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Anotace 

Tato bakalářská práce řeší metodu zvedaných stropů. Autor se zabývá 

shrnutím poznatků o metodě zvedaných stropů a seznamuje blíž s budovami, 

které byly postaveny touto metodou nejen v Československé republice, ale 

i v zahraničí. V praktické části autor se také zabývá podrobným rozborem 

budovy postavené metodou zvedaných stropů a porovnáním s metodou 

klasické betonáže. 
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Annotation 

The thesis was based on the analysis of the lift-slab construction method. The 

author summarizes scientific information on given method and represent 

buildings, constructed using this technology, not only on the territory of the 

Czechoslovak Republic but also abroad. 

In practical part, the thesis will focus on analyzing the specific building, which 

was constructed using the defined method and contrasting with the classical 

approach of concrete pouring. 

Key words: 

Lift slab construction, lift jacks, formwork system for lift slab construction, 

prestressed column heads, prefabricated column heads 
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ÚVOD 

V současném světě jsou občanské stavby nejdůležitější potřebou 

člověka a společnosti. Výstavba budov, a to jak administrativního významu, 

tak i občanského je potřebou pro vybudování příznivého prostředí pro normální 

činnost a aktivitu člověka. 

Současná potřeba obyvatelstva vyžaduje výstavbu na každém metru 

čtverečním nevyužité plochy, a to jak v příměstských vesnicích, tak i ve velkých 

městech, kde hustota okolní zástavby požaduje práce ve stísněných 

podmínkách. Možnost výstavby ve stísněných podmínkách přináší metoda 

zvedaných stropů, která již byla navržena ve druhé polovině dvacátého století. 

Metoda zvedaných stropů zaručuje možnost kombinace různých tvarů 

stropu s jednoduchým betonováním desek v úrovni jednoho podlaží s použitím 

bednění jenom na kraji desky. Každý zájemce o koupi bytu nebo potenciální 

nájemce administrativních nebo obchodních ploch si klade za cíl získat co 

největší plochu a zaplatit za ni co nejméně peněz. Díky použití metody 

zvedaných stropů je možnost využít větší množství podlahové plochy 

a navrhnout více možností dispozičního řešení uvnitř budovy. 

Cíle práce: 

 Seznámení čtenáře s metodou zvedaných stropů a shrnutí výhod a 

nevýhod metody 

 Představení projektů které byly postaveny touto metodou nejen v Praze 

ale i v zahraničí. 

 Podrobnější rozbor metody zvedaných stropů a metody výstavby 

klasickou metodou 

 Vytyčení klíčových parametrů technologické, konstrukční, prostorové a 

časové náročnosti a jejich analýza  

 Výsledné porovnání metod, zdůvodnění 
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1 REŠERŠE LITERATURY 

Tato část bakalářské práce se zaměřuje na popis odborné literatury 

použité při jejím zpracování, která je uvedena v seznamu použité literatury na 

konci bakalářské práce. Rešeršní část se zabývá vyhledáváním knižních 

publikací a kvalifikačních prací spojených s problematikou zvedaných stropů. 

Knižní publikace: 

 Hlavním zdrojem pro seznámení a vypracování teoretické a praktické 

části byla knižní publikace Navrhování a stavba metodou zvedaných 

stropů [2]. Kniha se skládá z několika částí: jednotlivé kapitoly 

věnované konstrukci skeletu, statickému návrhu, technologii výstavby a 

přehledu budov, které byly touto metodou postaveny. 

 Jako další zdroj pro detailní seznámení se s metodou byla použita 

publikace [5] určená přímo pro studium na stavební fakultě. 

Kvalifikační práce: 

 Disertační práce, která posloužila jako vodítko pro vypracování 

bakalářské práce, se nazývá Racionalizace technologie stavby nosné 

konstrukce budov prováděných metodou zvedaných stropů [3]. V této 

disertační práci se autor zabýval racionalizací výstavby metodou 

zvedaných stropů, tj. návrhem. 

 Druhá práce, která posloužila jako pomůcka pro vypracování, je [1]. 

Bakalářská práce, která rozdělena do 2 částí. V teoretické části se 

seznámíme s metodou zvedaných stropů. Ve druhé částí bakalářské 

práce se autor zabýval návrhem postupu diagnostiky železobetonových 

skeletů „in-situ“. 

  



ČVUT v Praze, Fakulta Stavební, Katedra technologie staveb 

Metoda zvedaných stropů  2018 

11 

2 SEZNÁMENÍ S METODOU ZVEDANÝCH STROPŮ 

2.1. Historie metody zvedaných stropů 

2.1.1. V ČSSR 

Specialisté z Výzkumného ústavu technologie a mechanizace 

stavebnictví se v roce 1957 začali zabývat možností použití zvedaných stropů 

v tehdejším Československu. Osoby, které dosáhly úspěchů v této oblasti 

a podílely se na rozvoji a použití metody v ČSSR, byli prof. Ing. František 

Musil, CSc. a prof. Dr. Ing Josef Wünsch, DrSc. 

Ve Veselí nad Moravou se začala stavět stavba, na které byla poprvé 

použita metoda zvedaných stropů. Budova byla navržena jako administrativní 

budova a byla postavena již v roce 1962. 

Metoda se posunula použitím hydraulického zařízení, které vyvinul 

podnik Vodní stavby Sezimovo Ústí. Díky tomuto zařízení bylo s použitím nové 

rozvíjející se techniky postaveno několik dalších staveb. 

František Liška patentoval v roce 1961 spojený šroubový zvedák, který 

byl většinou používán pro výstavbu metodou zvedaných stropů. Vynález, který 

tuto metodu úplně změnil a dokázal zmenšit tloušťku desky, patří prof. Dr. Ing. 

Josefu Wünschovi, DrSc. J. Wünsch vyvinul tenkostěnné stropní desky 

společně s předpjatými kruhovými hlavicemi, které se vkládají do jejích 

podporových bodů a díky kterým se podařilo snížit tloušťku desky o 2/3. Pro 

stropy s velkou modulovou sítí podpor a velké zatížení vynalezl J. Wünsch 

další konickou předpjatou hlavici. [2] 

2.1.2. V zahraničí 

Idea výstavby metodou zvedaných stropů byla poprvé veřejnosti 

představena na konci 40. let, a to francouzským inženýrem B.Lafaillem. Jeho 

projekt se v roce 1946 setkal s podporou francouzského ministerstva 

stavebnictví a byla zahájena stavba. Bohužel zvedací zařízení, která byla 

použita, se ukázala jako vysoce poruchová, a tím pádem nemohla být stavba 

dokončena. 

V tehdejším období se začali i ostatní odborníci zabývat metodou 

zvedaných stropů, a to již před druhou světovou válkou. Inženýr Bernard 
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Lafaille z Francie vypracoval v letech 1944-1947 návrh experimentálního 

sedmipodlažního bytového domu, ale stavba se nerealizovala, protože návrh 

byl dost komplikovaný a projekt nevykazoval žádné finanční výhody.  

Metoda zvedaných stropů se stala v raných 50. letech minulého století 

revoluční idejí. Od roku 1948 uvažovali dva inženýři Tom Slick a Philip Youtz 

o využití této metody v USA, a tak v roce 1949 dospěli k výsledku: postavili 

experimentální dům, který ukázal, že tato metoda přináší úsporu 10 procent 

oproti „klasické“ výstavbě. Autoři si nechali metodu patentovat pod názvem 

„Lift sláb“. Za 5 let postavila firma, kterou založili Tom Slick a Philip Youtz, 

v USA asi 260 objektů a zastavěla plochu kolem jednoho milionu m². Metoda 

zvedaných stropů se také občas nazývá „Youtz-Slick method“, ale to většinou 

pouze v zahraničí. 

Velkou změnu a úsporu času přinesli sovětští odborníci, a to použitím 

metody zvedání celého podlaží. V roce 1959 byla v Leningradě s použitím této 

metody postavena čtyřpodlažní budova. [2,3,11] 

2.2. Metoda zvedaných stropů a zvedání pater 

Metoda zvedání stropních desek a pater se používá pro výstavbu 

obytných, veřejných a průmyslových staveb. 

Existují dvě dosud známé a použité metody zvedání vodorovných 

nosných konstrukcí. Jedna z nich je betonování stropních desek jedna nad 

druhou s jejich následným postupným zvedáním pomocí zvedacích zařízení. 

Druhá metoda se liší tím, že před zvedáním stropu se skoro všechny 

konstrukce patra montují na úrovni země a pak je zvedáno celé patro. 

Použití metody zvedání stropu je doporučeno u budov s více než devíti 

patry, zatímco zvedání hotového patra od pěti do devíti pater, a to kvůli tomu, 

že je potřeba výkonnější zvedací jednotky a vysokopevnostní lana. [4] 
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3 ŘEŠENI HRUBÉ STAVBY METODOU ZVEDANÝCH 

STROPŮ 

3.1. Základy 

Spodní stavba objektu, který byl navržen s použitím zvedaných stropů, 

se neliší od základů používaných pro obecné skeletové konstrukce. Jsou to 

základové patky, základové desky, a to buď ploché, nebo žebrové. [2] 

3.2. Sloupy 

Ve většině případů se pro výstavbu metodou zvedaných stropů 

používají ocelové sloupy, dají se použít i železobetonové prefabrikované 

sloupy, a to do výšky dvou až tří podlaží. Délka prvního úseku sloupu je 

obvykle 8 až 10 metrů. Délka následujících úseků je 6 až 9 metrů. Maximální 

délka sloupu osazovaného pomocí jeřábu může dosahovat až 30 metrů. [4,5] 

3.2.1. Železobetonové prefabrikované sloupy 

Vyrábějí se čtvercové, obdélníkové, nebo kruhového tvaru v délkách 

dvou, maximálně tří podlaží. Tyto sloupy se spojují důkladným přivařením 

ocelových desek nebo úhelníků, které jsou zabudovány na jejich stykových 

plochách a které jsou důkladně přivařeny k podélné výztuži sloupu. 

Důraz kladený na rozměrovou přesnost sloupu požaduje výrobu 

v ocelových formách. Kromě dodržování rozměrové přesnosti sloupu je také 

kladen důraz i na kvalitu použitého betonu. Kontroluje se také správná poloha 

výztuže a kolmost čel sloupu, přes která jsou sloupy na stavbě následně 

spojeny mezi sebou. Osazení sloupu probíhá za pomoci jeřábu, osazený sloup 

Obr. 1: Schéma osazení sloupu do základové konstrukce [1] 

a) kalichová patka pro ŽB sloup, b) kalichová patka pro ocelový sloup, c) kotvení k desce 
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musí být zavěšen i po vyrovnání sloupu rektifikačními táhly, a to až do 

částečného provedení sváru ve styku. Po úplném přivaření styku probíhá 

demontáž pomocných táhel a injektáž mezer v dosedací ploše sloupu 

epoxidovou pryskyřicí. 

Osazují se většinou do kalichu. Výhodou sloupů je, že jsou méně 

pracné a nepotřebují povrchové opatření oproti sloupům z oceli. Jejich 

nevýhodou je, že mají velkou hmotnost, a to od 1 až do 8 t. 

Zvýšení hospodárnosti ve výrobě sloupu je možné dosáhnout výrobou 

větších délek, na výpočet délky sloupu se používá tohoto vzorce: [2,5] 

Lmax=
N

a×b×2,5
 

Kde: 

 Lmax – maximální délka sloupu v [m], 

 N – únosnost zvedacího prostředku [t], 

 a, b – půdorysné rozměry sloupu [m] 

 2,5 – objemová hmotnost betonu [t/m3] 

3.2.2. Ocelové sloupy 

Jako svislé ocelové konstrukce je možné používat sloupy z bezešvých 

trub nebo z profilu I a U. Sloupy musejí být chráněny proti účinkům koroze 

a požáru. Pro vnější povrchy jsou obvykle používány nátěry, pro vnitřní dutiny 

betonování a proti ohni obložení betonovými prefabrikáty nebo keramickými 

tvárnicemi. 

Vyskytují se ocelové sloupy trojího typu: 

 ocelové sloupy s průřezem vyplněným betonem,  

 ocelové sloupy z bezešvých trub malého průměru, 

 ocelové sloupy z bezešvých trub, dodatečně obložených prefabrikáty. 

Zkoušky ocelových sloupů vyplněných betonem při výstavbě budovy 

Matice slovenské v Martině ukázaly vysokou pevnost sloupu. Sloupy dokážou 

přenášet i ohybové momenty, a to díky velkému půdorysnému rozměru. 

Betonová výplň pak přenáší užitné zatížení stropu. Velkou nevýhodou těchto 

sloupů je velká hmotnost a betonáž dlouhých úseků na stavbě. 
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Bezešvé ocelové sloupy malého průměru přenášejí jen osové síly. 

„Výhodou sloupu z bezešvých trub je statická jednoznačnost a spolehlivost, 

malá hmotnost a z toho plynoucí přednosti při výrobě a montáži na staveništi, 

minimální ztráta užitné podlahové plochy a maximální architektonický efekt.“ 

(Musil, 1992, str. 42) 

Návrhem dodatečně obložených sloupů je možné snížit objem použité 

oceli, a tím zmenšit náklady na výstavbu objektu. Profil sloupu je dimenzován 

pouze na přenášení zatížení vlastní hmotnosti zvedaných konstrukcí a ostatní 

stálé a užitné zatížení přenáší dodatečné obložení sloupu. Spolupůsobení 

s ocelovým jádrem a zvýšení únosností sloupu je zajištěno injektáží dutin mezi 

sloupem a obložením cementovou maltou a příčným předpětím sloupu, které 

se zajišťuje ovinutím patentovaného drátu profilu 3 mm. Nevýhodou sloupu je 

pracnost při obložení, jeho ovinutí a povrchová úprava. 

Sloupy se svařují přímo na staveništi, a to ve stejné době, ve které se 

vyrábějí stropy. S dostatečnou časovou rezervou musí být před betonáží 

stropních desek vyráběny tzv. pateční kusy, které se kotví do základů. Při 

návrhu délky patečních kusů musí být počítáno s tím, že všechny desky budou 

betonovány najednou, aby bylo zaručeno snadné připojení dalších částí 

ocelového sloupu. Pro stanovení minimální délky patečního sloupu je nutné 

využít tohoto vzorce: [2,5] 

L=k+n×t+1400 

Kde: 

 L – délka patečního sloupu, 

 k – hloubka zakotvení sloupu [mm], 

 n – počet zvedaných stropních desek, 

 t – tloušťka desky. 

3.3. Stropní desky 

Stropní desky vyráběné na staveništi musí být pro zvedání výrobně 

jednoduché. Zpravidla se vyrábějí s přečnívajícími konci či konzolami. Toto 

řešení je při vhodném návrhu staticky výhodné a ocelové rámečky jsou pak 

bezpečně zabetonovány od kraje desky. 

Pro výstavbu se většinou uplatňují čtyři druhy stropu: 
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 normální stropní deska, 

 tenkostěnná, 

 vylehčená, 

 předpjatá. 

„Je nutno zdůraznit, že příliš tuhé desky jsou pro systém zvedaných 

stropů méně vhodné, protože jsou citlivé na nerovnoměrný pokles podpor. 

Jinou nevýhodou desek s velkou konstrukční výškou je jejich hmotnost, která 

často znemožňuje zvedání více desek současně.“ (Musil, 1992, str. 44) Jinou 

nevýhodou tuhých desek je jejich hmotnost, která brání zvedání několika 

desek najednou, a tím je zapříčiněna prodloužená doba výstavby. Stropní 

desky tohoto druhu je možné kombinovat v případě, že to vyžaduje 

konstrukční řešení. 

3.3.1. Normální stropní deska 

Obyčejný strop z monolitického betonu tvořený bezprůvlakovým 

systémem je tvořen deskou o přibližné tloušťce 1/35 rozponu. 

Strop je vyztužen jako obecná monolitická deska na vykrytí účinků 

momentu v polích u horního a spodního povrchu. U těchto stropů je nutno 

věnovat větší pozornost vyztužení desky kolem sloupu, neboť je u těchto 

desek zvýšená možnost propíchnutí sloupem. 

Normální stropní desky se obecně navrhují pro rozpon kolem 6 metrů 

a pro menší užitná zatížení. 

3.3.2. Tenkostěnná 

Tenkostěnná stropní deska je vhodná pro mnohopodlažní skelety a pro 

objekty s velkou modulovou sítí a zatížením. Tloušťka stropní desky se 

navrhuje v rozmezích 1/35 až 1/60 rozponu. Tenkostěnné stropní desky se 

používají většinou se skrytými stropními hlavicemi nebo předpjatými 

prefabrikovanými hlavicemi, které se vkládají do míst podepření. Velkou 

výhodou těchto desek je malá tloušťka a hmotnost. [2] 

3.3.3. Vylehčená 

Tato stropní deska je vylehčena keramickými tvárnicemi, dutinami 

vytvořenými z B – systému, plynosilikátovými bloky nebo trubkami z plastu. 
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Tloušťka desky nabývá obvykle hodnot v rozmezí 1/20 až 1/30 osové 

vzdálenosti sloupů. 

Výhoda vylehčených stropních desek je v tom, že jejich použití je možné 

na velkém rozpětí a přitom lze zachovat pevnost stropu a zmenšit hmotnost 

konstrukce. 

Hlavní nevýhodou těchto desek je vysoká pracnost na staveništi. [2] 

3.3.4. Předpjatá 

Předpjaté stropní desky se navrhují obvykle tam, kde je požadována 

malá konstrukční výška stropu. Desky se obvykle vyztužují kombinací měkké 

a tvrdé výztuže, tj. dochází k předpětí jen v jednom směru. Obvykle se desky 

předpínají v kratším příčném směru. Toto řešení je výhodné v případech, kdy 

není síť sloupů čtvercová. Tloušťka stropu se navrhuje 1/40 až 1/60 rozponu 

desky. Hlavní nevýhodou těchto desek je jejich vysoká pružnost. [2] 

3.4. Předpjaté prefabrikované hlavice 

Potřebnou součástí tenkostěnných stropních desek pro statickou 

únosnost a správné uložení jsou také prefabrikované hlavice zhotovené 

z monolitického betonu nebo z předpjatého betonu, které jsou uvnitř opatřeny 

ocelovým úchytným rámečkem pro ukotvení na sloupu a zvedání. Hlavice jsou 

po obvodu ovinuté spirálami předpjatého drátu. 

Výhody hlavic spočívají v tom, že zachycuji soustředěné smykové síly 

v oblasti spojení desky se sloupem, zvyšují tuhost stropu a zmenšují průhyby 

stropních desek. 

Rozeznáváme několik typů hlavic, které se používají pro systémy 

stropních konstrukcí: 

 skrytá hlavice, 

 kruhová hlavice, 

 kónická hlavice, 

 polohlavice. 

Tvar předpjatých hlavic je závislý na rozponu stropních polí a na 

velikosti zatížení. Pro nejmenší zatížení se používají hlavice rovinné, stropy 
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s požadavkem na přenášení většího zatížení jsou podepřeny kónickými 

skořepinovými nebo plnými kónickými hlavicemi. [2,8,9] 

3.4.1. Skrytá stropní hlavice 

Skrytá stropní hlavice je hlavice, která se skládá z úchytného rámečku, 

který je spojen se stropní deskou a je důležitou součástí stropních desek, 

neboť pomocí úchytného rámečku je strop zvedán a připevněn ke sloupu. 

„Konstrukční uspořádaní a půdorysné rozměry rámečku závisí na tvaru 

sloupu, tloušťce a konstrukci stropní desky, na velikosti přenášeného zatížení, 

na způsobu uložení desky na sloup a na konstrukci zvedacího zařízení.“ 

(Musil, 1992, str. 50) 

Úchytný rámeček se skládá z válcovaných nosníků svařených mezi 

sebou nebo jsou vyráběny z ocelolitiny. Každý rámeček má 3 otvory, 2 otvory 

jsou pro ocelová vřetena a jeden hlavní otvor je pro sloup. Na tento hlavní 

otvor se klade požadavek, aby měl sloup dostatečnou vůli mezi stěnou 

Obr. 2: Skrytá stropní hlavice [6] 

2) hlavice, 3) ocelové jádro, 4) krajní otvor, 5) střední otvor, 6) ocelový bezešvý 
sloup, 7) úložná objímka, 9) nálitky, 10) kotvicí výztuž 
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rámečku a vnějším povrchem stropu, Nejnižší hodnota činí kolem 5 mm pro 

ocelové sloupy a pro železobetonové sloupy se hodnota volného prostoru 

pohybuje od 20 do 40 mm. [2] 

3.4.2. Předpjatá kruhová hlavice 

Jak popisuje ve svém patentu J. Wünsch, jsou kruhové hlavice slabé 

vyztužené prefabrikáty, které se dodatečně ovíjejí předpjatými spirálami 

z patentovaného drátu. Předpjaté kruhové hlavice mají stejnou tloušťku jako 

stropní desky, a proto jsou skryté zabetonováním v desce, jako jsou skryté 

hlavice. 

Hlavice má po obvodu při horním okraji polodrážku, ve které je navinuta 

spirála z předpjatého patentovaného drátu. Před předpětím hlavice pomocí 

patentovaného drátu jsou do kování hlavice střídavě uloženy pruty na vykrytí 

smyku a radiálních momentů, které se pak vlivem předpětí patentového drátu 

přitlačí k obvodu hlavice, a tak se s ní spojí. Stálé zajištění správné polohy, 

zabránění vyvlečeni ovinutých spirál a ochranu proti účinkům příčného tahu, 

Obr. 3: Prefabrikovaná predpjatá hlavice [1] 

1) ocelový úchytný rámeček, 2) vnitřní stěny rámečku, 3) středový otvor, 4) krajní otvor, 5) 
sloup, 6) betonářská výztuž hlavice přivařená k ocelovému rámečku, 7) pruty ve tvaru 
kruhových segmentů, zachycující tangenciální momenty v hlavici, 8) výztuž bránící negativním 
vlivům předpětí, 9) pásková spona, 10) třmínky přenášející smyková napětí vznikající v hlavici, 
11) pruty na vykrytí smyku ve styčné spáře 12) pruty na vykrytí radiálních momentů ve styčné 
spáře, 13) polodrážka, 14) předpínací patentové dráty 
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který je vyvolán soustředěným tlakem spirál předpjatého patentovaného drátu, 

působícím na svislé stěny polodrážky, zajištují pásková železa, která jsou 

rozmístěna nad polodrážkou. Třmínky chrání hlavice proti působení 

nadměrných smykových sil a slouží pro zafixování páskového železa při 

betonáži. Spodní kruhové pruty rozmístěné po obvodu předpjaté hlavice brání 

proti nepříznivým vlivům předpětí. [6] 

3.4.3. Kónická hlavice 

Použitím kónických hlavic se tuhost stropu zvýší natolik, že bude možné 

použít jednoduché vyztužení desek, nebo měkkou ocel. Kónické hlavice při 

osazovaní zapadnou jedna do druhé a mohou se betonovat přímo na sobě 

spolu se stropními deskami. 

Předpjaté kónické hlavice mají výhodu v jednoduchosti montáže 

i v tom, že při své malé váze mají velkou tuhost a zmenšují extrémní napětí 

v desce.  

Nevýhodou těchto hlavic je malá tuhost okraje, který se při 

nerovnoměrném rozložení zatížení snadno bortí a může způsobit úplné 

zhroucení konstrukce při zvedání stropu. [7] 

Obr. 4: Kónické hlavice - řez [7] 

1) hlavice, 3) úchytný rámeček, 4) předpínací dráty, 4a) prstencový 
věnec, 5) páskové spony, 10) sloup 
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3.4.4. Polohlavice 

Z důvodu nutnosti použití hlavic i na krajních sloupech konstrukce byla 

vyvinuta polohlavice. Je to hlavice, která má řídicí křivku kuželové plochy ve 

tvaru úseče kružnice se zaoblenými rohy. Součástí polohlavice jako i všech 

ostatních hlavic je úchytný rámeček. [7] 

  

Obr. 5: Kónická hlavice - půdorys [7] 

1) hlavice, 3) úchytný rámeček, 4a) prstencový věnec, 5) páskové 
spony, 6,7) radiální pruty, 10) sloup 
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3.5. Výroba stropních desek 

Výroba stropních desek probíhá v úrovni jednoho podlaží jedna na 

druhé. Bednění desek musí splňovat tyto hlavní funkce: 

 spolehlivé zabezpečení tvaru obvodu stropu v rozmezí povolených 

tolerancí, 

 univerzálnost a snadnou přemístitelnost bednění na další desku stropu, 

 možnost přesného osazení kování a vložek pro obvodové pláště, 

prostupy apod., 

 malou pracnost při sestavě a umírněnou pořizovací cenu, 

 optimální vlastní náklady při jednom použití, tj. zajištěni velké 

obratovosti. 

Obr. 6: Polohlavice [7] 

2) polohlavice, 3) úchytný rámeček, 4) předpínací dráty, 5) páskové 
spony, 6,7) radiální pruty, 9)10) sloup 
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Podle těchto kritérií byl navržen systém ocelového bednění složený ze 

stojek a bočnic. 

Před betonováním se na vyrovnaný povrch nanese separační vrstva, 

která musí v první řadě bránit spojení starých desek s novou, pak musí 

odolávat mechanickému poškozeni při ukládání výztuže a distančních 

podložek, musí být lehce aplikovatelná a odstranitelná. Používají se dva druhy 

separačních vrstev – nátěry a tuhé vložky. Použitím v praxi se ukázalo, že 

separační nátěry lépe odděluji desky mezi sebou. V zimním období je naopak 

vhodnější použít tuhou vložku, jako je například tenký plech nebo 

dřevovláknitá deska. 

 Betonáž stropních desek 

Před betonáží stropních desek je potřeba zkontrolovat připravenost 

staveniště. Hlavně je potřeba zkontrolovat: 

 rozměry, tvar, umístění a provedení bednění, podpěrných konstrukcí 

a pracovních podlah, 

 provedení a uložení hlavic, rámečků, výztuže, prostupy a kování desky, 

Obr. 7: Bednění stropních desek [3] 
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 kvalitu všech nosných svárů výztuže a zabezpečení její polohy, 

 neporušenost oddělovací vrstvy a čistotu podkladu i výztuže, 

 provedení otvoru, 

 osazení patečních částí sloupu, 

 výšku ztužujícího jádra min. 300 mm nad poslední betonovanou 

deskou. 

Betonáž se provádí pomocí pístových čerpadel, nebo pomocí jeřábu 

a bádie. Po betonáži se vrstva desky hutní ponornými vibrátory. Při ukládání 

betonové směsi je důležité, aby tloušťka stropu byla rovnoměrná a povrch 

desky byl hladký a rovný. Pro tento účel se využívá vibrační lať nebo pojízdný 

trámec. 

Povrch stropu je třeba po určité době ještě upravit, ale při ručním 

hlazení povrchu dřevěnými hladítky betonu jde o docela těžkou práci. Použití 

rotačních hladítek ze zahraničí pomohlo stanovit požadavky na tvorbu 

dokonalého povrchu. 

S hlazením se začíná po částečném zatvrdnutí betonu, tj. 3 až 5 hodin 

po uložení směsi. Pro hlazení byl stanoven postup rozdělený na dva kroky. 

První krok je hlazení hrubé, při kterém se hladicí lopatky nastaví 

naplocho k povrchu a počet otáček se nastaví na minimum. Druhý krok je 

hlazení jemné, které se provádí za hodinu od počátku hrubého hlazení. Postup 

je stejný jako u hlazení hrubého, jenom se zvýší počet otáček a zvýší se i sklon 

lopatek. 

Další úroveň oddělovací vrstvy je možno aplikovat za 12 hodin od 

ukončení betonáže a není třeba navíc ošetřovat povrch betonu, neboť 

separační vrstva napomáhá kvalitnímu dozrávání betonu a znemožňuje 

odpařování vody. [2,5] 

3.6. Zvedací systémy 

Možnosti použití technologie zvedaných desek umožňují speciální 

zařízení, která musí zajistit bezpečné a rovnoměrné zvedání desek, schopnost 

omezit zvedání u jednotlivých stropních desek a musí zabránit samovolnému 

posunu desek při porušení zvedacího zařízeni. Podle technologie můžeme 

zařízeni rozdělit na dva systémy: 
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 mechanický systém, 

 hydraulický systém. 

Porovnáním systémů bylo dosaženo výsledku, že použití mechanických 

zařízení pro zvedání desek má přínos, a tak byla v Československu přijata 

koncepce tohoto systému. Časem se metoda rozvinula a umožnila použití až 

pro osmnáctipodlažní objekty. [2] 

3.6.1. Mechanická zvedací zařízení 

Základními prvky mechanického systému zvedání jsou ocelová 

vřetena, posuvné matice, závěsné rámy a pohonná jednotka s lanovým 

rozvodem. Samotné zvedání začíná kývavým pohybem pohonné jednotky, 

který se pomocí lanového rozvodu přenáší do zvedacích jednotek. Jednomu 

nosnému sloupu obvykle patří jedna zvedací jednotka, dvojice ocelových 

šroubových vřeten a matic. Všechna ocelová vřetena jsou na horním konci 

uchycena neotočně v závěsném rámečku pomocí dělené matice. Každá 

matice je uložena v ocelovém pouzdře, které je přišroubováno ke zvedací 

objímce střešní desky. [2,5] „Posun matic po vřetenech se provádí jejich 

otáčením pomocí páky a systému západek. Páky všech matic jsou propojeny 

uzavřeným lanovým převodem napojeným na pohonnou jednotku, která 

vyvozuje kývavý pohyb lana, a zajišťuje tak rovnoměrné otáčení matic 

u každého sloupu.“ (Votrubová, 1992, str. 18)  

3.6.2. Hydraulická zvedací zařízení 

Jádro hydraulického systému spočívá v tom, že se desky zvedají 

zasouváním, popř. vysouváním pístu z válce. Kapalina, kterou je olej, který je 

nutný pro vyvozeni pohybu, se přidává do pístu pomocí čerpadla.  

Výhodou systému je velká zvedací síla. Mezi nevýhody patří změna 

viskozity oleje při změnách teploty. Díky změnám viskozity dochází ke změně 

tlakových poměrů v hydraulickém obvodě, což může způsobit znemožnění 

použití zařízení. Každý píst pracuje cestou nejmenšího odporu, což způsobuje 

nerovnoměrné zvedání desky. To je další nevýhoda, kterou je možné vyřešit 

použitím několika menších čerpadel místo jednoho, jejichž počet by měl 

odpovídat počtu zvedacích válců. [2] 
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3.7. Zvedání stropních desek 

Za jeden z nejnáročnějších procesů při výstavbě se považuje zvedání 

stropních desek. Stropní desky musí bránit vzpěrnému vybočení sloupů, a to 

ve všech fázích výstavby. Je nutno věnovat velkou pozornost stabilitě 

vybudovaného skeletu. Vysoká náročnost při zvedání desek požaduje kolektiv 

složený ze svědomitých a vyškolených pracovníků. Stavbyvedoucí musí mít 

Obr. 8: Hydraulická zvedácí zařizení [3] 

Obr. 9: Schéma nasazení hydraulického zařízení [3] 
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kromě technologických, konstrukčních a organizačních schopností také 

dostatečné znalosti ve sféře statiky. [2,5] 

3.7.1. Technologie zvedání desek 

Postup zvedání desek můžeme rozdělit na dva základní typy: 

 zvedání po krátkých drahách, 

 zvedání po dlouhých drahách. 

Při zvedání po krátkých drahách se všechny stropy zdvihnou do takové 

výšky, aby se nejnižší deska dostala do své projektované polohy, ostatní 

desky se musejí upevnit v mezipolohách. V následujícím kroku se namontují 

sloupy dalších podlaží, přesune se na ně zvedací zařízení a všechny desky se 

opět zvedají, a to do té doby, dokud se nejspodnější deska nedostane do své 

přesně definované výšky. Stejným způsobem se postupuje dál, dokud se 

všechny desky neosadí na svoje místa. 

Podstatou zvedání stropních desek po dlouhých drahách je, že se 

poslední betonovaná deska, která by měla sloužit jako střecha, zvedne až 

nahoru do své definitivní výšky. Výhodou je, že se zvedací zařízení musí 

přemisťovat jen při prodlužování délky sloupu. [2,5] 

3.8. Uložení stropních desek na sloupy 

Volba vhodného způsobu uložení stropů na sloupy je závislá na 

konstrukci sloupu a druhu a velikosti přenášeného zatížení. Konstrukce 

a) 

b) 

Obr. 10: Postupy při zvedání desek [5] 

a) zvedání po dlouhých, b) zvedání po krátkých drahách 
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uložení musí být jednoduchá a staticky únosná, přitom má co nejméně rušit 

vzhled stropu. Technologie provedení zvedaných stropů vyžaduje dočasné 

a konečné uložení, přičemž dočasné uložení musí být provedeno tak, aby bylo 

jednoduché a snadno odstranitelné. Pro uložení desek na sloupy v praxi se 

nejčastěji používaly tyto způsoby: 

 Pomocí ocelových kolíků prostrčených do otvorů ve sloupech. Uložení 

se používá jak u ocelových, tak i u betonových sloupů. Výhoda tohoto 

uložení spočívá v rychlosti montáže a demontáže. Nevýhodou je 

zhotovení otvoru, čímž je se sloup oslabuje. 

 „Pomocí ocelových objímek osazených na sedlové příložky přivařené 

k ocelovým sloupům. Ocelová objímka se skládá ze dvou částí, které 

se po osazení na sedlové příložky sloupu navzájem sešroubují. Příložky 

jsou ke sloupům předem přivařené, a to v takových místech, aby 

nebránily průchodu úchytným rámečkům stropních desek při zvedání.“ 

(Musil, 1992, str. 58) Toto řešení uložení stropu nesnižuje statickou 

únosnost sloupu, ale zvyšují se finanční náklady. 

Obr. 11: Uložení stropu pomocí ocelového kolíku [3] 
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 „Prostřednictvím skrytých samosvorných objímek u železobetonových 

sloupů kruhového průřezu zajišťuje spojení desky a sloupu v montážní 

nebo definitivní poloze trojdílná výkyvná samosvorná ocelolitinová 

objímka, zavěšená na úchytném rámečku stropu, která samočinně 

zapadne do vodorovné drážky ocelolitinového prstence, zabudovaného 

ve sloupu.“ (Musil, 1992, str. 58) 

 Pomocí tuhého spojení, tj. přivařením sloupu ke stropu. Způsob může 

být využit v kombinaci se spojem dočasným, to znamená, že tuhý spoj 

je možné provést až po osazení desky do konečné polohy. [2] 

Obr. 12: Detail zvedací objímky a její uchycení [10] 

Obr. 13: Detail tuhého svařovaneho styku [3] 
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4 KONSTRUKČNÍ ZÁSADY 

4.1. Dilatace stropních desek 

Co se týče plochy desky, pokud je plocha desky větší než 1000 m², 

nebo je podepřena více než 40 sloupy, musí být rozdělena na dva nebo více 

pracovních úseků. Při zvedání desek je nutné, aby měla každá část svoje 

ztužující prvky. Části oddělené od sebe se pak zvedají samostatně. Po 

zvedání a osazení desek do poloh určených projektem mohou být znovu 

spojeny, a to buď vloženým polem nebo zmonolitněním. [5] 

4.2. Návrh konzol 

Sloupy musí být odsazeny od kraje desky, a to vzhledem k osazeným 

hlavicím nebo zvedacím objímkám, pomocí kterých se deska zvedá a ukládá 

na sloupy. U stropních konstrukcí s hlavicemi je potřeba navrhnout větší 

vyložení konzoly než u stropů bez hlavic. 

Obr. 14: Zmonolitnění dilatačniho úseku [2] 
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Konzoly působící po celou dobu životnosti pro desky s kotevními 

rámečky mají minimální délku vyložení 60 cm od osy sloupu, nebo 40 cm od 

vnějšího líce sloupu ve směru kolmém k ose kotevního rámečku a 105 cm ve 

směru rovnoběžném s kotevním rámečkem. Pro konzoly, které po zvedání 

přestanou působit jako konzoly a které jsou napojovány na ztužující 

konstrukce, se změní jenom délka vyložení směrem kolmým ke ztužující 

konstrukci, a to na 150 cm. 

U stropních konstrukcí s použitými hlavicemi je velikost konzoly závislá 

na poloměru hlavice r, ale minimální vyložení konzoly je rovné r = 40 cm. 

Maximální délka konzoly je 1/4 až 1/3 rozpětí desky. Pokud bude 

vyložení konzoly navrženo větší, bude muset být podepřena buď systémem 

osamělých podpor, nebo stěnou, pak je deska počítána ve stadiu zvedání jako 

konzola, a po zvednutí jako podepřená. [2,5] 

4.3. Otvory a prostupy 

Detailním řešením návrhu otvoru ve stropních deskách se zabývá 

statická část projektu, ale pro návrh dispozičního řešení je možno formulovat 

tyto zásady: 

 Pokud je ve stropní desce navrženo velké množství otvorů, je potřeba 

řešit styk deska-sloup, a to použitím prefabrikovaných hlavic, tj. 

navrhnout monolitický tenkostěnný strop. 

 Jestliže jsou otvory navrženy přímo v prefabrikovaných hlavicích, je 

jejich počet omezen maximálně na 4, a to s maximálním průměrem 200 

mm a doporučuje se lemování otvoru tlustostěnnými ocelovými 

trubkami. 

Obr. 15: Minimální délky konzol [5] 
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 U tenkostěnných stropních desek mohou být otvory a prostupy 

umístěny v polích na libovolném místě, ale nesměji přerušit spirály 

ovinuté tvrdé výztuže. Na základě toho je zřejmé, že otvory musí spadat 

buď do hlavic, nebo do oblasti monolitického betonu desky. Místo 

úzkého otvoru je výhodnější vytvořit několik menších otvorů. Otvory 

umístěné v řadě vedle sebe musí mít minimální vzdálenosti mezi 

hranami trojnásobek tloušťky desky. Pokud je šířka otvoru menší než 

trojnásobek tloušťky desky, může být vzdálenost mezi otvory stejná 

jako šířka otvoru s ohledem na minimální vzdálenost mezi otvory 100 

mm. Pro všechny větší otvory se doporučuje lemování ocelovými 

válcovanými profily. 

 Pro správný návrh otvoru v desce se deska rozděluje na oblast 

podporových a mezipodporových pruhů. Podporový pruh je vymezen 

1/5 většího rozpětí od osy podpory. 

Obr. 16: Možné otvory v hlavicích [2] 

1) sloup, 2) úchytný zámeček, 3) předpjatá hlavice, r – poloměr hlavice 
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V oblasti křížení podporových pruhů se dají navrhovat otvory 

čtvercového tvaru 200 × 200 mm nebo kruhového o průměru 200 mm. 

V oblasti křížení podporových a mezipodporových pruhů je možné 

navrhovat otvory omezeného rozměru. 

V oblasti křížení mezipodporových pruhů je možné navrhovat libovolné 

otvory s ohledem na vhodnost tvaru a rozměru. [2] 

4.4. Ztužující konstrukce 

Většinou se pro přenášení vodorovných sil vyvolaných tlakem větru na 

obvodový plášť budovy využívá komunikačního jádra, mohou však být použity 

i jednotlivé stojící stěny. Obvykle jsou ztužující jádra z monolitického 

železobetonu, která jsou prováděna pomocí posuvného nebo překládaného 

bednění, ale jde použít i  konstrukce prefabrikované, ocelové, příhradové 

nebo svislé předpínané. [5]  

4.5. Požadované kontroly a zkoušky 

Obecně platí, že před betonováním desek a ztužujících jader musí být 

ověřena třída betonu, provádějí se zkoušky rozlitím, propíchnutím nebo 

sednutím kužele. Rozsah, provádění a výsledky musí být zaznamenány do 

protokolu o zkouškách. 

Zkoušky železobetonových hlavic musí provést dodavatel před 

zahájením výroby. [5] 

  

Obr. 17: Možnosti ztužení objektu [5] 
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5 VÝHODY A NEVÝHODY METODY ZVEDANÝCH STROPŮ 

Při použití metody zvedaných stropů můžeme vyčlenit několik hlavních 

výhod: 

 V oblastech s nerozvinutými stavebními technologiemi může být 

použita metoda zvedaných stropů bez použití věžových jeřábů. 

 Stavbu budovy je možné provádět ve stísněných podmínkách, 

zastavěných plochách, při rekonstrukcích, když rozměry stavební 

plochy nepatrně převyšuji rozměry stavby. 

 Ukázalo se, že tuto metodu je možné použít v seismických zónách 

a v složitých geologických podmínkách. 

 Velkou předností je možnost použít při návrhu libovolnou modulovou síť 

sloupů podle dispozice budovy, použít netypických tvarů stropu, mít 

větší gamu architektonických řešení. 

 Univerzální metoda, která umožňuje stavět budovy pro různé účely, 

podlažnosti, různých rozměrů a tvarů. 

 Betonování stropních desek probíhá v úrovni terénu, což zaručuje 

vysokou úroveň mechanizace procesu. Stropní desky mají hladký 

povrch, malou tloušťku, mají větší únosnost a požární odolnost. 

 Použití bednění jenom na čela desky přináší úsporu bednění. 

 Úspora času proti klasické výstavbě. 

Také u této metody, jako je tomu u všech metod, jsou některé nevýhody: 

 Vysoké nároky na kvalifikaci pracovníků, a to jednak těch, kteří budou 

ovládat zvedací stroje, za druhé těch, kteří budou přivařovat desky 

ke sloupům, 

 Nutnost přerušeni armování v místech sloupu, 

 Montáž speciálních úchytných rámečků, 

 Použití těžkých zvedacích mechanismů. [4] 
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6 PROJEKTY REALIZOVANÉ METODOU ZVEDANÝCH 

STROPŮ 

6.1. Státní výzkumný ústav textilní v Liberci 

V roce 1974 byla pro něj postavena budova ve Zlíně, který se v tehdejší 

době jmenoval Gottwaldow. Dodavatelem stavby byla Konstruktiva Pardubice, 

a svoji architektonickou myšlenku ke stavbě nakreslil a předložil architekt Jiří 

Plesník. Budova, která se umístila na 11. místě v seznamu nejvyšších míst 

ČR, byla v mnoha ohledech experimentem, který předběhl svou dobu použitím 

systému zvedaných stropů. 

Stavba, která v současně době slouží jako budova krajského úřadu, 

byla navržena jako 21 podlažní budova tvaru čtverce o rozměrech 24 x 24 m 

a o celkové výšce 78 metrů. Třináct horních podlaží bylo postaveno metodou 

zvedaných stropů. 13 stropů pro zvedání bylo vybetonováno ve výšce 

18 metrů nad projektovou nulou, spodní část, tj. do výšky 18 metrů je tvořena 

ocelovým skeletem. 

Ztužení objektu je klasické, tj. ztužující jádra, která byla vybetonována 

pomocí taženého bednění. 

Obr. 18: Čtvercové otvory v desce [12]

Obr. 19: Strop se skrytými hlavicemi 
[12] Obr. 20: Dokončená hrubá stavba [12] 
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Zajímavost výstavby byla v tom, že součástí budovy byl ocelový most 

nad věžemi, který posloužil jako součást posuvného bednění. V roce 2009 

proběhla oprava páternosteru, který má 16 stanic a výšku 56,8 metru a je 

nejvyšším výtahem s nepřetržitým pohybem v ČR. [2,11,12] 

 

6.2. Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze 

Soubor tří staveb, z nichž nejzajímavější je objekt kateder. Základ 

objektu tvoří krabicová stěnová konstrukce z monolitického betonu, do níž je 

zakotvena vrchní stavba objektu. 

Obr. 21: Budova dnešního krajského úřadu [13] 
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Ztužení objektu je provedeno pomocí dvou železobetonových jader, 

která byla provedena pomocí posuvného bednění. 

Pro zvedání desek byly vedle ztužujících jader umístěny 2 pomocné 

ocelové sloupy, které byly po zvednutí desek odstraněny. Celkový počet 

zvedaných desek byl 13 a na této stavbě bylo poprvé využito zvedání v sadách 

po třech kusech. [2] 

Obr. 22: Matematicko-fyzikální fakulta v Praze [2] 
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6.3. Provozní budova Zdravoprojektu v Praze 

Budova má nepravidelný půdorys a je rozdělena do dvou 

podlažně/výškově odlišných částí o deseti a sedmi podlažích. Základy jsou 

patkové. Zajímavost stavby je v tom, že ocelové sloupy byly předběžně 

vyrobeny na celou výšku budovy, což je necelých 32 metrů a po betonáži 

stropu namontovány a přivařeny na krátké pateční díly. 

Pro přenášení vodorovných sil působících na budovu byly navrženy 

schodišťová věž a instalační šachta, přičemž schodišťová věž byla 

vybetonována v předstihu a instalační šachta byla betonována postupně 

pomocí předkládacího bednění při zvedání desky. [2] 

Obr. 23: Současný stav MFF UK v Praze [14] 
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6.4. Bytový dům ve Zlíně 

Obytný dům s rekreační terasou na střeše a 102 bytovými jednotkami 

má celkem 15 podlaží, jedno z nich je suterénní. Ocelové sloupy a ztužující 

konstrukce výtahové šachty a schodišťového jádra jsou vetknuty do základu, 

který je tvořen základovou deskou. Ocelové sloupy o průměru 273 mm, které 

byly po zvednutí desek dodatečně obloženy ŽB prefabrikáty proti účinkům 

požáru suterénu, jsou příčně předepnuty ovinutím pro zvýšení únosnosti 

budovy. Stropní desky mají tloušťku 160 mm a v místech podpor mají skryté 

ocelové hlavice. [2] 

Obr. 24: Provozní budova Zdravoprojektu v Praze [2] 

Obr. 25: Půdorys bytového domu ve Zlíně [2] 
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6.5. Fakultní nemocnice v Brně 

Budova o výšce necelých 72 metrů má 18 podlaží a nachází se 

v souboru nemocnice v jihozápadní části Brna. Lůžková budova nemocnice 

má dosud největší počet zvedaných desek.  

Obr. 26: Řez bytového domu ve Zlíně [2] 

Obr. 27: Půdorys fakultní nemocnice v Brně [2] 
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Budova je dilatována na dvě části. V její pravé části je nad čtvrtým 

podlažím ocelové mezipatro, které umožňuje změnit osovou vzdálenost 

sloupu z původních 6 m na 4. Levá část objektu zachovává stejnou modulovou 

síť sloupů po celé výšce objektu. V pravé části byly nejprve vybetonovány a 

zvednuty čtyři stropní desky, pak smontováno ocelové mezipatro, na kterém 

se vybetonovalo ostatních třináct stropních desek. V levé části byly všechny 

desky vybetonovány na povrchu základové konstrukce. [2]

6.6. Ústřední dům odborářské rekreace v Praze 

V 60. letech minulého století se stala Praha centrem, kam přijížděli 

turisté nejen ze zahraničí, ale i z měst v okolí Prahy. V roce 1967 uskutečnil 

Úřad hlavního architekta soutěž o stavbu domu rekreace, kterou vyhráli 

manželé Neda a Miloslav Cajthamlovi. Architekti byli v návrhu budovy 

limitováni výškou okolní zástavby. Moderní komplex určený k vyšší úrovni 

odpočinku pro lidi zahrnuje bazén, kinosál, společenský sál a lůžkovou část 

o kapacitě 600 míst, na které byla použita metoda zvedaných stropů. Části 

A a B mají jedenáct stropních desek různých půdorysných tvarů. Části C a D 

mají odlišný počet desek, přestože se zvedaly společně. Poslední část E má 

Obr. 28: 3D model fakultní nemocnice v Brně [15] 
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3 zvedané desky. Stropní desky se vzrůstající výškou mají pyramidovitý tvar. 

Ocelové sloupy o průměru 377 mm jsou rozmístěny rovnostranně 

s trojúhelníkovou sítí podpor o délce strany 6000 mm. [2,16] 

Obr. 29: Ústřední dům odborářské rekreace v Praze-Dlabačově [4] 

1) část A, 2) část B, 3) část C, 4) část D, 5) část E, 6) 1 deska, 7) 3 
desky, 8) bazén, 9) společenský sál, 10) ztužující konstrukce 

Obr. 30: Hotel Pyramida [17] 
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6.7. Torres de Colón 

Kolumbovy věže, to je nejvýznamnější a nejzajímavější budova 

v hlavním městě Španělska. Dvě 116metrové věže-dvojčata, které mají 

22 patra se nacházejí na stejnojmenném náměstí. Zajímavostí stavby je, že 

byla při výstavbě použita metoda opačného zvedání tj. stoupání. Betonáž se 

prováděla v horních patrech pomocí spouštěného bednění. Mají název 

Kolumbovy věže, a to kvůli tomu, že se nacházejí vedle památky Kolumbu. 

Věže byly navrhnuty španělským architektem Antonio Lamelem. Budova byla 

navržena jako kanceláře a slouží svému účelu doposud. Za dobu od postavení 

budovy bylo hlavní použití místností několikrát změněno: sloužily i jako luxusní 

apartmenty, kanceláře. Projekt vykazoval vážnou chybu v bezpečné evakuaci 

osob při požáru, proto musel architekt Antonio Lamela navrhnout ocelový 

můstek, který spojoval dvě věže mezi sebou, a pod tímto můstkem byla 

navržena evakuační schodiště. [18,19] 

 

Obr. 31: Výstavba a současný stav Kolumbových věží [19] 
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6.8. L'Ambiance Plaza 

Bohužel ne všechny stavby dopadly dobře. Příkladem je budova 

ve Bridgeportu, Connecticut, která by měla sloužit jako luxusní bytový dům se 

třemi podlažími pro parkování a 13 podlažími pro bydlení. Budova by měla mít 

půdorysné rozměry 19,2 x 33,5 m a být rozdělena na dvě části/věže 

s konstrukční výškou 2,64 m. 

Ke kolapsu došlo, když horní deska zvedaných stropů dosáhla výšky 

25,5 m. Šest stropů hrubé horní stavby bylo v momentě kolapsu osazeno ve 

Obr. 32: Skelet [22] 

Obr. 33: Pozůstatky od stavby [23] 
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svých projektových výškách. Ostatní stropy byly zafixovány v dočasných 

výškách pro následné zvedání.  

Inženýři z národní univerzity standardu a technologie předpokládali, že 

příčinou kolapsu může být s vysokou pravděpodobnosti nesprávný návrh 

upevnění desky ke sloupům. 

Po této nehodě bylo ve státu Connecticut, USA na používání metody 

zvedaných stropů vyhlášeno moratorium. [20,21,22,23] 

6.9. Experimentální dům v Leningradě 

Budeme-li mluvit o použití metody zvedání celých podlaží, nemůžeme se 

nezmínit o experimentálním bytovém domě v Leningradě. Dům má sloupy 40 

× 40 cm s osovou vzdáleností 6,4 × 4,2 železobetonová deska má tloušťku 

160 mm a konzoly délky 2,5 m po celém obvodu desky. Po zvednutí stropu na 

předposlední stropní desce namontovali stavebníci stěny z prefabrikovaných 

panelů a pak byl pomocí zdvihacích zařízení zvednut do svojí definitivní 

polohy. [24] 

Obr. 34: Experimentální zvedání celého patra [24] 

Obr. 35: Dnešní stav [24] 
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7 CÍLE 

 rozbor metody zvedaných stropů z technologického, konstrukčního, 

prostorového a časového hlediska, 

 rozbor klasické betonáže z technologického, konstrukčního, 

prostorového a časového hlediska, 

 porovnání obou metod z technologického, konstrukčního, prostorového 

a časového hlediska. 
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8 ROZBOR BUDOVY KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE 

Pro naplnění hlavního cíle praktické části byl zvolen stávající objekt 

budovy Krajské hygienické stanice ve Zlíně. 

8.1. Stručný popis budovy 

Stávající budova Krajské hygienické stanice čtvercového tvaru byla 

postavena ve městě Zlín v areálu zlínské nemocnice Tomáše Bati. Budova má 

vchod z ulice Havlíčkovo nábřeží. V současné době sídlí v budově Krajská 

hygienická stanice a plní stejné úkoly jako dříve. 

 

Osmipatrová budova s nízkým suterénním patrem o půdorysných 

rozměrech 32,4 × 32,4 metrů byla navržena jako pravidelný čtverec 

s výtahovou šachtou umístěnou uprostřed půdorysu budovy. Sloupy v budově 

jsou ocelové o průměru 273 mm a jsou dodatečně obloženy prefabrikovanými 

dílci, které jsou přivinuty ke sloupům patentovaným drátem. Stropy byly 

navrženy pro zatížení 15,2 kN/m² s výslednou tloušťkou 230 mm s hlavicemi 

o průměru 2540 mm. 

V budově je 7 stropů, které mají konzoly o délce 1800 mm od osy sloupu 

po obvodu budovy, a všechny mají stejnou plochu, což je 1049,8 m². Strop 

suterénu má plochu 842 m². Deska posledního patra s plochou 324 m² má 

Obr. 36: Dnešní stav budovy hygienické stanice [25] 



ČVUT v Praze, Fakulta Stavební, Katedra technologie staveb 

Metoda zvedaných stropů  2018 

48 

stejně dlouhé konzoly jako stropy, které jsou dominantní z hlediska počtu 

v budově. 

Celková výška budovy je 28,1 metrů od stropní desky. Konstrukční 

výšky podlaží od přízemí do 7 patra jsou 3,3 metrů, poslední 8. NP má 

konstrukční výšku lišící se jenom o 300 mm, což jsou celkem 3 metry, a jak 

bylo zmíněno v předchozím odstavci, konstrukční výška suterénu je 2 metry.

Obr. 37: Půdorys budovy hygienické stanice [2] 
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8.2. Rozbor výstavby metodou zvedaných stropů 

Metoda zvedaných stropů, která se uplatnila ve druhé polovině 

dvacátého století, se v dnešní době již nepoužívá. Málokdo zachoval ohledně 

této metody nějaké výkresy a informace, přestože v aplikaci 

BUILDpowerS některé položky jsou. Tyto položky budou využity pro 

vypracování rozborového a normálového listu.  

Obr. 38: Řez budovou hygienické stanice [2] 
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Tabulka, která bude částečné využita v praktické části bakalářské práce 

pro zhodnocení varianty výstavby pomoci metody zvedaných stropů, je 

uvedena v knize Františka Musila. Této tabulky bude využito hlavně při 

zpracování časoprostorového grafu pro správné navázání jednotlivých částí 

procesu výstavby. 

8.2.1. Prostorová struktura 

 Rozdělení na stavební objekty 

SO 01 Administrativní budova 

Obr. 39: Položky z aplikace BUILDpowerS [35] 

Obr. 40: Tabulka práce při výstavbě garáže v Praze [2] 
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 Technologické etapy 

TE 3 – Hrubá spodní stavba 

TE 4 – Hrubá vrchní stavba 

 Hlavní konstrukce v jednotlivých technologických etapách 

Technologická etapa Hlavní konstrukce 

Hrubá spodní stavba 
Pateční ocelové sloupové díly 
ŽB ztužující kce 
ŽB strop 

Hrubá vrchní stavba 

Ocelové sloupy 
ŽB ztužující kce 
Prefabrikované hlavice 
Monolitické ŽB stropy 

 Směr postupu výstavby 

Technologická etapa hrubé spodní stavby začne osazením patečních 

sloupů do základů a výrobou ztužující konstrukce se stropní deskou 

suterénního patra. 

V technologické etapě hrubé vrchní stavby bude prvním krokem výroba 

ztužující konstrukce s předstihem, a ve stejném čase proběhne výroba všech 

stropních desek v úrovni 1. NP. Dalším krokem je montáž sloupů a dále 

proběhne zvedání stropních desek. Posledními kroky této etapy jsou obložení 

sloupů prefabrikovanými betonovými dílci a jejich ovinutí pomocí 

patentovaných drátů. 

8.2.2. Technologické zhodnoceni 

Z technologického hlediska je metoda zvedaných stropů technologií, při 

které se všechny stropní desky vybetonují jedna na druhé a po dosažení 

pevnosti jsou zvedány do definitivní polohy pomocí zvedacích zařízeni 

umístěných na každém sloupu. 

Stručný postup práce: 

1. výroba základů, 

2. výroba ztužujících konstrukcí, 

3. osazení patečních dílů sloupů, 

4. deska suterénního patra, 

5. montáž prefabrikovaných hlavic, 

6. osazení sloupů 

7. osazení zvedacích mechanismů 
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8. výroba ostatních desek, 

9. zvedání, 

10. obložení prefabrikátovými dílci a ovinutí. 

Důležitým krokem před výrobou desek, je osazení patečního kusu 

sloupu, který musí mít výšku minimálně 1400 mm nad horním povrchem 

poslední vybetonované desky. Výroba desek začíná osazením 

prefabrikovaných hlavic do konstrukce stropu před armováním. Následně 

proběhne bednění, armování a betonáž desky. Před betonáží stropní desky 

se provede kontrola výztuže, správnost osazení hlavic a vyztužení, bednění. 

Tento postup výroby desky se opakuje až do posledního stropu. 

Zvedací mechanismy musí být navrženy tak, aby unesly požadované 

zatížení desek. Zvedání desek bude provedeno metodou krátkých drah, to 

znamená, že první deskou, která bude osazena do definitivní polohy, bude 

strop 1. NP ve výšce +3,3 m. Při zvedání desek je třeba dbát na rovnoměrné 

zvedání. Poté dojde k uložení stropu na sloupy a provede se kontrola 

správnosti všech uložení. 

8.2.3. Konstrukční zhodnoceni 

Konstrukční systém je sloupový se skrytými prefabrikovanými hlavicemi 

o průměru 2540 mm, které připevňují stropní desky ke sloupům. Ocelové 

sloupy o průměru 273 mm, které jsou dodatečné obloženy prefabrikovanými 

dílci jsou ovinuty patentovaným drátem. Sloupy budou rozděleny na tři části, 

první část je pateční, a zbylá výška bude rozdělena na 2 úseky. Pro bednění 

celých desek budou použita dřevěná prkna spojená v rozích ocelovými 

hřebíky. Bednění ztužující konstrukce bude zajištěno pomocí posuvného 

bednění namontovaného v úrovni 1. NP a dále postupně zvedané pro 

armování horních částí stěny.  
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Betonáž stropních desek bude prováděna z betonu o pevnosti C 25/30 

a betonáž ztužujících stěn z betonu C 20/25. 

Dokonalé rozdělení stropních desek a vytváření rovných a hladkých 

povrchů stropních desek bude zajištěno separační vrstvou z ocelového 

plechu. 

 

8.2.4. Prostorové zhodnocení 

Správný návrh zařízení staveniště je důležitou podmínkou pro správnou 

spolupráci všech profesí podílejících se na výstavbě.  

Obr. 41: Posuvné bednění [26] 

Obr. 42: Separační plech stropních desek [27]  
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Návrh zařízení staveniště zahrnuje plánování a rozmístění tří hlavních 

částí: 

 Provozní 

o Kanceláře 

Jsou rozmístěny ve druhem patře. Na patře bude 1 sanitární kontejner 

pro vedení stavby,1 zdvojená buňka sloužící jako kancelář, 1 zdvojená 

buňka bude využívána jako prostor pro jednaní se zhotoviteli a 1 

doplňková kancelářská buňka. 

o Sklady 

Na staveništi bude umístěn skladový kontejner o rozměrech 2,5x6x2,8 

m, který bude sloužit pro skladování nářadí, materiálů a pracovních 

pomůcek. Tato buňka bude umístěna v 1. patře buňkoviště. 

o Rozvody 

Pro fungování vibračních zařízení a pohonné jednotky zvedacích 

mechanismů je potřeba zařídit elektrickou přípojku. Nezbytná je 

přípojka pro vodu a kanalizaci. 

o Vrátnice, oplocení 

Za vjezdem/vstupem na staveniště bude umístěna buňka pro vrátného 

o ploše 4 m2. 

o Skládky a kontejnery 

Bude potřeba vymezit prostor pro skládky stavebních materiálů, 

zejména pro: 

 Skládky prefabrikovaných hlavic 

Pro výrobu jedné stropní desky budou potřeba 24 hlavic. Plocha 

jedné hlavice je cca 5 m2. Hlavice budou skládány na sebe do výšky 

max. 2 kusů. Celková plocha skládky je cca 78 m2. 

 Skládky betonářské výztuže 

Pro skladování betonářské výztuže bude vymezen prostor o ploše 

160 m2. 

 Skládky prefabrikovaných dílců pro obložení sloupů 

Plocha jednoho prefabrikátu je cca 1,8 m2. Na jedno patro je potřeba 

použít 48 ks. Prefabrikované dílce pro kompletace skeletu budou 

dodávány průběžně a na staveništi budou skladovány v počtu 
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nejvýše pro jedno patro. Celková plocha potřebná pro skladování je 

86,4 m2. 

 Výrobní 

o Ostatní stroje a zařízení pro vlastní výrobní činnost zhotovitele 

 Vibrační latě, vibrátory 

 Mechanická hladítka 

 Zvedací mechanismy 

 Předpínací zařízení 

 Svářečky pro spojení sloupů 

Stroje budou skladovány ve skladu nebo v případě zvedacích 

mechanismů osazeny na sloupech bez nutnosti skladování. 

 Sociální a hygienické 

o Šatny, jídelna 

Základní informací pro dimenzování je počet pracovníků s ohledem na 

pohlaví. V tomto případě bude proveden návrh jenom pro mužské 

pohlaví. Maximální počet pracovníků vyskytujících se během výstavby 

vyčteme z normálu a časoprostorového grafu viz příloha č.2 a č.3. 

V 15 pracovních dnech od počátku výstavby na stavbě bude přítomno 

28 osob: 12 lidí se podílí na armování stropní desky 6 na betonáži 

ztužující konstrukce a montáži hlavic a 4 lidé budou bednit stropní 

desku. Jeden zaměstnanec má nárok na plochu 1,25 m2, přičteme 

k tomu 0,5 pro užívání šatny zároveň jako jídelního prostoru. 

Vynásobením zjistíme, že potřebná plocha pro zázemí zaměstnanců 

je 49 m2. Plocha jedné buňky činí 15 m2, tím pádem budou potřeba 4 

buňky o celkové ploše 60 m2. 

o Hygienická zařízení 

Pro pracovníky na stavbě bude potřeba vybavit sanitární kontejner 2 

záchodovými mísami a 2 pisoárovými stáními. 

Obr. 43: Stavební buňka [34] 
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Buňkoviště bude navrženo dvoupatrové, přičemž v prvním patře budou 

4 šatny a 1 sanitární kontejner a ve druhém patře bude 1 sanitární kontejner a 

5 kancelářských buněk. Celková plocha zabraná buňkovištěm bude 75 m2. 

[33] 

 

Plochy budou spočítané dohromady v polovině výstavby, kde se vyrábí 

strop. Proto do tabulky nebude zahrnutá skládka pro prefabrikované dílce. 

Tab. 1: Tabulka ploch ZS pro MZS 

Druh zabrané plochy Plocha [m2] 

Buňkoviště 
Šatny 60 

WC 15 

Sklad 15 

Vrátnice 4 

Skládky 
Hlavice 60 

Výztuž 160 

Součet ploch 314 

Obr. 45: Buňkoviště MZS [vytvořeno 
autorem] 

Obr. 44: Sanitární kontejner [34] 
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8.2.5. Časové zhodnoceni 

Pro časové zhodnocení metody zvedaných stropů na objektu byly 

vypracovány technologický rozbor a normál s použitím položek a hodnot 

normohodin z aplikace BUILDpower S.  

Pro výpočet času potřebného na výstavbu budovy metodou zvedaných 

stropů bude potřeba spočítat výkaz výměr a aplikovat položky do rozborového 

listu, dále na základě rozborového listu vypracovat normálový list. Pro 

stanovení počtu směn potřebných pro jednotlivé činnosti byl použit následující 

vzorec: 

�� =
��������

� × �� × ��
 

Kde:  

N – je počet pracovníků, 

K1 – je směnnost, 

K2 – je časový fond, 

ns – je počet směn. 

Pro snadný výpočet délky trvání stavebních procesů a celkové výstavby 

byl vypracován časoprostorový graf, viz Příloha č.3 – Časoprostorový graf – 

Metoda zvedaných stropů. Na základě vypracovaného časoprostorového 

grafu je vidět, že na výstavbu metodou zvedaných stropů je potřeba 114 

pracovních směn, nebo 158 dnů včetně víkendů. 

8.3. Rozbor klasické betonáže 

V této podkapitole praktické části bude rozebrána výstavba budovy 

s použitím klasické betonáže stropu. Pro správný výpočet objemu betonu 

a bednění pro konstrukci hrubé stavby zde budou navrženy sloupy ze 

železobetonu a stropy pomocí empirických vzorců. Tloušťka ztužující 

konstrukce bude zmenšena na 300 mm z původních 600 mm s ohledem na 

dnešní navrhované objekty administrativního významu. 
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8.3.1. Návrh železobetonové desky 

Návrh stropní desky bude proveden pomocí empirických vzorců, které 

jsou dostupné v podkladech na webu katedry nosných konstrukcí. 

Návrh tloušťky desky bude vypracován pomocí empirického vztahu: 

h� =
1

30
× l�,��� 

Kde: Ln,max – největší ze světlých rozpětí desky 

Dosazením do vzorce dostaneme, že tloušťka desky je: 

h� =
1

30
× l�,��� =

7200

30
= 240 [��] 

8.3.2. Návrh železobetonového sloupu 

V této podkapitole bude proveden návrh pomocí podkladu dostupného 

na webu Kloknerova ústavu [28] a podkladu VUTBR [29]. 

Pro výpočet plochy sloupu bude použit empirický vzorec: 

A� =
N��

0,8 × f��/�� + �� × ��,�/��
 

Pro návrh sloupu bude potřeba dopočítat zatížení v patě sloupu. Pro 

předběžný výpočet zatížení na sloup bude odhadnut rozměr sloupu 

400 × 400 mm. 

Výpočet normálové síly na sloup potřebuje ještě určit zatěžovací plochu 

sloupu. Zatěžovací plocha pro sloupy se stanovuje do poloviny příslušného 

pole ve všech směrech. Pro případ dané budovy je zatěžovací plocha 

označeného sloupu 33,3 m², pro patra 1. PP až 7. NP a pro poslední patro 

20,34 m². 
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 Výpočet zatížení v patě sloupu: 

 Vlastní tíha sloupu: 

������,� = � × � × 10 × ℎ × ���� = 0,4 × 0,4 × 26,03 × 25 = 104,12 [��] 

 Zatížení stropem:  

������,�
�.����.�� = ℎ × � × � × 25 = 0,24 × 33,3 × 8 × 25 = 1598,4 [��] 

������,�
�.�� = ℎ × � × � × 25 = 0,24 × 20,34 × 1 × 25 = 122,1 [��] 

Obr. 46: Zatěžovací plocha sloupu [vytvořeno autorem] 
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Tab. 2: Výpočet zatížení skladbou podlahy 

Tab. 3: Výpočet zatížení skladbou střechy 

 Užitné zatíženi pro kancelářské plochy a pro sádrokartonové 

přemístitelné příčky typu II: 

��,� = 3,3 × � × � = 3,3 × 7 × 33,3 = 769,23 [��] 

��,� = 3,3 × � × � = 3,3 × 1 × 20,34 = 67,122 [��] 

 Zatížení sněhem bude spočítáno pro sněhovou oblast 2 až 3: 

� = �� × �� × �� × �� × � = 0,8 × 1 × 1 × 0,75 × 20,34 = 12,2 [��] 

Zatížení skladbou podlahy gk 

Keram. dlažba 

na tmel 20 kN/ 

m3 

8 

mm 
0,008x20x33,3x7+0,008x20x20,34x1= 

40,55 

kN 

Bet. mazanina 

24 kN/m3 

50 

mm 
0,05x24x33,3x7+0,05x24x20,34x1 

425,779 

kN 

Separační 

fólie 15 kN/m3 

0,3 

mm 
0,0003x15x33,3x7+0,0003x15x20,34x1= 1,14 kN 

Kročejová 

izolace 1 

kN/m3 

40 

mm 
0,04x1x33,3x7+0,04x1x20,34x1= 

10,14 

kN 

gk celkem 
477,609 

kN 

Zatížení skladbou střechy gk 

Hydroizolace 16 kN/m3 2 mm 0,002x16x20,34= 0,65 kN 

Tepelná izolace 1,4 kN/m3 200 mm 0,2x1,4x20,34= 5,7 kN 

Spádový beton 25 kN/m3 100 mm 0,1x25x20,34= 50,9 kN 

gk celkem   57,25 kN 
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Tab. 4: Součet zatížení na sloup 

Součet všech zatížení NEk [kN]  NEd [kN] 

ŽB sloup 104,12 1,35 140,56 

ŽB strop 1720,5 1,35 2322,3 

Podlaha 477,609 1,35 644,8 

Střecha 57,25 1,35 77,2 

Sníh 12,2 1,5 18,3 

Užitné zatížení 836,4 1,5 1254,6 

Součet 3208  4460  

Dosazením vypočtené hodnoty zatížení do vzorce vypočteme 

potřebnou plochu sloupu: 

A� =
4,46

0,8 × 30/1,3 + 0,01 × 410/1,1
= 0,201 �� 

Sloup 0,4×0,4 m nevyhovuje, proto bude navržen sloup 0,5×0,5m. 

8.3.3. Prostorová struktura 

 Rozdělení na stavební objekty 

SO 01 Administrativní budova 

 Technologické etapy 

TE 3 – Hrubá spodní stavba 

TE 4 – Hrubá vrchní stavba 

 Hlavní konstrukce v jednotlivých technologických etapách 

Technologická etapa Hlavní konstrukce 

Hrubá spodní stavba 
ŽB sloupy 
ŽB ztužující konstrukce 
Monolitický ŽB strop 

Hrubá vrchní stavba 
ŽB sloupy 
ŽB ztužující konstrukce 
Monolitické ŽB stropy 
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 Směr postupu výstavby 

8.3.4. Technologické zhodnocení 

Technologie výstavby budovy klasickou betonáží je obecná 

a nepožaduje žádné specifické konstrukce a zařízení. 

Stručný postup realizace: 

1. výroba základu, 

2. výroba ztužujících stěn a sloupů, 

3. výroba stropních desek. 

Prvním krokem tradiční výstavby je bednění a armování svislé 

konstrukce, která přenáší zatížení. Důležitým poznatkem je, že nejprve se 

provede bednění 1. strany stěny, pak armování a dobednění druhé strany 

stěny, to je dáno tím, aby se výztuž mohla o něco opřít. 

Následovně proběhne betonáž a odbednění. Následujícím krokem 

bude bednění stropní desky a armování. Při armování stropní desky je nutno 

dbát na správné umístění výztuže a na dodržení stanoveného krytí výztuže. 

Po skončení bednění a dokončení armovacích prací musí proběhnout betonáž 

stropních desek. Betonáž stropu bude rozdělena do několika dnů, a dojde 

k betonování přes víkendy, tím pádem bude potřeba vytvářet pracovní spáry. 

Obr. 47: Technologické etapy klasické betonáži [vytvořeno autorem] 
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Odbednění a podstojkování stropních konstrukcí bude probíhat po 

technologické přestávce cca 7–8 dnů. Odstojkování proběhne po uplynutí 

21 dnů od posledního dne betonáží. 

Popsaná technologie bude použita ve všech následujících podlažích. 

8.3.5. Konstrukční zhodnocení 

Z konstrukčního hlediska je budova navržena jako monolitický 

železobetonový skelet s lokálně podepřenými stropy, tj. bezhřibová, s rovným 

podhledem. 

Pro realizaci svislých nosných konstrukcí bude potřeba použít 

univerzální rámové bednění, například od firmy PERI. 

Pro svislé nosné konstrukce byl zvolen beton C 30/35, a pro betonáž 

stropních konstrukcí C 20/25. 

Obr. 48: Bednění svislé konstrukce [30] 
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Pro bednění stropu bude použito prvkové bednění s bednicími deskami 

uloženými na dřevěných nosnících. Pro všechny operace s bedněním, a to jak 

pro svislé konstrukce, tak i pro vodorovné, bude potřeba jeřáb. 

8.3.6. Prostorové zhodnocení 

Jak již bylo řečeno zařízení staveniště musí být rozděleno do tří 

hlavních částí: 

 Provozní 

o Kanceláře 

Celkem budou na patře 4 buňky:1 sanitární kontejner pro vedení 

stavby,1 zdvojená buňka a 1 obyčejná sloužící jako kanceláře a 1 

buňka bude využívána jako prostor pro jednání se zhotoviteli. 

o Sklady 

Na staveništi bude umístěn stejný skladový kontejner o ploše 15 m2 

jako u zařízení staveniště metody zvedaných stropů. Bude umístěn 

v 1 patře pro jednoduchou manipulaci s materiálem a zařízením které 

bude skladováno uvnitř. 

o Rozvody 

Přípojky staveniště budou totožné s přípojkami metody zvedaných 

stropů. 

o Vrátnice, oplocení 

Obr. 49: Nosníkové stropní bednění [31] 
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Stejná buňka bude dovezena pro vybavení staveniště. Plocha buňky 

je 4 m2. 

o Skládky a kontejnery 

Skládky materiálů na staveništi budou: 

 Skládky bednění 

Podle výměr zpracovaných v příloze X, bude orientačně navržena 

skládka bednění pro stropní konstrukce. Bednicí plocha stropu činí 

986 m2, pro skladování na staveništi bude vymezen prostor o 

rozměrech 20x8, tzn. 160 m2. 

 Skládky betonářské výztuže 

Stejný prostor bude vymezen pro skladování výztuže monolitického 

železobetonového skeletu – prostor o ploše 160 m2. 

 Výrobní 

o Ostatní stroje a zařízení pro vlastní výrobní činnost zhotovitele 

 Vibrátory 

 Mechanická hladítka 

 Výtah 

 Jeřáb 

Plocha zabraná jeřábem je 9 m2. 

 Svářečky pro spojeni sloupů 

 Sociální a hygienické 

o Šatny, jídelny 

V případě klasické betonáže se na stavbě v jeden den podílí 

maximálně 22 pracovníků: 8 na odbednění stropu,8 na armovaní a 6 

osob na bednění vodorovné nosné konstrukce. Vynásobením 

minimální požadované plochy na jednoho pracovníka (1,75 m2), 

s počtem pracovníků, zjistíme požadovanou plochu, která je 38,5 m2. 

Zhotovitel potřebuje zařídit 3 šatny o celkové ploše 45 m2. 



ČVUT v Praze, Fakulta Stavební, Katedra technologie staveb 

Metoda zvedaných stropů  2018 

66 

o Hygienická zařízení 

Pro uvedený počet pracovníků bude potřeba zajistit stejnou buňku 

jako v metodě zvedaných stropů vybavenou 2 záchodovými mísami a 

2 pisoárovými stáními. Celková plocha buňky je 15 m2. 

Kompletní buňkoviště je dvoupatrové a zabere plochu 75 m2. [33] 

Shrnutím vypočtených ploch dostaneme tabulku: 

Tab. 5: Tabulka ploch ZS pro klasickou metodu 

Druh zabrané plochy Plocha [m2] 

Buňkoviště 
Šatny 45 

WC 15 

Sklad 15 

Vrátnice 4 

Skládky 
Bednění 160 

Výztuž 160 

Jeřáb 9 

Součet ploch 408 

8.3.7. Časové zhodnocení 

V této části bude proveden na základě návrhu z předchozích částí 

rozbor časových nákladů pro klasické betonování. Rozmístění sloupů 

a výtahové šachty budou stejné.  

Stejně jako v případě metody zvedaných stropů, je potřeba pro výpočet 

času potřebného pro výstavbu budovy klasickou metodou spočítat výkaz 

Obr. 50: Buňkoviště klasické betonáži 
[vytvořeno autorem] 
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výměr a aplikovat položky do rozborového listu a na základě rozborového listu 

vypracovat normálový list. Normy pro časy byly použity z tabulky [32] dostupné 

na webových stránkách fakulty architektury. V technologickém normálu byly 

sloučeny procesy pro výrobu sloupů a stěn, tj. bednění, armování, betonáž. 

Pro výpočet počtu směn potřebných pro jednotlivé činnosti byl použit vzorec: 

�� =
��������

� × �� × ��
 

Kde:  

N – je počet pracovníků, 

K1 – je směnnost, 

K2 – je časový fond, 

ns – je počet směn. 

Pracovní směna u některých činností v normálovém listě byla zvýšena, 

pokud hodnota byla jen trochu větší. Procesy, u kterých byla pracovní doba 

stanovena menší než jeden den, byly zaokrouhleny na celý pracovní den. 

Technologické přestávky jsou jenom mezi betonáží a odbedněním stropní 

konstrukce, která je stanovena na 7 dní, v některých případech na 8, a mezi 

betonáží a odstojkováním na 21 dní. 

Na základě výstupních dat z technologického normálu byl zpracován 

časoprostorový graf viz. Příloha č. 6 - Časoprostorový graf – metoda klasické 

betonáže, ze kterého je vidět jednotlivé činnosti a čas potřebný k jejich 

provedení. Celkový čas potřebný pro výstavbu 8patrové budovy s lokálně 

podepřenými deskami a sloupy čtvercového tvaru je 162 pracovních směn, a 

226 dní včetně víkendů.  
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9 POROVNÁNÍ OBOU METOD 

V této kapitole bude provedeno posouzení obou metod z hledisek 

stanovených na začátku práce. 

9.1. Technologické zhodnocení metod 

 Metoda zvedaných stropů 

Podstata metody spočívá ve výrobě všech desek v úrovni přízemí, což 

zaručuje jednoduchost a rychlost prací. Posuvné bednění zkracuje čas 

výstavby tím, že není potřeba odbedňovat a znovu bednit stěny.  

 Klasická metoda 

Metoda klasické betonáže nepožaduje pro svou realizaci specifické 

požadavky a podmínky kromě dodržení technologických zásad, jako jsou 

například podložky pod výztuž, nebo dvoufázové bednění stěn a sloupů. 

 Srovnání 

Ve srovnání dvou metod z hlediska technologie vyhrává metoda, která 

se provádí jednoznačně, jasně a nepožaduje specifické podmínky pro 

výstavbu. Požadavky dnešní výstavby požadují minimalizovat mokrý proces, 

a proto má z tohoto hlediska výhodu metoda zvedaných stropů. 

Celkově je však technologie zvedaných stropů mnohem náročnější než 

klasické betonování. V tomto porovnání má tedy výhodu metoda klasická. 

9.2. Konstrukční zhodnocení metod 

 Metoda zvedaných stropů 

Konstrukční systém budovy se zvedanými stropy je navržen jako 

bezhřibová monolitická deska. Plocha budovy při tomto návrhu je plně využita. 

Svislé nosné konstrukce budovy jsou ocelové sloupy. 

 Klasická metoda 

Z hlediska konstrukčního systému je navržena jako lokálně podepřená 

deska se ztužujícím jádrem uprostřed. Svislé a vodorovné konstrukce jsou 

monolitické, a tím přinášejí do staveniště mokrý proces. 

 Srovnání 

Porovnáním konstrukčních systémů obou metod, vyhrává v tomto bodě 

ta metoda, která umožňuje plně využít dispozic budovy. Z hlediska konstrukce 
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budovy jsou oba způsoby samy o sobě stejné, jediný rozdíl je ve sloupech, 

které jsou v metodě zvedaných stropů navrženy ocelové, a v klasické jsou 

monolitické. Porovnáním volné plochy dospějeme k výsledku, že při použití 

metody klasické betonáže dostaneme o 13 % víc volné plochy oproti použití 

metody zvedaných stropů. 

9.3. Prostorové zhodnocení metod 

Požadavky na zařízení staveniště metody zvedaných stropů jsou stejné 

jako u skeletů z monolitického železobetonu, dochází však k úspoře místa díky 

nepotřebnosti ploch pro skládku a údržbu systémového bednění.  

K nejvýznamnější úspoře skladovacího místa dochází rozdílem mezi 

využitou skladovací plochou systémových bednění a skládkami ostatních 

materiálů metody zvedaných stropů. Hlavním rozdílem z hlediska vybavení 

staveniště je možnost výstavby bez použití jeřábu, při výstavbě klasického 

skeletu je jeřáb nezbytný pro manipulaci s materiálem a bedněním. Na druhou 

stranu pro metodu zvedaných stropů je potřeba namontovat zvedací 

prostředky, které nejsou tak jednoduché na montáž, a ve srovnání montážní 

pracnosti jsou na stejné úrovni jako montáž jeřábu.  

Tab. 6: Srovnání ploch zařízení stavenišť 

Shrnutím zjistíme, že metoda zvedaných stropů přináší staveništi 

úsporu zabrané plochy o 30 %. 

9.4. Časové zhodnocení metod 

Pro možnost srovnání obou metod z hlediska času potřebného pro 

výstavbu byly vypracovány časoprostorové grafy. V diagramu je znázorněn 

počet pracovních dnů v přepočtu na měsíce modrou barvou a celkový počet 

dnů včetně víkendů oranžovou barvou. 

Srovnání celkových ploch zařízení stavenišť 

Plocha ZS metody zvedaných stropů [m2] Plocha ZS klasické metody [m2] 

314 408 
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Z grafu vyplývá, že použití metody zvedaných stropů by ve srovnání 

s metodou klasické betonáže teoreticky přineslo úsporu času cca 1,5 

pracovního měsíce. 

  

Metoda zvedaných stropů

Klasická betonáž

3,8

5,4

5,3

7,5

ČASOVÁ NÁROČNOST

Čas s víkendy Čas bez víkendů

Obr. 51: Časové porovnání metod [vytvořeno autorem] 
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10 Souhrnná tabulka výhod a nevýhod 

Na základě porovnání metod můžeme vytvořit finální tabulku, ze které 

lze vyčíst, že z vybraných pohledů na výstavbu budovy má metoda zvedaných 

stropů více přínosů oproti klasické metodě. 

Tab. 7: Výsledná porovnávací tabulka 

Kritéria porovnání 
Metoda zvedaných 

stropů 
Klasická metoda 

 Výhoda Nevýhoda Výhoda Nevýhoda 
Možnost výroby 
stropních desek 
v jedné úrovni 

    

Zvýšené požadavky při 
výstavbě stropů     
Možnost vyloučit mokré 
procesy     

Úspora bednění     
Specifické požadavky 
před zahájením výroby 
stropů 

    

Velikost zařízení 
staveniště     

Časová náročnost     
Užitná plocha     
Celkem 5 3 3 5 
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ZÁVĚR 

Metoda zvedaných stropů zaujme bezesporu svou technologií výroby 

desek v jedné úrovni. Od začátku aplikování metody zvedaných stropů bylo 

v České republice postaveno mnoho zajímavých budov s různým počtem 

podlaží a tvarově rozmanitými stropy, které plní svoje účely doposud. 

Nepochybně lze konstatovat, že metoda zvedaných stropů je v dnešní 

době rozvinutého stavebnictví těžce použitelná, ale nelze vyloučit možnosti 

kombinace této metody s jinými, a tím pádem získání větších úspor, a to nejen 

časových ale i ekonomických. 

 Cíl práce související se seznámením čtenáře s realizací stavby 

metodou zvedaných stropů a s budovami, které byly vybudovány na 

základě jejího použití byl splněn. 

 Cíl práce týkající se technologické a konstrukční náročnosti byl splněn 

porovnáním zvláštních požadavků na výstavbu, použitých materiálů a 

strojů. 

 Cíl práce, který se zabývá porovnáním metod z hlediska prostorové 

náročnosti byl dosažen srovnáním ploch potřebných pro zařízení 

staveniště. Finální tabulka č.7 ukazuje rozdíl ploch zařízení stavenišť. 

 Cíl práce týkající se srovnání časové náročnosti byl splněn posouzením 

vypracovaných technologických rozborů, technologických normálů a 

časoprostorových grafů. Výsledné porovnání časové náročnosti bylo 

zpracováno do obrázku č.51. 

Považoval bych tuto práci za zdroj pro čtenáře, který chce o metodě 

zvedaných stropů získat přehled. Práce také může být využita jako podklad 

zájemcům, kteří o aplikování této metody rozhodují.  
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