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ABSTRAKT 

Zavedení nových dílců konstrukční soustavy BASHALLEN a použití samozhutnitelného 
lehkého betonu umožnilo navrhování prafabrikovaných konstrukcí s vyššími užitnými 
vlastnostmi. Diskontinuita v procesu od konceptního návrhu až po realizační dokumentaci 
konstrukcí je chronická. 
 
1       ÚVOD 
 

Ukázky sedmi prefabrikovaných konstrukcí realizovaných v posledních dvou letech v ČR 
slouží jako podklad pro nastínění problematiky výstavby železobetonových konstrukcí 
v našich podmínkách. V posledních dvou letech byly na náš trh uvedeny novinky, které 
rozšiřují sortiment dodávaných dílců. Dochází k zvyšování užitných i kvalitativních 
parametrů prefabrikovaných konstrukcí. 

 
2       Obchodní centrum OUTLET AIRPORT PRAHA v Tuchoměřicích 
 

Dvoupodlažní objekt obchodního centra má značné půdorysné rozměry 188,6/295,2 m  
a výšku 13,4 resp. 15,2 m. Prvé nadzemní podlaží je určeno pro parkování vozidel, v druhém 
nadzemním podlaží jsou umístěny prodejní plochy. Základní modul v delším směru je 16,4m, 
v příčném směru 8,2m u parkingu a 16,4m v druhém nadzemním podlaží. 
Podkladem pro vypracování realizační a výrobní dokumentace byl projekt pro stavební 
povolení, kde pro stropní konstrukci byly navrženy předem předpjaté žebrové panely  

                  Obr. 1  Pohled na stropní konstrukci s panely HCE 500 pro modul 16,4m……… 
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v modulu 16,4 m spřažené s betonovou membránou a celková výška stropu s nosníky průřezu 
obráceného T délky 8,2 m činila 0,95 m. Střešní konstrukce je standardně vazníková 
s vaznicemi. Montovaný obvodový plášť byl navržen z vrstvených železobetonových panelů 
dosahujících rozměru až 16,4/3,7 m s hmotností 40 t. 
V prováděcím projektu a následně v realizační dokumentaci došlo z mnoha důvodů 
k následujícím zásadním změnám : 
• stropní žebrové panely pro modul 16,4 m byly nahrazeny předem předpjatými deskovými 
panely HCE500 
• těžký betonový prefabrikovaný obvodový plášť byl nahrazen lehkým pláštěm KINGSPAN 
 
Stropní konstrukce 
Pro stropní konstrukci byly u nás poprvé použity předem předpjaté dutinové panely HCE500 
délky 15,2 m, navržené pro zatížení stálé 2,5 kN.m-2 a užitné 7,5 kN.m-2 (Obr. 1). 
Použití těchto panelů bylo vázáno na strategické rozhodnutí výrobců, zda v ČR zařízení na 
jejich výrobu instalovat či nikoli. Na základě značného rozsahu dodávky 42 150 m2 panelů 
pro tuto stavbu bylo rozhodnuto výrobní zařízení instalovat a zahájit jejich výrobu. 
 
HCE500 je stropní prvek, který doplňuje prvky s vysokou únosností (PARTEK 320 a 400) až 
na úroveň předpjatých TT stropních panelů, avšak s nižší vlastní hmotností a mnohem větší 
efektivitou montáže. HCE500 představuje prvek navržený pro velké rozpony (12-18m), 
vysoká užitná zatížení s požární odolností až REI120 (standardně REI60). Panely HCE500 
jsou vyráběny v 5 základních typech vyztužení. 
 
Charakter a rozdílnost stropních konstrukcí s žebrovými panely či deskovými panely jsou 
zřejmé. Vzhledem na skladbu podlahy se 100 mm silnou vrstvou tepelné izolace 
STYRODUR a na ní uložené betonové podlahové vrstvy, nebylo nutné na rozdíl od 
žebrových panelů provádět betonovou membránu, což vedlo k urychlení a zlevnění výstavby 
a současně ke snížení hmotnosti stropní konstrukce o 100kg/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. 
 
Nahrazení vrstveného 
obvodového pláště v 
podélných osách 
s rozměrnými dílci délky 
16,4 m lehkým 
kovoplastickým obvodovým 
pláštěm ovlivnilo nosný 
systém obvodu. Důvody pro 
změnu byly dva : vysoká 
cena a absence výrobní 
základny pro  tak velké 
dílce. Zatímco betonové 
panely přenášejí vodorovné 
zatížení od větru rovnou             Obr. 2 Podpůrná betonová konstrukce…………….. 
do příčných rámů s roztečí ……………….pro lehký obvodový plášť…….……..…… 



16,4 m, pro lehký obvodový plášť bylo nutné vytvořit jinou podpůrnou soustavu (Obr. 2).  
Na  konzoly obvodových sloupů kromě stropních nosníků se uloží také obvodové nosníky  
s průřezem 0,4/1,3 m a 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 směru kluzně 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. 
 
3       Víceúčelová skladovací hala v Říčanech 
 

Budova je dvou až třípodlažní s členitým půdorysem a maximálními půdorysnými rozměry 
62/47m. Členitý půdorys pozůstává z dvou objektů halového charakteru vzájemně podélně 
posunutých o 13,2 m se střešními překryvy 19,8 m a s atikou na kótě 11,9 m. 
Z důvodu nepřekročitelné výškové kóty atiky +12,0 m a v souvislosti s požadovanými 
světlými výškami hal pod střechou byly pro překryv vrchních halových prostor poprvé 
použity sedlové předem předpjaté žebrové panely STT z halové soustavy BASHALLEN [1]. 
Použili jsme panely 2,4 m široké a 19,8 m dlouhé, vyrobené z betonu C50/60. Maximální 
výška v hřebeni činí 0,76 m. Při sklonu 1/40 zaručujícím požadovaný odtok vody je výška 
v úžlabí 0,55 m. Podhled dílců s viditelným kazetovým vylehčením desky působí esteticky. 
Výhodou panelů je možnost vytvoření otvorů pro pravidelný rastr požadovaných světlíků 
(Obr. 3). Tento druh sedlových střešních panelů s šířkami 2,4 m a délkami až do 32,0 m 
a maximální výškou 0,88 m v hřebeni při hmotnosti 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 a aktivní obchodní 
činnosti tvůrců a dodavatelů 
systému BASHALLEN.                  
 
                                                       Obr. 3 Střešní konstrukce STT s otvory pro světlíky 
 
4       BASHALLEN KONCEPT 
 

 je založen na dvou základních modulových prvcích : 
    •  sedlových TT – střešních dílců z předpjatého betonu 
    •  obvodových nosných sendvičových stěn s variantní pohledovou 
        úpravou včetně tzv. grafického betonu 
Toto řešení umožňuje vytvářet velké vnitřní rozpony s rozpětím až do 32 m s variabilní 
délkou v násobcích modulu 2,4 m. Vnitřní výška těchto hal může dosáhnout až 8 m. V hale 
mohou být vytvářeny mezilehlé stropy a to místně nebo v celé ploše haly (Obr. 4). Zaoblená 
nebo pravoúhlá nároží, atiky haly a dále celá škála možných fasádních povrchů doplněná 



barevným řešením dávají takto navržené hale decentní vzhled. Výborné tepelně-izolační 
vlastnosti dané vhodně použitou kombinací betonu a tepelné izolace na celé hale zajišťuje 
stabilní vnitřní klima s velmi nízkými nároky na vytápění. Jedná se o důsledně betonovou 
halu s kvalitním designem a povrchovými úpravami odpovídajícími použitému 
konstrukčnímu materiálu. 

Obr. 4  Interiér haly systému BASHALLEN 
 
 
5       Výškový sklad s přístavkem – ZENTIVA v Praze 
 

Budova s celkovým půdorysem 53,5/65,8 m je rozčleněna na dva samostatné dilatační celky 
s výrazně odlišnými betonovými konstrukcemi. Skladová hala s půdorysem 53,5/47,7 m a se 
světlou výškou 16,85 m má vnitřní sloupy s moduly přibližně 4x12/3x17,5 m. Třípodlažní 
výrobně administrativní přístavek nad půdorysem 53,5/17,7 m má v příčném směru dvě pole, 
v podélném směru jsou proměnlivé moduly od 7,57 m do 9,295 m. 
Prefabrikované konstrukce navržené v prováděcím projektu 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 14,1 m. Stropní konstrukce přístavku 
s přibližně čtvercovým rastrem měla střídavě orientované trámy umístěné v třetinách rozponu 
nosníků situovaných v osovém rastru sloupů. Na trámy byly uloženy filigránové desky a celá 
stropní konstrukce spřažena s dodatečně uloženou vrstvou betonu. 
Zpracovatel dodavatelské a výrobní dokumentace 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. 
 

 
Výškový sklad 
V průběhu zpracovávání realizačního projektu včetně výrobní dokumentace investor rozhodl 
navýšit světlou výšku skladu o 3,1 m z původních 14,1 m na 17,2 m. 



Abychom mohli zachovat 
čtvercové průřezy vnitřních 
sloupů se stranou 0,6 m, 
změnili jsme 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 ukládanými do 
zdvojeného vidlicového zhlaví 
vnitřních sloupů (Obr. 5).  
Rovněž vazníky ukládané do 
kapes nosníků a obvodových 
sloupů mají tuhé styčníky.                   Obr. 5  Konstrukce haly se světlou výškou 17,2m….  
Tímto způsobem dochází k redukci vzpěrných délek sloupů, ke snížení spotřeby výztuže a 
zachování původně navrženého průřezu. 
Největší změnu u třípodlažního přístavku doznal hlavní nosný systém spolu se stropními 
konstrukcemi. Soustavou příčně orientovaných dvojpólových 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. Monolitická 
železobetonová membrána s funkcí podlahové vrstvy a s tloušťkou až 97 mm spolupůsobí 
s panely i příčlemi. Snížily se druhotnost i počet dílců, zjednodušila se a zrychlila montáž 
(Obr. 6). U hlavního vstupu byla původně navržena předsazená betonová část, v nárožích 
podpíraná ocelovými sloupy. Koncepce příčných rámů umožnila tento problém vyřešit 
jednoduchým prodloužením příčlí s konzolovým vyložením, včetně použití panelů PARTEK.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 6  Pohled na konstrukci přístavku 



6       Hromadné garáže – Vojtíškova – Praha 4 
 

Pro čtyřpodlažní objekt hromadných garáží nad půdorysem 50,4x48,0 m s pravidelnou 
osnovou sloupů byla v projektu pro stavební povolení navržena monolitická konstrukce 

s bezprůvlakovými deskovými stropy tloušťky 240 mm podepřenými sloupy čtvercového 

Obr. 7  Typický příčný řez konstrukcí 
        

…………..Obr. 8  Montáž konstrukce ve stísněných prostorových podmínkách 
………… 

průřezu 0,4/0,4 m a komplikovanou soustavou stěnových útvarů v oblasti nájezdové rampy. 
V této fázi projektu se uvažovalo se založením konstrukce na dvoustupňových patkách a 
pasech. Celý objekt byl rozdělen na čtyři dilatační celky a jeho realizace měla probíhat 
v zimním období. Z důvodu urychlení a zjednodušení výstavby byl dodavatelem vznesen   
požadavek na změnu technologie výstavby nosné konstrukce  
a základů. Původní monolit byl nahrazen plně prefabrikovanou železobetonovou konstrukcí 
řešenou jako jeden dilatační celek. Patky byly nahrazeny vrtanými pilotami (Obr. 7, 8).  
Konstrukce parkingu je navržena v prefabrikovaném provedení se sloupy průřezu 0,4/0,4 m  
a respektuje původní modulový rastr 7x7,2 m/3x(5,0+6,0+5,0) m. 
V krajních osách jsou sloupy průběžné s konzolami určenými pro uložení obvodových 
parapetních stropních nosníků. Vnitřní sloupy jsou dělené, stykované na botku. Stropní 
konstrukce tvoří rámové příčle výšky 320 mm. Na obvodové parapetní nosníky a rámové 
příčle jsou uloženy stropní dutinové předem předpjaté panely PARTEK tloušťky 200 mm. 
Stropní konstrukce je spřažena s monolitickou membránou. Má konečnou povrchovou úpravu 
pro pojezd automobilů i na střeše. 
Z důvodu změny technologie výstavby bylo nutné ve velice krátké době vypracovat nový 
projekt pro stavební povolení. Téměř souběžně byl zpracováván realizační projekt nosné 
konstrukce včetně výrobní dokumentace dílců. Doba výstavby trvala dva měsíce. 
Přehledná a jasná dispozice této budovy s minimalistickým architektonickým pojetím je 
příkladem úsporného a hospodárného návrhu vícepodlažních parkingů sídlištního charakteru. 



7       Lehký beton pro tribuny stadionů 
 

Lehký beton jsme použili při návrhu tribunových lavic Multifunkční haly v Karlových Varech 
(Obr. 9). 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 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-1. 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. 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. Detaily uložení 
a stykování tribunových lavic byly identické, převzaté z již osvědčeného řešení při výstavbě 
arény TIPSPORT v Liberci. 

Obr. 9  Uložení dvou druhů lavic na tribunové nosníky .. 
 
8       Multifunk ční hala v Karlových Varech 
 

Multifunkční hala má obdélníkový půdorys s maximálními rozměry 90,9 m a 105,0 m.  
Má zaoblená nároží a je zapuštěna do terénu s převýšením 8,4 m. Zkušenosti z výstavby 
liberecké TIPSPORT arény byly využity k některým úpravám konstrukce, jež vedly ke 
zjednodušení výroby, ale zejména k zjednodušení a zrychlení montáže konstrukce na stavbě. 
Z těchto důvodů byl také pozměněn návrh konstrukce uvedený v dokumentaci pro zadání 
stavby, kde se uvažovalo s monolitickou stropní konstrukcí a monolitickými sloupy nad částí 



půdorysu s otevřeným garážovým stáním v suterénu. Stropní konstrukce i sloupy byly 
navrženy prefabrikované jako v horních podlažích. Změna postihla i předsunutou 
monolitickou příjezdovou rampu, přeměnou z monolitické na čistě prefabrikovanou. Tím se 
podstatně zjednodušila a zrychlila výstavba betonového skeletu. Bylo to dosaženo 
následujícími změnami a úpravami konstrukce, jejich dílců a styků použitých při výstavbě 
TIPSPORT arény v Liberci. 
Rámové příčle s průřezem tvaru obráceného U s výškami 385 mm a 450 mm spřažené 
s filigránovými spojitými stropními deskami a s výškami 500 mm a 620 mm s průběžnými 
konzolkami na uložení dutinových panelů přestavují čtyři typy průřezů i forem pro jejich 
výrobu. U multifunkční haly v Karlových Varech se díky návrhu stropních desek s výhradním 
použitím dutinových panelů podařilo průřezy zunifikovat na jediný. To mělo příznivý dopad 
na formovací zařízení výrobce dílců a na zjednodušení detailů uložení i styků při montáži  
na stavbě (Obr. 10). 
Filigránové desky použité v zakružených segmentech a u menších rozponů při výstavbě 
liberecké haly způsobovaly potíže při provádění potřebou husté sítě dočasných podpor, které 

      Obr. 10 Pohled na rámové soustavy s panely PARTEK……………………. 
 

znemožňovaly činnost návazných profesí ve spodních podlažích. Také koordinace tří 
dodavatelů (dutinové panely, filigránové desky, transportbeton) byla zjednodušena odběrem 
panelů od jediného dodavatele. Byly použity předem předpínané panely tloušťky 200 mm. 
Části monolitických stěn čtyř komunikačních jader se schodišti, výtahy a šachtami s rozvody, 
umístěné v delších stranách obvodu u zakružených nároží ve vazbě na prefabrikovaný skelet, 
byly nahrazeny prefabrikovanými dílci. Důvodem je zajištění nezávislosti, přesnosti  
a rychlosti montáže prefabrikované konstrukce. Monolitické části komunikačních jader  
se prováděly dodatečně. 
Na rozdíl od liberecké arény, kde byla střešní příhradová konstrukce ukládána na ocelové 
sloupy vrchních dvou podlaží, u karlovarské multifunkční haly byly všechny sloupy betonové 
s rozšířenou hlavou a se zabudovanými kotevními deskami pro uložení ložisek střešní 
konstrukce. 



9       NISACENTER Liberce – dostavba 
 

Výsledná podoba realizovaných železobetonových konstrukcí dostavby obchodně 
společenského komplexu NIACENTER vznikala postupnými úpravami původně navrženého 
skeletu v projektu pro stavební povolení. V průběhu přípravných projektových prací došlo 
k výměně generálního projektanta. Při návrhu konstrukce se vystřídaly postupně tři projekční 
kanceláře. Zpracovatelé finální realizační a výrobní dokumentace SIAL s.r.o. monolitů  
a PBK ČÍŽEK a.s. prefabrikované konstrukce dospěli k optimálnímu návrhu konstrukce pod 
neúprosným tlakem harmonogramu výstavby, potřeb a možností dodavatelů a požadavků 
investora. 
Pro železobetonovou konstrukci dvoupodlažního objektu s pojízdnou střechou „Parking Nisa“ 
s nepravidelným půdorysem 102/115,6 m je v oblasti s pravidelnou osnovou sloupů  
(4,25 + 10 x 8,5 + 4,25/11,8 až 15,0 + 4 x 12,5 + 3 x 10)m navržený prefabrikovaný skelet. 
V atypických nárožích, komunikačních jádrech a v oblasti rampy je pro výstavbu použita 
monolitická konstrukce. 
Sloupy mají jednotný obdélníkový průřez 0,4/0,6 m a jsou dělené se svařovaným stykem 
nárožní výztuže provlečené otvory v příčlích. Sloupy s návazností na monolitické stěny jsou 
opatřeny vylamovacími lištami. Rámové příčle mají průřez tvaru obráceného T celkové šířky 
1,0 m se spodními přírubami vyloženými 0,15 m pro uložení panelů PARTEK resp. 0,2 m 
v návaznosti na uložení monolitických částí stropní konstrukce. Příčle ve spojení se sloupy 
vytvářejí rámové soustavy s roztečemi 10,0 resp. 12,5 m. Pro rozpony do 11 m mají příčle 
výšku 0,6 m pro vyšší rozpony ve dvou případech výšku 0,75 m. Z důvodu odvodnění 
parkovacích ploch a eliminace spádových vrstev mají vrchní části příčlí dvouprocentní sklon 
v délkách 17,0 m od vrcholů k úžlabí v podlaží i ve střeše. Stropní předem předpínané panely 
typu PARTEK mají tloušťku 265 mm pro pole 10 m a 320 mm pro pole 12,5 m. Příčle  
i panely jsou spřaženy s 90 mm silnou membránou. 
Montáž prefabrikované části konstrukce byla plynulá a rychlá. Umožňovala nezávislou  
a postupnou výstavbu atypických monolitických částí konstrukce s komplikovanějšími tvary 
ramp, zaoblených nároží a komunikačních jader. Volba vhodné kombinace prefabrikované  
a monolitické technologie výstavby umožnila vybudovat konstrukci v rekordních dvou 
měsících. 
Víceúčelový objekt D i s multikiny je dvou až čtyřpodlažní budova s přibližně obdélníkovým 
půdorysem o rozměrech 121x185 m. Z větší části se opět jedná o prefabrikovanou konstrukci 
doplněnou o monolity. Základní modulová síť sloupů je roztečích 8,5m x 10,0m. Ta je místně 
upravena o vložené sloupy v atypických částech a u šikmých obvodových stěn. Ve vyšších 
podlažích jsou některé sloupy dle dispozičních požadavků vypuštěny. 
V souběžném průběhu výstavby a projekčních prací na realizační a výrobní dokumentaci byl 
ze strany investora a dodavatele vznesen požadavek na zrychlení výstavby. Toho se dosáhlo 
přepracováním původně monolitických částí konstrukce na prefabrikované. Jednalo se 
zejména o strop pod multikiny a velký kruhový světlík nad pasáží. 
Strop pod multikiny se rozkládá na ploše 9x8,5/5x10,0 m. Horní plocha stropu má 2 výškové 
úrovně v rozmezí 0,2 m. Montovanou stropní konstrukci tvoří rámové příčle s rozpony 8,5m a 
v rozteči 10,0 m. Průřez tvaru obráceného T má výšku 0,8 m. Na spodní příruby jsou 
ukládány předem předpínané panely PARTEK tloušťky 0,4 a nosníky pod dělící zdi multikin 
se sloupy ocelové konstrukce. Prefabrikované dílce jsou spřažené s betonovou 0,1 m silnou 
membránou. Ve čtyřech polích s konzolovým vyložením je prefabrikovaný strop nahrazen 
monolitickou kazetovou deskou. Stropní konstrukce byla navržena na provozní hodnoty 
rovnoměrného stálého zatížení 9 kN.m-2, nahodilého 5 kN.m-2, osamělá břemena od OK 
stálé/nahodilé 314/286 kN, liniovým zatížením od zdí až 54 kN.m-1 a pro pojezd jeřábu MB 
1030.1 ve středním poli s roztečí 10 m. 



Návrhem prefabrikované stropní konstrukce došlo k urychlení výstavby a dosáhlo se i snížení 
vlastní tíhy konstrukce o 375 kg/m2. Vyřešil se také problém potřeby zesilování spodní 
stropní konstrukce, která nevyhovovala na přitížení při provádění silné monolitické stropní 
desky. 
Konstrukce kruhového světlíku s průměrem 12 m ve střešním poli 20/17 m byla navržena 
v hmotném monolitickém provedení. Z výrobních důvodů a nedostatečné únosnosti spodního 
stropu byla konstrucke navržena v lehkém prefabrikovaném provedení s monolitickou 
kruhovou obrubou (Obr. 11). Konstrukce pozůstávala ze čtyřech nosníků s vykonzolovanými 
deskami sledujícími tvar kruhového světlíku s čtyřicetipěti stupňovými nárožními úkosy 
odpovídajícími diagonálám vepsaného čtverce.  
Po kruhovém obvodu byla v dílcích zabudovaná výztuž pro monolitickou obrubu. Dočasné 
podpory umístěné v nárožích dílců byly po provedení diagonálních styků desek a po 
vybetonování atiky odstraněny. Tímto došlo k zjednodušení a zkrácení výstavby 
a podstatnému snížení hmotnosti konstrukce. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              Obr. 11  Konstrukce kruhového světlíku v prefabrikovaném 
                                             provedení s monolitickou obrubou 
10       Závěr 
 

Použitím lehkého betonu při výrobě některých prefabrikovaných dílců dochází k snižování 
stálého zatížení a vede k úsporám při návrhu podpůrné nosné soustavy včetně základů. 
Zavádění nových dílců nebo i konstrukčních soustav zvyšuje konkurenceschopnost 
prefabrikovaných konstrukcí na stavebním trhu. 
Přetrvávají nedostatky v přípravném období. Projektové podklady až do tendrové 
dokumentace anebo prováděcího projektu zpracovávají jiné pracovní týmy než realizační a 
výrobní dokumentaci. Výběrová řízení na dodávky konstrukcí trvají neúměrně dlouho na úkor 
doby přípravy realizační dokumentace a výstavby s nezměněnými finálními termíny. 
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