úvod

Účast projektanta betonové konstrukce v procesu od koncepčního návrhu až po
vypracování realizační a výrobní dokumentace ve spolupráci s projektantem stavební části
byla u této budovy v našich podmínkách zcela výjimečná. Mnohaleté zkušenosti
z návrhové a realizační činnosti prefabrikovaných budov se ukázaly jako velice prospěšné
pro zdar díla. Návrh prefabrikované konstrukce z přípravných projektových fází nedoznal
v realizační a výrobní dokumentaci prakticky žádné změny, což přispělo k bezkonfliktnímu
průběhu zainteresovaných účastníků výstavby od návrhu až po realizaci.
Z důvodu nepřekročitelné výškové kóty atiky +12,0m a v souvislosti s požadovanými
světlými výškami hal pod střechou byly pro překryv vrchních halových prostor s rozpony
19,8m poprvé použity sedlové předem předpjaté žebrové panely STT (obr.12) z halové
soustavy BASHALLEN [1].
Budova je dvou až třípodlažní s členitým půdorysem s maximálními půdorysnými rozměry
62/47m,. Členitý půdorys pozůstává z dvou objektů halového charakteru vzájemně podélně
posunutých o 13,2m se střešními překryvy 19,8m a s atikou na kótě 11,9m. Třípodlažní
jednotraktový přístavek administrativy má přímou vazbu na halové objekty. Totéž platí o
předsazeném schodišti (obr.13).
Obr.12 Předpjaté panely STT

Obr.13 Skelet
schodištěm

s

předsazeným
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3.2

Konstrukce

Konstrukce objektu je plně prefabrikovaná. Při jejím návrhu se vycházelo z požadavků na
flexibilní prostorové a dispoziční uspořádání. Skelet má sloupy čtvercového průřezu se
stranou 0,4m. Podélné rámy s rozpony 6,6m a příčlemi výšky 0,5m průřezu obráceného
písmene T jsou situované v roztečích 6,6–13,2–6,6–9,9–9,9 (obr.14). Na příruby příčlí jsou
ukládány předem předpjaté dutinové panely tloušťky 250 resp. 320mm. Ke statickému
působení je využita spřažená betonová membrána s konečnou podlahovou úpravou. Takto
byla minimalizována výška stropní konstrukce a splněny požadované světlé výšky podlaží.
Prostorová tuhost objektu bez ztužujících jader byla posouzena výpočetním programem
SCIA ESA PT 5.2.

Obr.14 Příčný řez konstrukcí

3.3

Střecha

Pro přestřešení halových prostorů byly již ze zmíněných důvodů použity předem předpjaté
sedlové střešní žebrové panely TT 2,4m široké a 19,8m dlouhé, vyrobené z betonu C50/60.
Maximální výška v hřebeni činí 0,76m. Při sklonu 1/40 zaručujícím požadovaný odtok
vody je výška v úžlabí 0,55m. Podhled dílců s viditelným kazetovým vylehčením desky
působí esteticky. Výhodou panelů je možnost vytvářet otvory pro pravidelný rastr
požadovaných světlíků (obr.15,16). Panely jsou ukládány na nosníky prostřednictvím
gumových nevyztužených ložisek. Tento druh sedlových střešních panelů s šířkami 2,4m a
délkami až do 29,4m s maximální výškou 0,88m v hřebeni a s hmotností 250 kg/m2 je
výrazným obohacením našeho trhu v oboru halových a střešních betonových konstrukcí.
Zkušenosti z dvacetiletého období používání tohoto stavebního systému pro výstavbu hal
ve Švédsku zaručují jeho všestranně užitkovou kvalitu. Mimořádná jednoduchost a lehkost
konstrukce je výsledkem dlouholetých výzkumů, zkoušek i aktivní obchodní činnosti
tvůrců a dodavatelů systému BASHALLEN.
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Obr.15 Půdorysná skladba panelů STT s polohou otvorů pro světlíky

Obr.16 Střešní konstrukce s otvory pro světlíky
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4

Tribunové lavice z lehkého betonu

Snaha snižovat účinky stálého zatížení na primární nosnou soustavu vedla v minulosti
k navrhování vylehčovaných stropních či střešních plošných prefabrikovaných dílců se
staticky účinnými průřezy. Jsou to například žebrové panely TT nebo dutinové deskové
dílce. V obou případech se pro větší rozpony nebo zatížení používá předpětí. Jinou
možností jak snižovat hmotnost konstrukčních dílců je použití lehkých betonů, zejména při
výrobě prefabrikovaných dílců.
Lehký beton jsme použili při návrhu tribunových lavic Multifunkční haly v Karlových
Varech. Umožnila to výrobna prefabrikovaných dílců LIAS Vintířov ležící v blízkosti
staveniště. Ta disponuje výrobou betonu s lehkým kamenivem LIAPOR. Vyznačuje se
nízkou objemovou hmotností, relativně vysokou pevností a výbornou zpracovatelností.
Navíc v zimě roku 2001-2 zde byly z tohoto betonu úspěšně vyrobeny dílce
s komplikovaným prostorovým tvarem koncových částí tribuny dodané na fotbalový
stadion ve Wolfsburgu. Pro tribunové lavice Multifunkční haly v Karlových Varech se
dvěma druhy průřezů (obr.17) a maximální délkou dílců 8,6 m byl použitý
samozhutnitelný beton LC 25/28-D1,6 XF4 XC4 se statickým modulem pružnosti 21,6
GPa. V porovnání s prakticky identickými lavicemi vyrobenými z běžného betonu pro
TIPSPORT arénu v Liberci došlo ke snížení stálého zatížení o 1,75 kN.m-2, což pro
tribunový nosník znamenalo snížení stálého zatížení o 15 kN.m-2. To vedlo k úspoře
konstrukčního materiálu tribunových nosníků. Lehký beton se použil rovněž pro stěnové
dílce vstupních koridorů nesených stropní konstrukci s dutinovými panely PARTEK.
Pro výrobu tribunových lavic a stěn vstupních koridorů fotbalového stadionu SLAVIE
v Praze – Vršovicích se použil rovněž lehký beton s kamenivem LIAPOR (obr.18).
Vzhledem na umístění lavic v prostředí vystaveném povětrnostním vlivům byly lavice
vyrobeny z lehkého betonu LC 35/38 D 1,8 XF4 XC4 se statickým modulem pružnosti
25,6 GPa.
Obr.17
Multifunkční aréna
v Karlových Varech
A – základní typ
s variabilními
rozměry
B – spodní dvojlavice
s konzolovým vylo
žením spodní desky
1 – dvojlavice
2 – tribunový nosník
3 – úložná ložiska

Obr.19 Detail uložení vaznic na tribunové nosníky
1 – tribunový nosník; 2 – lavice z lehkého betonu; 3 – ložiska
4 – dodatečně vložený trn se zálivkou; 5 – cementové lože
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Obr.18 Lavice z lehkého betonu při výstavbě stadionu SLAVIE

Detaily uložení a stykování tribunových lavic byly identické, převzaté z již osvědčeného
řešení při výstavbě arény TIPSPORT v Liberci (obr.19). Značný objem použitých
tribunových dílců vyrobených z lehkého betonu má příznivý vliv i na snížené zatížení
sloupů a základů.

5

Závěr

Kladné a stinné stránky navrhování a výstavby prefabrikovaných konstrukcí jsou zřejmé
z předvedených ukázek realizací prováděných v posledních letech. O co více času zabere
přípravná činnost investora zahrnující objednávku dokumentace pro stavební povolení, pro
zadání stavby a výběrové řízení, o to méně času zbývá na realizační a výrobní
dokumentaci. Potíže vznikají z valné části v nedostatečné znalosti problematiky
prefabrikovaných konstrukcí, nedostatečné komunikace s architekty, stavaři, projektanty
profesí i stavebníky v počátečních fázích návrhu konceptuálního charakteru. V poslední
době se ustálil zlozvyk investorů nezadávat stavbu hlavními dodavateli vcelku, ale po
částech různým subdodavatelům, ve snaze ušetřit finanční prostředky na výstavbu.Tak
dochází k nekoordinování činnosti, kdy si na staveništi jednotliví dodavatelé vysloveně
překáží. Také investorem vyvolávané změny zpracovatelů projektové dokumentace na
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jejich různých úrovních často způsobují potíže v procesu výstavby. Navzdory těmto
chronicky se opakujícím potížím konečná podoba u nás realizovaných prefabrikovaných
konstrukcí má ve velké míře velice dobrou úroveň.
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