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1 Úvod 
 
Konečná podoba konstrukce realizované stavby se často liší od jejího počátečního návrhu. 
Prvotní návrhy konstrukcí budov v pozemním stavitelství vznikají ve většině případů  
ve spolupráci klientem zvoleného architekta či architektonické kanceláře a smluvně 
zajišťovaného statika či statické skupiny v rámci zpracovávání projektů pro stavební 
povolení. Parametry a kvalita takto navržené konstrukce závisí na úrovni jejich vzájemné 
spolupráce. Zejména pak schopnost koncepčního myšlení, znalosti a zkušenosti  statika 
ovlivňují již v této fázi projektové dokumentace výslednou podobu konstrukce. 

Při realizaci železobetonových staveb v naší projekční praxi se velice často 
setkáváme s požadavkem subdodavatele železobetonové konstrukce na změnu 
konstrukčního systému či změnu technologie výstavby při zachování popř. i zvýšení 
uživatelského standardu vzhledem k původní konstrukci navržené v předcházejícím stupni 
projektové dokumentace. Důvodů je k tomu hned několik: rychlost výstavby, požadavek 
dodavatele stavby specializujícího se na prefabrikaci, snížení ceny konstrukce, výstavba 
v zimním období, uvolnění vnitřní dispozice podlaží a jiné. Tyto úpravy, resp. spíše totální 
přeměny konstrukcí vznikají ve většině případů ve stádiu zahajování výstavby nebo v jejím 
těsném předstihu. V následujícím textu uvádíme dva objekty, u kterých byla zcela změněna 
monolitická technologie na plně prefabrikovanou.  
    
 
2 Administrativní budova 1.3.1.2 v areálu PZ Škoda Plzeň 
 
Původní sedmipodlažní monolitická konstrukce byla koncipována jako kombinace 
bezprůvlakových desek tl. 200mm, obvodových sloupů (Ø400mm a 400/400mm)                
a vnitřních stěn (tl. 200mm a 250mm) s vyloženými konzolami snižujícími rozpon 
stropních desek. Suterén byl řešen jako krabicová  soustava vnitřních stěn tl. 200mm          
a 250mm, obvodových stěn tl. 300mm, základové desky tl. 400mm a stropu tl. 200mm. 
Stabilitu celého objektu zajišťoval velký počet vnitřních podélně i kolmo orientovaných 
stěn (Obr. 1, 3). 
 Návrh prefabrikované konstrukce byl přepracován ve spolupráci s architektem.  
Pro deskové útvary se navrhly předpjaté panely Partek tl. 200mm, v suterénu tl. 265mm 
uložené na průvlaky, ztužidla a konzolky stěn. Pro menší rozpony se použily plné desky. 
Svislé nosné prvky tvoří sloupy a stěny. Dimenze a poloha obvodových sloupů  
se nezměnily. Uvnitř budovy se objevily nové sloupy, jejichž poloha byla stanovena na 
základě dispozičního řešení. Tyto sloupy jsou v omezené míře doplněny stěnami 
zabezpečujícími tuhost a stabilitu objektu. Po obvodu suterénu obíhá opěrná stěna tl. 
300(350)mm, která je částečně předsazena před sloupy. Schodiště je plně zprefabrikované, 
kromě nadstavby, kde byl monolit nahrazen zdivem a trapézovými plechy. Rovněž základy 
objektu se změnily. Plošné založení jsme nahradily vrtanými pilotami (Obr. 2, 4). 



4. konference Prefabrikace a betonové dílce (2007) 
 
 

 V novém návrhu jsme zohlednili požadavky kladené na původní monolitickou 
konstrukci. Skladba prvků respektuje velikost i umístění instalačních šachet  
a komunikačních jader, nepravidelnost v rozmístění svislých nosných prvků uvnitř budovy. 
Výška konstrukce nezasahuje do prostoru určeného pro rozvody vzduchotechniky a jiných 
technologií. Požární odolnost konstrukce v suterénu byla zvýšena na 180minut. Zajištění 
tuhosti konstrukce a kvalitního povrchu viditelných částí prefabrikovaných dílců  
je samozřejmostí.  

Prostory schodiště, výtahů a instalačních šachet jsou kombinovány pomocí 
betonových stěn, průvlaků, ztužidel a  vyzděných stěn. Výška nosníků je 450mm,              
v jednom případě 700mm. Volný prostor mezi konstrukcí a podhledem pro vedení rozvodů 
je dostatečný. Zvýšené požární odolnosti na 180minut vyhovují panely tl. 265mm, zvětšení 
tloušťky krycí vrstvy výztuže průvlaků, ztužidel a sloupů. Pohledové povrchy                    
u prefabrikovaných dílců jsou provedeny v požadované kvalitě. Tuhost objektu je zajištěna 
zejména soustavou prefabrikovaných stěnových útvarů (Obr. 5, 6).  

 
   Obr. 1  Výsek půdorysu typického podlaží                 Obr. 2  Výsek půdorysu typického podlaží  

                monolitické konstrukce                                                 prefabrikované konstrukce 

 

 
                 Obr. 3  Částečný řez A1-A1                                 Obr. 4  Částečný řez A2-A2 



 4. konference Prefabrikace a betonové dílce (2007) 
  
 

  

 
 

Obr. 5  Montáž skeletu ústupem                                 
 

 
 

Obr. 6  Pohled na konstrukci před dokončením 4.NP               
 

Základní údaje konstrukce: 
 

Obestavěný prostor: cca 20 215 m3 
Doba výstavby: 05. - 06. 2007 
Cena: 20 mil. Kč 
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3 Hromadné garáže – Vojtíškova – Praha 4 
 

Pro čtyřpodlažní objekt hromadných garáží nad půdorysem 50,4 x 48,0 m s pravidelnou 
osnovou sloupů byla v projektu pro stavební povolení navržena monolitická konstrukce 
s bezprůvlakovými deskovými stropy tloušťky 240mm podepřené sloupy čtvercového 
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 
probíhala v zimním období. 

                                            
      
 
 
 
 
 

Obr. 7  Půdorys typického podlaží – monolitická vs. prefabrikovaná konstrukce 
 

Z důvodu urychlení a zjednodušení výstavby byl vznesen dodavatelem požadavek  
na změnu technologie výstavby nosné konstrukce a základů. Původní monolit byl  
nahrazen plně prefabrikovanou železobetonovou konstrukcí řešenou jako jeden dilatační 
celek s betonovou monolitickou membránou s konečnou úpravou pro pojezd automobilů 
(Obr. 7, 8). Prefabrikované dílce jsou v pohledovém provedení s přiznanými detaily, 
zejména pak u vnitřního prostoru nájezdové rampy. Zvláštní pozornost byla věnována 
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stropní konstrukci s požadavkem  
na malou konstrukční výšku. 
Návrhem montované prefabrikované 
konstrukce se dosáhlo zkrácení doby 
výstavby použitím předvyrobených 
prefabrikovaných dílců nosné 
konstrukce. Stavebně dispoziční 
uspořádání s počtem stání osobních 
vozidel bylo zachováno a podstatně 
se zvýšila prostorová přehlednost 
interiéru (Obr. 9). Dřívější soustava 
stěnových útvarů v předcházející 
monolitické konstrukci vytvářela 
nepříjemný „tunelový efekt“.                             Obr. 8  Prostorový model konstrukce                     
Založení   konstrukce   je   navrženo 
na vrtaných velkoprůměrových pilotách. Tím bylo dosaženo podstatného snížení objemu 
zemních prací a realizace založení ve velice krátké době asi 10 dnů.  

 

 
Obr. 9  Typický příčný řez konstrukcí 

      

     Obr. 10  Montáž konstrukce ve stísněných prostorových podmínkách 
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Nová konstrukce parkingu 
je navržena jako prefabrikovaný 
montovaný skelet se sloupy 
průřezu 0,4/0,4 m respektující 
původní modulový rastr 7 x 7,2 m 
v osách 1 až 8 a 3 x (5,0 + 6,0 + 
5,0) m v osách A až J. 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 situované 
v osách 2 až 7. Na obvodové 
parapetní nosníky a rámové příčle  
jsou   uloženy    stropní   dutinové                Obr. 11 Vyložené prefabrikované podesty  
předem předpjaté panely PARTEK                             pro uložení ocelového schodiště 
tloušťky    200   mm  (Obr. 10).  
Rampy  tvoří předsazené lemové nosníky vedené v požadovaném sklonu 13% a uložené na 
konzoly dělených sloupů. Na spodní příruby nosníků rampy jsou opět uloženy panely 
PARTEK (Obr. 12). Na stropní a střešní konstrukce je uložena betonová membrána 
průměrné tloušťky 90 mm s upraveným povrchem pro pojezd automobilů. Membrána 
částečně spolupůsobí s dílci stropní konstrukce. Panely střešní konstrukce jsou mezi osami 
1 až 4 a 5 až 8 ukládány ve spádu 3 %. Tím jsou eliminovány původně uvažované spádové 
betonové klíny. Povrch střešní membrány je opatřen vodoizolační vrstvou. Značná 
pozornost byla věnována řešení překonzolované stropní desky pro uložení ocelové 
konstrukce únikových schodišť v jednotlivých podlažích (Obr. 11). Přístřešek nad rampou 

je překryt dutinovými panely tloušťky 150 mm, 
které jsou uloženy na obvodové nosníky. 
Konstrukce je založena prostřednictvím 
velkoprůměrových pilot opatřenými hlavicemi 
s kalichy pro uložení obvodových průběžných 
sloupů a menšími hlavicemi s kotevními 
deskami pro uložení vnitřních dělených sloupů.   

Z důvodu totální změny technologie 
bylo nutné ve velice krátké době vypracovat 
nový projekt pro stavební povolení, resp. 
v období přípravy realizace objektu. Téměř 
souběžně byl zpracováván realizační projekt 
nosné konstrukce včetně výrobní dokumentace 
dílců. Přehledná a jasná dispozice těchto 
hromadných garáží s architektonickým 
minimalistickým pojetím je příkladem 
úsporného řešení vícepodlažních parkingů 
sídlištního charakteru. 

    Obr. 12 Detail uložení příčlí v oblasti 
                   nájezdové  rampy 
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Základní údaje konstrukce: 
 

Obestavěný prostor: cca 23 070 m3 
Doba výstavby: 09. - 10. 2006 
Cena: 19 mil. Kč 
 
4 Závěr 
 

Uvedené dva příklady nově navržených prefabrikovaných konstrukcí splňují 
architektonické i dispoziční podmínky stanovené v předcházejícím stupni projektové 
dokumentace (Obr. 13). Montovaná prefabrikovaná technologie navíc umožňuje 
požadované zkrácení lhůty a zjednodušení výstavby. Proces od původního návrhu 
konstrukce budovy až po její realizaci nebývá přímočarý. Prezentované příklady 
transformace původního návrhu dokumentují, že kromě příznivých hospodářských 
výsledků mohou změny vést i k prospěchu výsledné podoby stavebního díla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                  Obr. 13 Pohled na dokončenou nájezdovou rampu 
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