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1 ÚVOD 
Zavedením vysokopevnostních a vysokohodnotných betonů spolu s prudkým rozvojem 
výrobních technologií, zejména samozhutnitelného betonu, dosahuje betonová prefabrikace 
stále vyšších technických, kvalitativních a estetických parametrů. Na mezinárodním kongresu  
„Meet the future of precast concrete“ pořádaným BIMB (Bureau International du Béton 
Manufacturé) roku 2005 v nizozemském Amsterdamu byl hodnocen vývoj betonové 
prefabrikace v prvních pěti letech třetího milénia. Panuje shoda, že v tomto období došlo 
k výraznému kvalitativnímu posunu a přesvědčení, že tento trend bude dále  pokračovat.  
Ve svém příspěvku vycházím z poznatků získaných na zmíněném kongresu s návazností  
na tendence a problémy výstavby prefabrikovaných konstrukcí pozemního stavitelství  
na prahu třetího milénia v Česku. Uvedené ukázky realizovaných konstrukcí z tohoto období   
pocházejí z vlastní návrhové činnosti a ilustrují současný stav prefabrikace u nás. 
 
2 POZNATKY Z KONGRESU 
 

2.1 BETON A PREFABRIKACE VERSUS OSTATNÍ KONSTRUK ČNÍ MATERIÁLY 
 

Prefabrikované konstrukce, dílce a betonářské zboží jsou součástí nesmírně rozsáhlé oblasti 
betonového stavitelství. V názvosloví prefabrikovaný beton bychom měli klást přednostně 
důraz na slovo beton, kterému konkurují jiné konstrukční stavební materiály, zejména ocel, 
cihly a dřevo, které se při výstavbě nejvíce používají. Musíme si uvědomit, že první impuls  
o výběru a použití konstrukčního stavebního materiálu dávají stavebník či jím pověřený 
projektant – architekt. Betonářský průmysl je ve srovnání s ocelářským značně rozdrobený. 
Výrobci cementu jsou sice bohaté společnosti, ale daleko méně podporují marketing  
a průmyslová odvětví, která využívají cement pro svou výrobu. Také nemají dostatečný 
kontakt s architektonickou obcí a dalšími činiteli, kteří rozhodují o výběru materiálů  
pro výstavbu. Podstatnou součástí betonářského průmyslu jsou výrobci a dodavatelé betonové 
směsi – transportbetonu, sdruženi ve svých asociacích a mající svou strategii. Totéž se dá říci 
o výrobcích prefabrikovaných dílců a betonářského zboží. Ti se však více zaměřují  
na propagaci svých firem. Obě skupiny soutěží spíše mezi sebou, místo aby soutěžily 
s konkurencí, pracující s jinými materiály: ocelí, dřevem, zdivem či jinou substancí. 
Propagace betonu prostřednictvím různých asociací s nedostatečným finančním zázemím, 
které mezi sebou často soutěží, neprospívá betonovému stavitelství jako celku. Rozdílné 
zájmy jednotlivých účastníků betonového stavitelství by měly být prvoplánovaně podřízeny 
společnému zájmu všech: zvyšování produkce a její kvality. 
 

2.2 MARKETING 
 

Úspěšnost a rozvoj prefabrikace závisí na odbytu prefabrikovaných dílců a betonářského 
zboží. Úspěšná budoucnost bude stále více spočívat na kvalitě marketingu, jehož součástí  
je „managing“ a prodej. Managing spočívá v odborném řízení podniků, ve kterém se zúročují 
dosavadní zkušenosti a znalosti výrobního procesu a prodeje. Ačkoli managing hraje 
důležitou roli, je nutné, aby byl podřízen prvoplánovému marketingu. Marketing v sobě 
zahrnuje výzkum trhu pro potřeby výroby a obchodu, ale zejména usměrňování a aktivní 
ovlivňování hospodářské činnosti podle potřeb trhu s důrazem na jeho očekávané budoucí 
potřeby. 
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Marketing obsahuje čtyři klíčové funkce: 
- průzkum trhu s určením, čím se můžeme uplatnit na trhu, pro koho a jakým způsobem 
- managing, jakožto tvorba prostředí potřebného pro uskutečnění marketingového plánu 
- komunikativnost s iniciací motivace a získávání lidí pro uskutečnění marketingového 

plánu 
- prodej, coby společenská smlouva, vyjadřující zákaznický souhlas s naší nabídkou  

a s nadějí na její pokračování  
 
Marketingu byla věnována na konferenci mimořádná pozornost. 
Naším aktuálním úkolem je představit beton v celé šíři jeho pozitivních vlastností, jakožto 
materiál, jemuž patří budoucnost. Nestačí naše přesvědčení, že jsme dobří a  že máme dobré 
výsledky. O tom musí být přesvědčeni především architekti a klienti, kteří rozhodují o výběru 
materiálů a konstrukcí. A o tom je musí v prvé řadě přesvědčit především v celé své šíři 
rozvětvená betonářská obec. Z toho vyplývá důležitost cílené propagace betonu, která není 
dostatečná, zvlášť v porovnání s ocelářským průmyslem, koncentrovaným do mamutích  
a finančně silných výrobních závodů, kontrolujících celý řetězec činností od surovinových 
zdrojů přes výrobu matriálů a široké palety produktů až po produkci stavební. 
 
 
2.3 TECHNOLOGIE BETONU A PREFABRIKACE 
 

Vývoj technologie betonu pokročil v posledním desetiletí mílovými kroky vpřed. Před více 
než deseti lety se objevil na trhu vysokopevnostní beton C 90/105, který se začal používat  
i při výstavbě monolitických konstrukcí. Zdálo se, že výhody trvanlivých a štíhlých 
prefabrikovaných dílců vyráběných ve specializovaných výrobnách budou hrát menší roli než 
doposud. Objev samozhutnitelného betonu však rázem posunul prefabrikaci opět na výsluní. 
Jeho objev a použití při průmyslové výrobě prefabrikovaných dílců rychle odstraňuje 
dosavadní neduhy a nedostatky, kterými byly: prašnost, hlučnost a vibrace. 
 
 
2.4 NOVÉ DÍLCE 
 

2.4.1 Dutinové předem předpjaté panely 
Dutinové předem předpjaté panely H 600/1000 s tloušťkami od 600 do 1000 mm znamenají 
významný příspěvek ve vývoji panelů tohoto druhu. Do stojin s šířkami od 70 do 120 mm lze 
totiž vkládat smykovou výztuž a do spodní příruby s tloušťkou od 50 do 140 mm je možné 
vkládat sítě. Panely se používají do rozponu 20 až 22 m pro mosty nebo stropní konstrukce 
s vysokým užitným zatížením. Jsou vyráběny z betonu pevností 55 až 65 kNmm-2 s vodním 
součinitelem okolo hodnoty 0,4. Výroba je umístěna v 350 m dlouhé hale rozdělené na dvě 
části. V prvé části na 150 m dlouhých drahách s kotevními bloky dochází k předpínání  
a betonáži. Po dosažení předepsané pevnosti betonu se 150 m blok přesune do druhé haly 
k dozrání. Řezání na požadované délky se provádí stabilním zařízením. Panely jsou vyráběny 
v Gruppo Centro Nord u Verony v Itálii. 
 
2.4.2 Střešní dílce průřezu TT 
Střešní dílce průřezu TT přímopasé nebo sedlové prošly inovací v důsledku možnosti použití 
samozhutnitelného betonu při výrobě. Tato výrobní technologie umožnila podstatné zeštíhlení 
dílců, které se vyrábí v šířkách až do 3,6 m a délkách až do 25 m. Jejich hmotnost se pohybuje 
okolo 250 kg/m2. Ve stojinách dílců je možné vytvářet otvory pro příčné vedení 
technologických rozvodů. 
 



 
2.4.3 BETEMI 
BETEMI jsou dekorativní nosné betonové sloupy kruhového průřezu s průměry od 160mm  
do 1200 mm, tloušťkami stěn 50 až 200 mm, průměry vnitřních dutin 60 až 800 mm  
a maximální délkou 4000 mm. Vyznačují se kvalitním leštěným povrchem nabízeným 
v sedmi barevných odstínech. Dutiny jsou po osazení sloupů na stavbě vyplněny betonem, 
eventuelně doplněny výztuží. Dílce lze nastavovat. Vznikl velice atraktivní architektonicky 
prvek, připomínající leštěný kámen. 
 
 
3 PREFABRIKACE VERSUS MONOLIT 
 
Konečná podoba konstrukce realizované budovy se často liší od jejího prvotního návrhu. 
Rozhodující okamžik pro změnu konstrukce nebo technologie její výstavby často souvisí 
s určením dodavatele stavby na základě výběrového řízení. 
Konceptní návrh konstrukcí budov v pozemním stavitelství vzniká obvykle ve spolupráci 
s klientem vyvoleného architekta a jím smluvně zajištěného statika v čase zpracování projektu 
pro stavební povolení. Parametry a kvalita navržené konstrukce závisejí na úrovni jejich 
vzájemné spolupráce. Schopnost konceptního myšlení, znalosti a zkušenosti statika – 
konstruktéra jsou rozhodující pro zdar stavebního díla. 
Na základě vlastní praxe ve stavební organizaci zajišťující výstavbu prefabrikovaných 
konstrukcí však musím konstatovat, že v mnohých případech bylo nutné navržené konstrukce 
nahradit jinými. To se dělo vždy po vzájemné dohodě s hlavními dodavateli staveb, většinou 
ve stádiu zahájení výstavby nebo v jejím těsném předstihu. Důvody byly různé: nutnost 
zkrácení doby výstavby, zlevnění konstrukce, výstavba v zimním období nebo i nabídka 
zvýšených užitných vlastností u nové konstrukce. 
Následující tři ukázky přeměny původně navržené monolitické konstrukce  
na prefabrikovanou je však z globálního hlediska odbytu betonových konstrukcí úspěch 
irelevantní! 
 
 
3.1 NOVOSTAVBA FINANČNÍHO ÚŘADU V MOSTĚ 
 

Pro pět až šestipodlažní budovu novostavby Finančního úřadu v Mostě s půdorysem tvaru U 
vepsaného do obdélníku 44 x 26 m byla původně navržena monolitická železobetonová 
konstrukce s krabicovým stěnovým systémem v modulu 5,4 x 5,4 m ve vrchních třech 
podlažích, uloženém na ortogonálně orientovaných rámech se sloupy umístěnými v křížení 
stěn, a to i v suterénu, určenému z části pro parkování osobních aut a z části pro skladové 
hospodářství. Náročnost takto navržené monolitické konstrukce z hlediska provádění, bednění 
i vyztužování a času výstavby vedla k návrhu celomontované prefabrikované konstrukce 
s využitím obvodů pro situování rámů doplněných vnitřními sloupy pouze v rohových sekcích 
a u schodiště (obr. 1). Tím vznikly v podélných sekcích prostory bez vnitřních podpor vhodné 
pro flexibilní uspořádání interiéru. Pro stropní konstrukce jsme použili dutinové předem 
předpjaté panely s tloušťkami 150 až 320 mm od menších až po největší rozpony 10,8 m. 
Stropní konstrukce jsou prakticky shodné ve všech podlažích. Obvodové suterénní stěny jsou 
rovněž prefabrikované. Uvolněný prostor pro sklady a parking v suterénu byl dalším 
pozitivním přínosem realizované prefabrikované konstrukce.  



Obr.1  Finanční úřad v Mostě - skladba stropu 3. podlaží stropní konstrukce 
           A – prefabrikované; B – monolitické 
 
3.2 CENTRUM OLYMPIA PLZE Ň 
 

Ocelová halová konstrukce jedné části rozsáhlého obchodně-společenského Centra Olympia 
v Plzni s půdorysem 161 x 97 m je uložena na železobetonovou konstrukci suterénu  
s  parkingem. Monolitická konstrukce byla navržena s kruhovými vnitřními sloupy průměru 
0,7 m v modulové osnově 20 x 8,1/9 x 10,8 m, které nesou stropní konstrukci s příčně  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.2  OLYMPIA PLZEŇ – stropní konstrukce v příčném řezu  
           A – monolitická; B – prefabrikovaná 



orientovanými plochými průvlaky 2 x 0,7 m, v oblasti sloupů zesílenými na výšku 0,9 m.  
Na ně navazuje spojitá deska tloušťky 0,25 m se světlým rozponem 6,1 m (obr. 2A). 
Suterénní obvodové stěny měly tloušťku 0,3 m. Monolitická stropní deska s návrhovým 
užitným zatížením 20 kNm-2 byla nahrazena předpjatými dutinovými panely PARTEK 
s tloušťkou 320 mm. Ty jsou uloženy na průběžné konzolky spojitých nosníků s příčným 
průřezem tvaru obráceného písmene U vepsaného do obdélníku 1,1 x 0,8 m (obr. 2B). 
Nosníky i panely jsou spřaženy s nadbetonovanou membránou tloušťky 60 mm nad panely  
a 130 mm nad průvlaky. Vnitřní kruhové sloupy průměru 0,6 m mají úložné konzoly 
orientované ve směru styčných spár příčlí. Obvodové suterénní stěny jsou rovněž 
prefabrikované avšak tloušťky 0,2 m. Jsou opřené do stropní konstrukce a úložných 
prefabrikovaných základových prahů. Konstrukce byla rozdělena jedinou příčně orientovanou 
dilatační spárou na dvě plošně rovnocenné části. 
 
 
3.3 KIKA ČESTLICE 
 

Pro trojpodlažní objekt KIKA v Čestlicích s prodejnou nábytku a skladovým zázemím nad 
obdélníkovým půdorysem 155 x 75 m a s čtvercovou osnovou sloupů 8,55 x 8,55 m byla 
v projektu pro stavební povolení navržena monolitická konstrukce s bezprůvlakovými 
deskovými stropy tloušťky 0,25 m resp. 0,32 m v obvodových polích s pravoúhlými 
hlavicemi nad vnitřními sloupy (obr. 3A). Z časových důvodů výstavby v zimních měsících 
byla tato konstrukce nahrazena prefabrikovanou a pouze atypická část velkoryse 
koncipovaného ústředního prostoru se spirálovou rampou zůstala logicky v monolitickém 
provedení. Z důvodů omezených konstrukčních výšek podlaží a z toho vyplývajícího 
stísněného prostoru pro vedení rozvodů byla povolena maximální výška stropní konstrukce 
v oblasti příčně orientovaných rámů do 0,4 m. Ploché rámové příčle s šířkou 1,7 m jsou 
stykované nad sloupy s dvojkonzolkami orientovanými souhlasně se stykovou spárou příčlí 
(obr. 3B.). Na jejich spodní příruby jsou uloženy předem předpjaté dutinové panely tloušťky 
200 mm. Příčle a panely jsou spřaženy s 60 mm membránou s vrchní úložnou plochou 
určenou na provedení tenké podlahové vrstvy tloušťky 10mm. 
Obchodní dům KIKA v Čestlicích je prvním z plánované výstavby obchodních domů této 
společnosti v České republice. Jde také o první použití prefabrikované technologie  
pro prodejní objekt společnosti KIKA. Zejména vstřícný postoj rakouského architekta 
Michaela Ebnera umožnil výstavbu námi navržené prefabrikované konstrukce. 
 
 

Obr.3  KIKA Čestlice – stropní konstrukce s příčným řezem v úložné oblasti na sloupu  
           A – monolitická; B – prefabrikovaná 
 
 



4 HYBRIDNÍ KONSTRUKCE 
 
Každý konstrukční materiál a související technologie výstavby mají určité vlastnosti 
předznamenávající jejich optimální využití při návrhu konstrukcí. Využití více konstrukčních 
materiálů vede k návrhu tzv. hybridních konstrukcí. Významné uplatnění prefabrikace 
v hybridních konstrukcích dokumentují následující ukázky: 
 
4.1 ARÉNA TIPSPORT V LIBERCI 
 
Konstrukce pro víceúčelovou halu či stadion je tradičně hybridní. Dominantní postavení  
pro výstavbu tribun a zázemí má montovaná prefabrikovaná železobetonová konstrukce,  
pro překryv halového prostoru konstrukce ocelová, komunikační jádra jsou monolitická  
(obr. 4). 

Obr.4  Aréna Tipsport v Liberci  –  příčný řez halou 
 
Prefabrikovaná konstrukce pozůstává z rámových soustav s průběžnými či dělenými sloupy. 
Rámy mají jednak vodorovné příčle nesoucí stropní desky, jednak spádové tribunové nosníky, 
na které jsou uložené lavice s průřezem písmene L. Souběžné rámy v delším přímém úseku 
mají rozteč 8,6 m. V obloukových segmentech jsou rámy uspořádány vějířovitě s proměnnou 
roztečí až do 7 m. Kombinaci zdvojených rámových příčlí a jednoduchých tribunových 
nosníků jsme zvolili z více důvodů. Předně širší průřez příčlí s tvarem obráceného U vede 
k výhodnému zkrácení stropních desek. Při 
křížení příčlí s tribunovým nosníkem nedochází 
ke kolizi (obr. 5). Ve spádu orientované tribunové 
nosníky jsou ukládány na čelní konzoly 
průběžných sloupů či zhlaví sloupů dělených  
a procházejí mezi žebry rámových příčlí, 
uložených na boční konzoly těch samých sloupů. 
U vnitřních sloupů jsou v čelech mezi žebry příčlí 
systémově vytvořeny otvory pro vedení svislých 
rozvodů. Ve vrchní ploše tribunových nosníků 
jsou pravoúhlé výřezy s vodorovnou ploškou  
pro uložení lavic a kruhovými vybráními  
pro dodatečné vložení propojovacích trnů. 
Všechny styky jsou zakryté pohledovými 
plochami tribunových lavic.  
 
Obr.5  Aréna Tipsport v Liberci  –  tribunový nosník (1) vklíněný mezi žebra stropní zdvojené 
rámové příčle (2) s tribunovýmilavicemi (3)  



Stropní desky pro modul 8,6 m jsou sestaveny z předem předpjatých dutinových panelů 
s tloušťkou 200 mm a jsou spřažené s 65 mm silnou betonovou membránou. Pro moduly  
do 7 m byly navrženy spojité železobetonové desky spřažené s filigrány v celkové tloušťce 
195 mm.  
 
4.2 DOSTAVBA OBCHODNÍHO CENTRA TESCO LET ŇANY 
 
Objekt leží na území pražské městské části Letňany. Má nepravidelný půdorys vepsaný  
do plochy cca 147 x 110 m. Budova má tři podlaží a provozně navazuje na stávající výstavbu. 
Ze stavebního hlediska byla požadována volná dispozice s omezeným množstvím svislých 
konstrukcí. Vodorovné konstrukce jsou velkorozponové s nepravidelným uspořádáním 
půdorysných rozměrů a s velkým množstvím otvorů a komunikačních jader. Celkový 
charakter objektu, výrazně ovlivněný architektonickými požadavky, předurčil návrh hybridní 
nosné konstrukce s využitím kombinované prefabrikované a monolitické technologie 
betonových konstrukcí, doplněné výraznými prvky z konstrukční oceli. Statické schéma bylo 
navíc komplikováno skutečností, že hlavní provozní osy objektu, představující páteř 
půdorysně eliptické obchodní galerie, jsou odkloněny od základního pravoúhlého osového 
systému (obr. 6). Prefabrikovaná konstrukce byla navržena v oblastech střešních a stropních 
konstrukcí vyznačujících se možností vytváření dvoustupňového ponejvíce pravoúhlého 
nosného systému. Primární nosný systém tvoří příčně orientované rámy situované v převážně 
pravidelné osové vzdálenosti 16,1 m. Rozdílné délky rámových příčlí v druhém směru  

 
Obr.6  Obchodní centrum Tesco Letňany - celkový pohled na rozestavěnou konstrukci   



vyplývají z nepravidelného uspořádání sloupů v druhém směru v závislosti na 
komplikovaném stavebně-dispozičním uspořádání. Velká část rozponů se nachází v rozmezí 
9,0 až 10,7 m. Krajní meze dosahují minimální hodnoty 2,85 m a maximální hodnoty 15,6 m. 
Pro strop nad suterénem, určeným k parkování osobních vozidel, byly navrženy deskové 
předem předpínané panely PARTEK  s tloušťkou 400 mm. Souvislá spodní plocha panelů 
vyhovovala přichycení tepelně izolačních podhledových vrstev. Pro další strop, nacházející se 
v prostředí společensko-obchodních aktivit, byly navrženy předem předpínané panely TT 
výšky 710 mm spřažené s 90 mm membránou. Rámové příčle pro oba druhy stropu jsou 
prakticky shodné.  
Vaznice jsou sedlové s průřezem T výšky 0,9 až 1,06 m. Snížené uložení 0,34 m a sestupný 
náběh spolu s třemi kruhovými otvory ve stojině umožňují bezkonfliktní vedení rozvodů. 
Střešní konstrukce je navržena na užitné zatížení 3,5 kN.m-2. 
Vzhledem k poměrně velkým rozponům monolitických stropních konstrukcí – až 
16,1 x 13,0 m, bylo v předchozích stupních projektové dokumentace uvažováno o jejich 
dodatečném předpínání. Velké množství otvorů a jejich dispozice nedovolovaly navrhnout 
vedení předpínací výztuže v optimálních dráhách. Proto byla navržena koncepce 
železobetonových desek tloušťky 0,5 m vylehčených plastovými tvarovkami tak, aby při 
relativně vysoké tuhosti průřezu a příznivých deformačních vlastnostech konstrukce 
nespotřebovala velkou část své únosnosti na vysokou vlastní tíhu. Pro vylehčení byly použity 
tvarovky z recyklovaného plastu U-boot. Sloupy jsou v návaznosti na prefabrikovanou 
konstrukci průběžné s konzolami a mají délku až 17,1 m na celou výšku budovy a jsou 
vetknuté do kalichů hlavic pilotových základů. Sloupy v návaznosti na monolitické stropní 
desky jsou dělené s kruhovým průřezem průměru 0,6 m. Výrazným prvkem zastřešení je 
ocelová konstrukce eliptického světlíku propojující oba typy střešních betonových konstrukcí. 
Další ocelová konstrukce je použita u vstupní věže s prosklenou fasádou. 
 
5 ZÁVĚR 
 
Prefabrikace se navenek zdá být velice úzkým oborem, ale opak je pravdou. Na prefabrikaci 
se musíme dívat v širších souvislostech a z různých úhlů pohledu. V konkurenci s ostatními 
stavebními materiály lze uspět pouze neustálým zlepšováním kvalitativních parametrů 
prefabrikovaných dílců a konstrukcí v konkurenceschopných cenových relacích. Kromě ryze 
prefabrikovaných konstrukcí je nutné hledat a nalézat uplatnění prefabrikovaných dílců či 
menších celků v hybridních konstrukcích. 
 
 
 


