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Abstrakt 

Disertační práce se zabývá výzkumem, vývojem a experimentálním ověřením 

železobetonového prefabrikovaného demontovatelného systému. Úvodní část práce se věnuje 

negativnímu vlivu železobetonových konstrukcí na životní prostředí. Při výrobě železobetonových 

prefabrikovaných konstrukcí se spotřebovává značné množství energie a neobnovitelných surovin. 

Přímým důsledkem výroby těchto konstrukcí je vypouštění škodlivých plynů do ovzduší a poškozování 

životního prostředí. Omezení těchto vlivů je možné použitím demontovatelných prefabrikovaných 

konstrukcí s dlouhým životním cyklem, které umožňují opakovanou montáž v jiném čase, místě 

a prostorovém uspořádání. Druhá část práce zahrnuje rešerši současného stavu v oblasti 

demontovatelných prefabrikovaných konstrukcí, kde aktuálním trendem jsou systémy IFD. 

Základní odlišností železobetonových prefabrikovaných demontovatelných konstrukcí 

v porovnání s tradičním prefabrikovaným systémem je spojování jednotlivých prefabrikovaných dílců 

pomocí diskrétních, zpravidla ocelových, spojů. Hlavní část práce je zaměřena na výzkum 

a experimentální ověřování demontovatelných styků a rozhodujících konstrukčních částí. Třetí část 

práce představuje vyvíjený demontovatelný systém, jeho variabilitu, konstrukční řešení a charakterizuje 

jednotlivé demontovatelné styky. Ve čtvrté části jsou uvedeny vybrané poznatky z rozsáhlého 

experimentálního ověření demontovatelných styků (styk průvlaku a podpůrné konstrukce, styk 

stropního dílce a podpůrné konstrukce) a výseku skeletové konstrukce s pružně uloženou ztužující 

diafragmou. Na základě získaných výsledků je v této části práce definován rozsah oblasti použití 

demontovatelných styků z hlediska statického zatížení a stanoveny parametry pružně vložené ztužující 

diafragmy, které ovlivňují odezvu nosné konstrukce na dynamická zatížení. Pátá část práce se zabývá 

realizací experimentálního prototypu demontovatelné konstrukce, zhodnocením montáže, časové 

náročnosti realizace a odezvou nosné konstrukce na účinky statického a dynamického zatížení. 

V souladu s poznatky získanými během rozsáhlého experimentálního výzkumu je v šesté části práce 

uvedeno komplexní řešení demontovatelných styků se zahrnutím požárních a akustických požadavků. 

V závěru práce jsou shrnuty dosažené cíle a formulován navazující výzkum. 

 

Klíčová slova 

Prefabrikace, demontovatelná konstrukce, udržitelnost, IFD, experimentální výzkum. 
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Abstract 

This dissertation thesis deals with research, design and experimental verification of 

demountable precast concrete system. The introduction focuses on the negative impact of reinforced 

concrete structures on the environment. Producing of prefabricated concrete structures consumes 

a significant amount of energy and non-renewable raw materials. Release of harmful gases into the air 

and damage to the environment are the direct consequence of the production of these structures. These 

effects may be reduced by using demountable prefabricated structures with a long-life cycle, allowing 

reassembly at a different time, place and spatial arrangement. The second part of the thesis presents 

a state-of-art review in the field of demountable prefabricated structures, where the IFD systems are 

a current trend. 

Basic difference between the reinforced concrete prefabricated demountable structures and 

traditional prefabricated system is the use of discrete, usually steel, joints for connecting individual 

prefabricated parts. The main part of the thesis is focused on research and experimental verification of 

demountable joints and key structural parts. The third part presents a developed demountable system 

and its variability, design solution and describes the individual demountable joints. Main results from 

the extensive experimental verification of selected demountable joints (beam and the supporting 

structure joint, floor panel and the supporting structure joint) and a section of the skeletal structure with 

elastically embedded stiffening diaphragm are presented in the fourth part. Based on the obtained results, 

this part of the thesis defines the scope of application of demountable joints in terms of static load and 

determines the parameters of elastically embedded stiffening diaphragm, which affects the response of 

the load-bearing structure to dynamic loads. The fifth part of the thesis deals with the implementation 

of the experimental prototype of a demountable structure, the evaluation its assembly, the time required 

for implementation and the response of the load-bearing structure to the effects of static and dynamic 

loading. The sixth part of the thesis, in accordance with the knowledge gained during extensive 

experimental research, presents a comprehensive solution of demountable joints, including fire and 

acoustic requirements. The conclusion summarizes the achieved goals and formulates follow-up 

research. 

 

Key words 

Prefabrication, demountable structure, sustainability, IFD, experimental research. 
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Motivace 

Tradiční železobetonové prefabrikované systémy jsou charakteristické stykováním dílců 
pomocí zálivkových betonů či malt a spojováním stykovací výztuže. Výhodou takto provedených 
zálivek je, že přispívají k dosažení potřebné tuhosti jednotlivých styků a tím celého konstrukčního 
systému. Současná dynamicky se rozvíjející společnost má zvyšující se požadavky na flexibilitu budov. 
Avšak této dynamice neodpovídají tradiční prefabrikované systémy, které se vyznačují omezenou 
adaptabilitou a poměrně vysokou náročností při změně užití. Téměř všechny rekonfigurace stavby 
v důsledku změny užívání nebo přemístění stavby vyvolané výrobními, dopravními, popř. 
demografickými požadavky jsou u současných systémů spojeny s úplnou nebo částečnou demolicí, 
neboť opětovné využití dílců spojovaných tradičními mokrými procesy je velmi omezené. Řada 
prefabrikovaných staveb je tak odstraněna po dosažení jejich morální životnosti, což je zpravidla 
mnohem dříve, než je vyčerpána jejich fyzická životnost. V důsledku toho pak vznikají dodatečné 
náklady spojené s předčasnou demolicí a recyklací staveb. Kromě těchto nákladů se při celém procesu 
předčasného odstranění konstrukce spotřebovává značné množství energie a do ovzduší se uvolňuje řada 
plynů poškozujících životní prostředí. 

Možným řešením, jak omezit nežádoucí vlivy standardních železobetonových prefabrikovaných 
konstrukcí, je využití nových konstrukčních systémů s dlouhým životním cyklem. Možnost 
opakovaného použití demontovatelných konstrukcí může významně přispět k ochraně životního 
prostředí a v konečném důsledku může i výrazně snížit náklady, které by jinak byly potřebné především 
pro výrobu nových prvků tradičního železobetonového prefabrikovaného systému. 

Charakteristickým článkem demontovatelného systému jsou vzájemné styky jednotlivých 
prefabrikovaných dílců, které je možné v případě potřeby snadno demontovat, aniž by se snížily 
možnosti dalšího využití prefabrikovaných dílců. Tyto styky by měly kromě jejich statické funkce 
umožnit opakovanou montáž bez využití mokrých procesů a zároveň by měly být plně demontovatelné. 

 

Cíle práce 

Cílem práce je analýza působení vybraných konstrukčních částí a styků navrženého 
demontovatelného železobetonového prefabrikovaného skeletového systému pomocí experimentálního 
výzkumu. Analýza zahrnuje zhodnocení výsledků experimentálního výzkumu kvalitativně nových 
řešení styků prefabrikovaných dílců, experimentálního výzkumu tuhosti a odezvy dílčího výseku 
demontovatelné konstrukce a statických a dynamických zkoušek železobetonového prefabrikovaného 
demontovatelného systému navrženého s ohledem na seismické účinky. 

Součástí cíle disertační práce je na základě výsledků této analýzy zpracování doporučení 
pro další výzkum a zejména aplikaci navrženého systému víceúčelového demontovatelného 
železobetonového prefabrikovaného stavebního systému v praxi. 

 

Metodika pro řešení práce 

Výsledky této práce vycházejí ze souhrnného přezkumu literatury v oblasti demontovatelných 
prefabrikovaných konstrukcí, současného stavu řešení problematiky, z teoretických analýz, a především 
z experimentálního výzkumu. 
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1 Úvod 

V současné době je zpravidla rozhodujícím kritériem pro výběr stavební konstrukce, kromě 
doby realizace, její pořizovací cena bez ohledu na další spojené náklady s užíváním konstrukce a jejím 
odstraněním. V rámci ochrany životního prostředí by se stavební konstrukce měly posuzovat komplexně 
v průběhu celého jejich životního cyklu. To je od výroby materiálů a výstavby konstrukce, přes provoz 
a údržbu, až po následnou demolici včetně recyklace materiálů nebo prvků konstrukce, a to i s ohledem 
na množství prvků stavby následně uložených na skládkách. [1] 

Teprve po zhodnocení všech těchto hledisek a jejich vlivu na životní prostředí lze objektivně 
zvolit vhodnou stavební konstrukci. 

Vliv betonových konstrukcí na životní prostředí je s ohledem na objem jejich produkce velmi 
významný, a to i přesto, že množství škodlivých emisí svázaných s výrobou jednoho kg betonu 
je v porovnání s jinými konstrukčními materiály relativně malé. Výroba betonu na jednoho obyvatele 
se ve vyspělých zemích pohybuje mezi 1,5–3 tunami ročně. Z toho vyplývá obrovská spotřeba 
primárních neobnovitelných surovin (na výrobu cementu, těžbu štěrků a kameniva), která směřuje 
k jejich celkovému vyčerpání. Zároveň se při získávání těchto surovin spotřebovává značné množství 
energie. [2] 

Jedním z hlavních problémů současných (zejména bytových) prefabrikovaných konstrukcí 
je nepoměr mezi jejich morální a fyzickou životností. Typickým příkladem jsou panelové konstrukce 
na našem území. Jejich fyzická životnost ještě není vyčerpána, avšak již nesplňují současné uživatelské 
požadavky a potřeby, a to zejména kvůli špatným dispozicím, téměř nulové možnosti dodatečně tyto 
konstrukce upravovat a v neposlední řadě také kvůli dnes již nevyhovujícím akustickým a tepelně 
technickým vlastnostem. [3] 

Možností, jak se vyhnout těmto uživatelsky nepříznivým vlivům, je demolice těchto objektů 
a následná výstavba nových. Avšak při předčasné demolici objektu (před dosažením plánované 
životnosti objektu), jak je ukázáno na Obr. 1, vzniká „dluh“ vůči životnímu prostředí. Řešením je použití 
takových konstrukcí, jejichž dispozice nebo celkové uspořádání se mohou měnit v čase podle požadavků 
aktuálních uživatelů. [4] 

 

Obr. 1    Vznik „dluhu“ vůči životnímu prostředí při předčasné demolici stavby [5] 

Změnu dispozičního řešení, popřípadě změnu celkového uspořádání konstrukčních systémů 
v čase umožňuje použití demontovatelných prefabrikovaných konstrukcí s dlouhým životním cyklem, 
které lze v souladu s definicí trvale udržitelného rozvoje zařadit mezi tzv. trvale udržitelné konstrukce. 
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1.1 Spotřeba surovin 

Stavitelství je jedním z průmyslových odvětví, které významně vyčerpává zásoby nerostných 
surovin na Zemi. S rostoucí populací se zvyšuje i produkce základních stavebních materiálů – oceli 
a betonu. Ovšem růst těchto stavebních materiálů není přímo úměrný rostoucí populaci, ale je výrazně 
vyšší. Od roku 1950 let vzrostla celosvětová populace z 2,54 mld. obyvatel na současných 7,79 mld. 
obyvatel, z toho 1,44 mld. tvoří obyvatelé Číny a 1,38 mld. obyvatelé Indie, což jsou v současnosti 
z hlediska stavebnictví dvě nejvíce se rozvíjející země. [6] 

Celosvětová spotřeba základních stavebních materiálů vztažena na jednu osobu je uvedena 
na Obr. 2. Ze zobrazených hodnot je patrné, že spotřeba konstrukčního dřeva je v průběhu posledních 
70 let téměř konstantní. Spotřeba oceli se téměř ztrojnásobila. Nejvýraznější nárůst spotřeby se projevil 
u cementu. Ve stejném časovém horizontu se jeho spotřeba zvýšila 10×. Při přepočtu spotřebovaného 
cementu na celkovou hmotnost vyrobeného betonu je průměrná spotřeba betonu na jednoho obyvatele 
4,2 t / rok. 

 

Obr. 2    Světová spotřeba základních stavebních materiálů [7] 

Strmý nárůst spotřeby cementu na přelomu tisíciletí byl zapříčiněn především výrazně zvýšenou 
realizací betonových konstrukcí v Číně. V současné době více než polovina celosvětové spotřeby 
cementu (55,7 %) připadá Číně, což v absolutních hodnotách odpovídá 2,35 mld. tun cementu ročně [8]. 

Z výše uvedených údajů je patrné, že spotřeba základních surovin nutných k výrobě 
železobetonových prefabrikovaných konstrukcí se téměř stále zvyšuje. Jednou z možností, jak omezit 
rostoucí spotřebu oceli a betonu, je opakované vyžití konstrukčních prvků.  

V porovnání s tradičními železobetonovými prefabrikovanými konstrukcemi spotřebují 
demontovatelné prefabrikované konstrukce pro svoji výrobu přibližně stejné množství základních 
stavebních surovin. U některých demontovatelných konstrukčních prvků může být podíl použité oceli 
vyšší než u tradičních konstrukcí. Je to dáno zejména odlišností spojování obou typů konstrukcí, 
kdy u demontovatelných konstrukcí jsou vzájemné spoje jednotlivých dílců zajištěny zpravidla 
ocelovými spojovacími prostředky. Nicméně z hlediska celkového srovnání nákladů během životního 
cyklu konstrukce je případný vyšší podíl oceli u demontovatelných konstrukcí ekonomicky 
zanedbatelný. 

Použitím demontovatelných systémů s dlouhým životním cyklem je možné dosáhnout 
významných úspor základních vstupních surovin a zmírnit tak v současnosti hrozící vyčerpání 
přírodních zdrojů. 
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1.2 Spotřeba energie a emise 

Železobetonové prefabrikované konstrukce během celého svého životního cyklu spotřebovávají 
značné množství energie. Současně s touto spotřebou energie se do ovzduší uvolňuje nemalé množství 
emisí škodlivých plynů. Tab. 1 ukazuje vybrané environmentální charakteristiky vztažené na 1 kg dvou 
základních materiálů použitých v prefabrikovaných konstrukcích – betonu a armovací oceli. 

Materiál 
Svázané emise CO2 

[kg/kg] 
Svázané emise SO2 

[g/kg] 
Svázaná spotřeba energie 

[MJ/kg] 

Beton 0,13 0,50 0,80 

Armovací ocel 0,80 3,60 13,00 

Tab. 1 Environmentální charakteristiky v 1 kg materiálu [9]  

Při porovnání uvedených environmentálních charakteristik vztažených na 1 kg materiálu 
je patrné, že výrazně vyšších hodnot svázaných emisí je dosaženo u armovací oceli. Avšak při reálném 
využití armovací oceli ve standardní železobetonové prefabrikované konstrukci s odpovídajícím 
stupněm vyztužení 2,5 % objemu konstrukčního prvku se poměr jednotlivých svázaných emisí (Obr. 3) 
vztažených k 1 m3 železobetonové konstrukce výrazně změní. 

 

Obr. 3    Environmentální charakteristiky vztažené na 1 m3 železobetonové prefabrikované konstrukce 

Svázané emise oxidu uhličitého vztažené k 1 m3 železobetonové prefabrikované konstrukce jsou 
tak o 90 % vyšší u betonu než u armovací oceli, v případě oxidu siřičitého pak o 62 %. Svázaná spotřeba 
energie je naopak vyšší pro armovací ocel, a to o 39 %. Výše uvedené hodnoty svázaných emisí 
jsou uvedeny pro celý životní cyklus prefabrikované konstrukce.  Jednotlivé fáze životního cyklu mohou 
být z hlediska spotřeby energie a emisí značně rozdílné.  

Následující příklad ilustruje spotřebu energie a produkci emisí do ovzduší během životního 
cyklu nejjednoduššího prefabrikovaného prvku – betonové dlaždice. V Tab. 2 vlevo jsou uvedeny 
jednotlivé fáze životního cyklu betonové dlaždice. V pravé části je tabulka rozdělena do dvou hlavních 
sloupců. Levý ukazuje množství použité energie vztažené na funkční jednotku (FJ). Pravý sloupec 
ukazuje množství emisí oxidů dusíku a oxidu uhličitého (v gramech na FJ), které je při jednotlivých 
fázích životního cyklu uvolněno do ovzduší. Funkční jednotka (FJ) je definována jako 1 m2 dlažby, 
který odolává zatížení v podobě 100 nákladních vozů za den po dobu 30 let. [10]  
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Fáze životního cyklu 
Použitá energie (MJ/FJ) Emise do ovzduší (g/FJ) 

Elektřina Fosilní palivo NOx CO2 

1 Zajištění surovin 15 78 35 15800 

2 Transport surovin  15 16 1200 

3 Výroba 34 8 6 1650 

4 Transport  22 26 1660 

5 Montáž  13 11 960 

6 Užívání  2 1 650 

7 Recyklace 3 15 13 1300 

CELKEM: 52 151 107 22570 

Tab. 2 Energie a emise během životního cyklu prefabrikovaného prvku [10] 

Z Tab. 2 lze odvodit, že největší množství elektrické energie (65 %) se spotřebovává během 
výrobního procesu. 29 % elektrické energie se spotřebuje při zajištění surovin a 6 % při recyklaci. Více 
než polovina z celkového použitého objemu fosilních paliv se spotřebuje při zajištění surovin (52 %). 
Dále se spotřebovává podstatné množství fosilních paliv na transport surovin, resp. transport dlaždic. 
Významný energetický podíl má i recyklace, kde se spotřebovává 10 % fosilních paliv. Hodnoty emisí 
jsou nejvyšší při zajištění surovin. U oxidů dusíku představují 33 % z celkového množství a u oxidu 
uhličitého je to 70 %. 

Z výše uvedených dat je patrné, že z hlediska množství použitých energií 
jsou nejvýznamnějšími fázemi životního cyklu prefabrikovaných konstrukcí zajištění potřebných 
surovin a výroba samotných prefabrikovaných prvků. Opakovaným použitím demontovatelných 
konstrukcí s dlouhým životním cyklem, resp. dlouhou návrhovou životností, lze významně omezit 
množství potřebné energie pro zajištění vstupních surovin a výrobu nových prvků, ale také ve značné 
míře omezit emise škodlivých plynů. Na Obr. 4 je schematicky znázorněno porovnání potřeby energie 
pro tradiční železobetonový prefabrikovaný systém a demontovatelný železobetonový systém. 

 

Obr. 4    Porovnání potřeby energie pro tradiční a demontovatelný prefabrikovaný ŽB systém [11] 

Porovnání na Obr. 4 ukazuje, že demontovatelné systémy jsou při opakovaném použití 
v porovnání s tradičními prefabrikovanými systémy výrazně ekologičtější a energeticky méně náročné. 
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1.3 Demolice a recyklace 

Obvyklý způsob odstranění budovy po dokončení její fyzické, případně morální životnosti, 
je její demolice. Materiál ze zbouraných budov, klasifikovaný jako stavební odpad, by dle platné 
legislativy neměl být ukládán na skládky, ale recyklován. Ovšem jak demolice, tak i následná recyklace 
potřebují nemalé množství energie. 

Demolice spotřebovává přibližně 275 MJ na tunu, drcení betonu dalších 85 MJ/t [12]. 
Pro budovu, která má objem betonových konstrukcí 1000 m3 je spotřeba energie pro její demolici  

1000����  ×  2,5 ��/���  ×  275 ���/�� = 688 �� a dalších 

1000����  ×  2,5 ��/���  ×  85 ���/�� = 212 �� pro drcení betonu. 

Pokud by byl recyklovaný beton použit jako kamenivo do nového betonu, bylo by při výrobě 
potřebného cementu nutno dodat dalších 3,5 MJ na 1 kilogram slínku. Při výrobě 1 t cementu 
se vyprodukuje přibližně 600 kg oxidu uhličitého. Na 1 m3 běžného betonu je třeba přibližně 300 kg 
cementového slínku. Celkově je tedy třeba na výrobu 1 m3 betonu dodat dalších 1,05 GJ a zároveň 
se do ovzduší uvolní 180 kg škodlivého CO2. [12] 

Na grafu na Obr. 5 je uvedeno porovnání potřebné energie při použití přírodního kameniva 
a betonového recyklátu. Potřebná energie je u betonového recyklátu nižší pouze při jeho získávání. 
V ostatních porovnávaných fázích výroby je potřebná energie nižší pro přírodní kamenivo. Celková 
potřebná energie je u betonového recyklátu o 27,5 % vyšší než při použití přírodního kameniva. 

 

Obr. 5    Potřebná energie výrobního procesu přírodního kameniva a betonového recyklátu [13] 

Z výše uvedených příkladů vyplývá, že nejen demolice, ale i recyklace spotřebovávají velké 
množství energie a současně se do ovzduší dostává nemalé množství CO2. 

Dopady na životní prostředí, vysoké množství energie a emise škodlivých plynů uvolněných 
do ovzduší lze významně eliminovat využitím demontovatelných konstrukcí. Demontovatelné 
konstrukce spotřebují při demontáži jen zlomek energie, která by byla jinak potřeba k demolici. Navíc 
jednotlivé díly z demontovatelné konstrukce se dají znovu využít. Tento způsob výstavby je ve srovnání 
s běžnými železobetonovými prefabrikovanými konstrukcemi velice šetrný k životnímu prostředí 
a zároveň šetří přírodní zdroje. 
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1.4 Analýza životního cyklu tradičního a demontovatelného 
prefabrikovaného systému 

V souvislosti se snižováním spotřeby provozní energie budov a s tím spojené snaze o snižování 
produkce emisí škodlivých plynů, vystupují do popředí hodnoty energií a emisí svázaných s vlastní 
existencí jednotlivých materiálů, konstrukcí či celé stavby – tzv. svázaná spotřeba energie a svázané 
produkce emisí. Tato svázaná spotřeba energie a produkcí emisí je spojena s výrobou konkrétního 
stavebního materiálu (těžba surovin, výroba materiálu, doprava atd.), výrobou či realizací stavební 
konstrukce, její následnou údržbou, opravou či renovací, případně demontáží prvků v jiné konstrukci 
a v poslední fázi demontáží nebo demolicí s dnes zpravidla následnou recyklací. Objektivní posouzení 
všech těchto kritérií je možné pomocí metody hodnocení životního cyklu (LCA) celé konstrukce 
či budovy. [11] 

Na základě výše uvedených faktorů byla v rámci objektivního komplexního porovnání 
tradičního prefabrikovaného železobetonového systému a demontovatelného železobetonového 
systému na modelovém případu konstrukce (C. Fiala, 2015 [11]) provedena analýza LCA (Life Cycle 
Assessment). 

 

Obr. 6    Schéma hodnocené konstrukce v rámci LCA analýzy [11] 

Popis hodnocených variant 

Pro hodnocení byl zvolen třípodlažní objekt s plochou střechou (Obr. 6). Půdorysné rozměry 
objektu byly 16,32 × 14,86 m. Jako materiál prefabrikovaných dílců byl uvažován samozhutnitelný 
beton třídy C50/60 s výztuží B500B se zabetonovanými ocelovými spojovacími prvky (kováním). 
Obvodové panely byly uvažovány jako sendvičové s nosnou železobetonovou stěnou tl. 200 mm, 
tepelnou izolací z pěnového expandovaného polystyrenu tl. 100 mm a vnější pohledovou 
železobetonovou vrstvou tl. 70 mm. Vnitřní nosné stěny byly tloušťky 200 mm. Vodorovné nosné 
konstrukce (stropy a střecha) byly tvořeny dutinovými předpjatými panely typu Spiroll/Partek 
tl. 200 mm. U demontovatelné varianty bylo u stropních panelů uvažováno se zabudováním ocelových 
spojovacích prvků. Pro založení objektu byla zvolena železobetonová základová deska o tl. 300 mm 
z betonu C30/37 a s výztuží B500B. V rámci porovnání obou variant byla hodnocena pouze nosná 
konstrukce objektu (bez konstrukce schodiště a kompletačních konstrukcí – podlaha, střecha, podhledy, 
okna, dveře, příčky, aj.). 
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Hodnocení variant z hlediska hodnocených dopadů 

V rámci hodnocení jednotlivých variant byla provedena podrobnější analýza hodnocených 
dopadů jednotlivých materiálů (ocel, voda, EPS, superplastifikátory, přísady a příměsi, kamenivo 
a cement) a stavebních procesů (transport a výstavba). Pro přehlednější interpretaci výsledků 
bylo provedeno procentuální porovnání obou hodnocených variant. Jako referenční byla zvolena 
varianta tradičního prefabrikovaného systému a k ní přiřazena srovnávací hladina 100 %. 

 

Obr. 7    Celkové srovnání agregovaných dat hodnocených dopadů variant pro celý životní cyklus [11] 

Na Obr. 7 je uvedeno celkové srovnání agregovaných dat hodnocených dopadů variant pro celý 
cyklus. Z výsledků je patrné, že referenční varianta tradičního prefabrikovaného železobetonového 
systému vychází v rámci celého životního cyklu hůře, především díky životnímu cyklu užívání, 
kdy oproti demontovatelné variantě bylo nutno vyrobit u tradiční varianty 75 % dílců, avšak výraznější 
rozdíl v potřebě nových dílců byl částečně kompenzován vyšším množstvím oceli pro spojovací prvky 
(kování) demontovatelných dílců. Celkové úspory v rámci celého životního cyklu konstrukce u 
demontovatelného systému dosahovaly v průměru 24,8 %, při hodnocení jednotlivých dopadů se tyto 
úspory nacházely v intervalu 19,0–28,2 %. Nejmenší rozdíl 19,0 % byl dosažen v kritériu okyselování 
prostředí, což souviselo s použitím vyššího množství oceli pro styky demontovatelného systému. 
Největších úspor bylo dosaženo při tvorbě přízemního ozónu, ve spotřebě primárních surovin a vody 
vlivem menší produkce dílců ve fázi užívání. [11] 

Z provedeného environmentálního porovnání variant konstrukčních systémů vyplývá, 
že demontovatelný železobetonový prefabrikovaný systém je z hlediska celkového pohledu 
environmentálního hodnocení výhodnějším řešením oproti tradičnímu prefabrikovanému 
železobetonovému systému a dosahuje úspor kolem 25 %. Z provedené studie je patrné, že těžiště 
environmentální efektivity konstrukčního řešení leží zejména v možnosti optimalizovaného řešení styků 
s možností opakovaného využití dílců na jiné stavby po demontáži konstrukce [11]. 

Demontovatelný systém lze považovat za environmentálně šetrný, pokud bude reálně naplněno 
předpokládané využití systému a v rámci celého životního cyklu konstrukčního systému dojde 
k uplatnění na více stavbách (minimálně dvou) tak, jak bylo uvažováno v hodnocení. Uplatnění by tak 
měl systém najít především u staveb s řízenou životností či staveb dočasných, u kterých se předpokládá 
potřeba jejich přemístění v horizontu desítek let. [11] 
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2 Současné trendy v oblasti železobetonových 

prefabrikovaných demontovatelných konstrukcí 

 

Beton je v současnosti jedním z nejpoužívanějších stavebních materiálů na světě. Počátky 
betonu jako konstrukčního materiálu sahají až do druhé poloviny 19. století. Od doby, 
kdy F. Hennebique navrhl a realizoval první železobetonový monolitický strop, uplynulo více než 120 
let. Za tuto dobu bylo získáno značné množství poznatků o působení, navrhování a provádění 
železobetonových konstrukcí. Rovněž toto období napovědělo mnohé o životnosti betonových 
konstrukcí. [14] 

Na počátku 20. století vznikaly výhradně monolitické konstrukce. Betonová směs se vkládala 
do předem připraveného bednění obsahujícího výztuž. Tento technologický postup, charakteristický 
mnohdy pracnou přípravou bednění na stavbě a rovněž nutnými technologickými přestávkami, 
nebyl zejména u pravidelných konstrukcí výhodný. V důsledku toho se začala vyvíjet nová technologie 
betonových konstrukcí – prefabrikace. 

Tato technologie, charakteristická výrobou železobetonových dílců ve speciálních výrobnách 
a jejich následným smontováním na staveništi, nebyla zpočátku příliš úspěšná. Důvodem byly poměrně 
velké náklady na bednící formy a obtížnost manipulace s hotovými dílci. Velký rozmach zaznamenaly 
prefabrikované konstrukce zejména v bytové a občanské výstavbě až po 2. světové válce, kdy bylo třeba 
obnovit nebo znovu postavit poničené budovy. V současné době je technologie provádění 
prefabrikovaných staveb na velmi vysoké úrovni. 

V průběhu 20. století si architekti a inženýři pohrávali s myšlenkou vytvořit konstrukční systém, 
který by se mohl měnit v čase tak, aby odpovídal měnícím se požadavkům uživatelů. Jako ideální se 
jevilo využití prefabrikovaných konstrukcí. Výhodou těchto konstrukcí bylo přesunutí technologicky 
náročných operací do speciálních výroben. Tímto krokem se výrazně zvýšila přesnost výroby stavebních 
dílců a zkrátil se čas určený pro montáž na staveništi. 

Nevýhodou ovšem bylo stykování jednotlivých dílců pomocí zálivkových betonů, či malt 
a vkládáním zálivkové výztuže. Tento druh styku značně omezoval nebo úplně znemožňoval následnou 
demontáž jednotlivých dílců a jejich opětovné využití. Bylo tedy nutné zabývat se vývojem nových 
systémů, kde se jednotlivé dílce nebudou spojovat pomocí mokrých procesů, ale suchými styky. 
Tyto styky měly být částečně nebo v ideálním případě plně demontovatelné. [15] 

Zvyšující se požadavky z hlediska ochrany životního prostředí a nemalé finanční nároky 
spojené s demolicí železobetonových konstrukcí vyvolaly otázku, zda by tyto konstrukce nemohly 
být opakovaně využitelné. Tato myšlenka vývoje demontovatelných prefabrikovaných konstrukcí 
se objevila již v 70. letech 20. století. 

Koncept demontovatelných budov byl poprvé představen v Nizozemsku profesorem H. W. 
Reinhardtem, který se při své inaugurační řeči na Technické Universitě v Delftu v roce 1976 zaměřil 
na víceúčelový charakter moderních budov a doporučil aplikaci demontovatelných ocelových styků 
u prefabrikovaných železobetonových konstrukcí. Jako základní styky demontovatelného systému 
uvedl šroubové spoje. Předpověděl, že klasické mokré styky (s využitím malty nebo betonu) už nebudou 
jedinou možností spojování dílců tak, aby byla dosažena požadovaná tuhost spojení a stabilita 
konstrukce. [16] 
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2.1 IFD systémy 

Současným trendem v oblasti demontovatelných konstrukcí jsou systémy s označením IFD, 
což je zkratka anglických slov Industrialized (průmyslový), Flexible (přizpůsobivý), Demountable 
(demontovatelný). Obecně se tato zkratka používá pro označení systémů, které splňují v názvu uvedené 
požadavky, tedy: 

 Průmyslovost:  proces schopný zjednodušení výroby a dosažení vysoké úrovně kvality; 

 Přizpůsobivost:  schopnost přizpůsobit se funkčním změnám v čase a prostoru tak, 
   aby nedošlo k poškození dělících nebo obvodových konstrukcí; 

 Demontovatelnost: možnost rekonfigurace nebo přemístění konstrukce bez demolice. 

Průmyslově vyrobené dílce mají nejvyšší předpoklady ke splnění vysokých požadavků 
pro přesnou montáž demontovatelných konstrukcí, jak již bylo demonstrováno na některých 
prototypech konstrukcí v Nizozemsku. Rovněž koncept IFD systémů oslovuje řadu funkcionalisticky 
orientovaných architektů a projektantů nejen v Nizozemsku, ale i v dalších zemích Evropské unie. [17] 

R. B. Richard [1] se věnuje obecnému pohledu na IFD systémy. Přirovnává produkci IFD 
systémů k tradičním výrobním odvětvím, jako jsou automobilový, letecký a lodní průmysl. Vyzdvihuje 
průmyslovost jako klíč k dosažení ekonomičnosti, kvality a udržitelnosti demontovatelných konstrukcí. 
Zmiňuje IBS (Industrialized Buildings System), kde je principem co největší část budov smontovat 
ve výrobně (továrně) a přímo na staveništi provádět co nejmenší úkony. V tomto případě jsou hlavními 
částmi stavebního systému jeho subsystémy, které obecně odpovídají hlavním funkcím budovy. 
Stavební systém se obvykle skládá z 5 subsystémů – nosná konstrukce, plášť, dělící konstrukce, 
vybavení a zařízení. V hlavní části článku je uvedena aplikace IFD na devět typů stavebních systémů 
rozdělených do třech kategorií: 

 Site-intesive:  skeletový, desko-sloupový, stěnový, monolitický systém 
   s integrovanými styky; 

 Factory-made:  prostorové jednotky s potřebou kompletace na staveništi,  
   prostorové jednotky zkompletované ve výrobě; 

 Hybrid:   nosné jádro s příslušným vybavením, megakonstrukce,   
   staveništní zařízení. 

H. Westra a H. Vos [17] se zabývají zhodnocením stavu IFD systémů v Nizozemsku. Rozebírají 
ekonomické a environmentální důvody vzniku těchto systémů. Velká část článku se zabývá otázkou 
demontovatelnosti a přizpůsobivosti systémů a s tím souvisejících témat. Je zde kladen důraz 
na počáteční promyšlenost systémů, aby vlastní realizace byla co nejvíce bezkolizní. Důležitou součástí 
je i počáteční zhodnocení nutnosti použití demontovatelného systému. 

F. Van Gasel [18] rozebírá zkušenosti s návrhem a výstavbou IFD systému v kampusu 
University of Technology v Eindhovenu. Jednalo se o novou budovu postavenou na původních 
základech studentských kolejí. Hlavním požadavkem bylo použití konstrukčního systému s velkou 
přizpůsobivostí, aby bylo možné měnit dispozice během aktuálních požadavků uživatelů. V článku 
bylo zmíněno několik dílčích závěrů: IFD systém vyžaduje významnou spolupráci a multidisciplinární 
přístup všech zúčastněných složek během návrhu. Rychlost výstavby nosné konstrukce je v porovnání 
s ostatními stavebními částmi (střecha, obvodový plášť, dokončovací práce) velmi výrazná. IFD 
systémy by měly být navrhovány jako na komplexní produkty – tzn. nejen nosné konstrukce, ale i ostatní 
kompletační konstrukce včetně zařízení a vybavení. 

N. Sadafi, M. F. M Zain a M. Jamil [19], [20] se zabývali vytvořením modelu IFD konstrukce 
se zaměřením na analýzu jednotlivých konstrukčních prvků. V první fázi probíhal návrh hlavních prvků 
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konstrukčního prototypu. Dalším krokem bylo vytvoření postupu pro hodnocení navržené konstrukce. 
Proces hodnocení obsahoval dvě části. První z nich bylo posouzení konstrukčních vlastností podle 
kritérií IFD. Druhou částí bylo posouzení stability a seismické odolnosti navrhovaného konstrukčního 
systému pomocí výpočetního modelu s využitím metody konečných prvků. 

T. Yashiro [21] se zabývá důsledky IFD v mezinárodním kontextu. Porovnává Nizozemské 
systémy s obdobnými systémy ve Velké Británii a Japonsku. Prvním bodem, který vyzdvihuje, 
je kombinace průmyslovosti, flexibilnosti a demontovatelnosti nizozemských systémů v souladu 
s udržitelností a vlivem na životní prostředí. V Japonsku a Velké Británii jsou systémy spíše orientovány 
průmyslově a flexibilně, bez možnosti je demontovat. Druhým bodem je ekonomické porovnání. Je zde 
velmi dobře hodnocena vynikající podpora technologického rozvoje v oblasti IFD systémů 
v Nizozemsku v souvislosti s poměrně malým trhem v oblasti bydlení a občanských staveb v porovnání 
s výše zmíněnými státy. 

Hans W. Reinhardt [12] představuje svůj výzkumný projekt, jehož cílem bylo vytvořit otevřený 
systém pro demontovatelné konstrukce. Konkrétně se věnuje stykům stropních panelů mezi sebou 
a stykům stropních panelů a stěn. Princip styků spočívá ve vložení speciálního prvku obdélníkového 
průřezu (vyrobeného z hliníkové pěny) do podobně tvarovaných drážek stropních panelů, popřípadě 
stěnových panelů. Tento hliníkový prvek je schopný přenést smykové síly jak v rovině stropní desky, 
tak kolmo na její rovinu. Nespornými výhodami tohoto styku jsou jeho požární odolnost, vzduchotěsnost 
a zároveň akustická izolace. Na Obr. 8 je nahoře znázorněn princip přenosu sil, dole vlevo styk stropního 
panelu s exteriérovou stěnou a vpravo dole totožný styk s využitím předpínacího prvku. 

 

 

Obr. 8    Detaily principu působení a provedení styků s využitím hliníkové pěny [12] 

H. Zabihi, F. Habib a L. Mirsaeedie [22] se zabývali industrializací výstavby v souvislosti 
se zvýšením kvality výroby z různých úhlů pohledu. Byly zde prezentovány různé výzkumy a analýzy 
zaměřující se na industrializaci, které se lišily výchozími hledisky – ekonomickými, sociálními 
a udržitelnými. Na základě těchto analýz byl sestaven modelový případ udržitelného 
industrializovaného stavebního systému (SIBS), závislý na čtyřech hlavních aspektech – ekonomických, 



Disertační práce                       Aleš Polák 

19 
 

environmentálních, sociálních a technických a třech stupňujících se úrovní požadavků. Tento model 
naznačuje obecné rysy, které by průmyslové stavební systémy měly mít v zájmu dosažení udržitelnosti. 

J. Nikolic [23] rozebírá problematiku nekontrolovatelného překrývání různých funkcí 
v konstrukci budovy, které vytváří silnou závislost mezi uspořádáním konstrukce a technickými systémy 
budovy. Množství klasických pevných styků v budově vytváří složité vazby mezi jednotlivými elementy 
a znemožňuje případné transformace. Tato omezení často vedou k demolici budov. Pokud budou nové 
systémy navržené na principech nezávislých a výměnných prvků (nosná konstrukce, příčky, fasáda), 
výrazně se tím zvýší morální životnost konstrukce. Jako příklad uvádí integrovanou konstrukci 
postavenou v Barceloně (místní část El Polvorí), která je složena ze tří hlavních částí – prefabrikovaných 
prostorových jednotek, IFD sloupů a průvlaků a dutinových stropních panelů. Na Obr. 9 a Obr. 10 jsou 
uvedeny schémata a fotografie z realizace IFD systému. 

 

Obr. 9    Jednotlivé části IFD systému – El Polvorí, Barcelona [23] 

  

Obr. 10    Fotografie z realizace IFD sytému – El Polvorí, Barcelona [24] 

C. M. Ravesloot a T. Kowalczyk [25] provedli důkladnou analýzu programu IFD s cílem zjistit, 
jak IFD systémy přispívají k strategickým cílům udržitelné výstavby. Dospěli k závěru, že je nutné, 
aby IFD konstrukce splňovaly jak technické a funkční požadavky během výstavby, tak i požadavky 
na údržbu konstrukcí během jejich užívání. V kombinaci s přispěním příslušných úřadů státní správy 
formou dotací a vhodným zněním platné legislativy by tak bylo možné efektivně dosáhnout 
požadovaných cílů. 

C. Thormark [26] prezentuje myšlenku „návrhu pro demontáž“ (DfD – Design for 
Disassembly). Hlavní motivací je snížení energie, zdrojů a produkce odpadu v pozemním stavitelství. 
DfD má mnoho motivací: 

 Ekonomické:  zvýšení nákladů na ukládání odpadu a na těžbu surovin, zvýšení 
   úrovně v environmentálním hodnocení demontovatelných  
   konstrukcí, zvýšení konečné hodnoty demontovatelné stavby; 
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 Sociální:  demografické změny a změny ve složení domácností, v důsledku
   čehož jsou budovy zbourány před dosažením plánované životnosti; 

 Environmentální: vzrůstající problémy s produkcí odpadu, nedostatek   
   neobnovitelných zdrojů, recyklace a kvalita finálních produktů,  
   snížená potřeba energie pro provoz budovy, klimatické změny. 

Návrh pro demontáž (DfD) se tak stává důležitým nástrojem k dosažení udržitelné výstavby, 
ale zároveň vyžaduje použití zcela nového přístupu při návrhu budov a konstrukčních prvků. 

Ch. Kibert [27] prezentuje přehled o problematice dekonstrukce a opětovného využití materiálů. 
Popisuje naprostou nezbytnost zařazení dekonstrukce jako základního principu pro udržitelné 
konstrukce. Dekonstrukce, která usiluje o udržení co možná nejvyšší hodnoty materiálů ve stávajících 
budovách, je v podstatě demontáží. Dekonstrukce se jeví jako vhodná alternativa vůči demolici. 
Problémem současné architektury je, že se neuvažuje již během návrhu, jakým způsobem bude probíhat 
demontáž objektu. Proto je třeba přihlížet k těmto okolnostem při návrhu nových konstrukcí. 

N. Sadafi, M. F. M Zain a M. Jamil [28] se ve své studii zaměřují na vývoj IFD stěnového 
konstrukčního systému. Tento systém se skládá z prefabrikovaných panelů se speciálními ocelovými 
spojovacími prostředky (Obr. 11), umožňujícími jednoduchou montáž a demontáž. Během vývoje 
byl systém ověřován řadou experimentálních zkoušek, které měly stanovit odezvu prvků na zatížení. 
Jednoduchý tvar panelu umožňuje snadnou výrobu. 

  

Obr. 11    Vizualizace prefabrikovaných panelů (vlevo) a pohled na ocelovou formu (vpravo) [28] 

L. Jaillon a C. S. Poon [29] se snažili zdokumentovat skutečný stav (v roce 2014) uplatnění DfD 
a IFD systémů v hustě zastavěných městských částech Hong Kongu. Výsledky jsou dokumentovány 
souhrnným přezkumem literatury a dvěma případovými studiemi. Nicméně ze závěrů studie vyplývá, 
že DfD a IFD systémy stále nejsou ve stavitelství běžně používány. Případové studie ukázaly výhody 
prefabrikace zejména při snížení množství odpadu, snížení materiálové potřeby a zvýšení kontroly 
kvality. 

R. Blok a F. Herwijnen a S. Wolinski [30] uvedli krátký přehled hlavních aspektů, které ovlivňují 
životnost stavební konstrukce. Během funkčního života stavby se s velkou pravděpodobností požadavky 
na stavební konstrukce změní. Proto by měli projektanti usilovat o co nejvyšší shodu mezi návrhovou, 
funkční a technickou životností konstrukce. Návrh konstrukce by se neměl týkat pouze životnosti, 
ale celého životního cyklu včetně všech jeho fází s cílem minimalizovat negativní dopady na životní 
prostředí. Typickým příkladem jsou IFD konstrukce, kde je zvýšena funkční životnost v porovnání 
s běžnými konstrukcemi. 
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2.2 Demontovatelné prefabrikované systémy v Nizozemsku 

Kolébkou vývoje demontovatelných konstrukcí je Nizozemsko. Vzniklo zde několik 
demontovatelných systémů. Využívání těchto konstrukcí je přímo podporováno nizozemskou vládou 
a souvisí zejména s technickou vyspělostí Nizozemska, politikou životního prostředí a v neposlední 
řadě i s velkou lidnatostí v této zemi. Dalšími zeměmi, které se významně podílejí na vývoji 
prefabrikovaných demontovatelných konstrukcí, jsou Japonsko a země Skandinávie. [31] 

Na začátku 80. let byla v Nizozemsku ustanovena speciální komise D7, jenž měla na starosti 
výzkum a vývoj demontovatelných prefabrikovaných železobetonových konstrukcí. [16] V květnu roku 
1985 se v Rotterdamu konalo mezinárodní symposium na téma demontovatelných prefabrikovaných 
konstrukcí. Na tomto symposiu by vydán sborník [32] Demountable Concrete Structures: A Challenge 
for Precast Concrete, Reinhardt, H. a J. Bouvy, ve kterém byly nastíněny základní principy 
demontovatelných konstrukcí. Poté následovaly více než dvě desetiletí výzkumu a vývoje konkrétních 
demontovatelných prefabrikovaných konstrukcí, z nichž vzešlo 5 samostatných (uzavřených) systémů. 

MXB – 5 

Tento systém se skládá z desek, sloupů a stěn. Stropní deska je koncipována jako kazetová 
žebrová o tloušťce 60/320 mm. Rozpětí systému je buď 5,4 m, nebo 7,2 m. Osová vzdálenost sloupů 
je 3,6 m. Používané sloupy mají průřezy 200 × 200 mm nebo 300 × 300 mm. Stropní deska je schopna 
přenášet zatížení 4–10 kN/m2. Spojení mezi stropní deskou a sloupem je zajištěno pomocí předpjatých 
šroubů. V hlavě a patě sloupu se nachází ocelové destičky, ke kterým se pomocí šroubů připojuje stropní 
deska. Montážní rychlost je až 800 m2 za den. Montáž je zachycena na Obr. 12 (vlevo). [12] 

Na Obr. 12 (vpravo) je vidět napojení stropní desky na sloup. Ocelová destička v hlavě sloupu 
má rozměry 400 × 400 × 20 mm, na ni dosedají ocelové destičky o rozměrech 180 × 180 × 5 mm, 
umístěné na spodním povrchu desky. Destičky v patě sloupu mají stejné rozměry jako v hlavě, avšak 
ocelové destičky umístěné na horním povrchu desky mají rozměr 200 × 200 × 10 mm. 

  

Obr. 12    Ukázka montáže MXB – 5 (vlevo) [5], detail styku sloup – deska – sloup MXB - 5 [12] 

CD – 20 

Systém CD – 20 je složen z desek, sloupů, stěn a schodišťových dílů. Stropní konstrukci tvoří 
obousměrně předpjaté železobetonové desky. Vlivem obousměrného předpětí je tloušťka stropní desky 
pouhých 200 mm při rozponu 7,2 m. Osová vzdálenost mezi sloupy je 3,6 m. Sloupy mají průřez 200 × 
200 mm nebo 300 × 300 mm v závislosti na jejich zatížení. Stropní deska je schopna přenášet zatížení 
4,7–10 kN/m2. Na Obr. 13 je detail styku sloup – deska – sloup. Mezi prvky jsou jen velmi malé 
tolerance. Sloupy jsou vyrobeny ve speciálních ocelových formách s tolerancí menší než 1,0 mm. 
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Spojení prvků je zajištěno pomocí kolíků vyčnívajících z hlavy a paty sloupu. Tyto kolíky se zasunou 
do válcových otvorů v rozích desky. 

   

Obr. 13    Detaily styku sloup – deska – sloup CD – 20 [33] 

 

V současnosti je CD – 20 jedním z nejpoužívanějších demontovatelných systémů, o čemž 
svědčí řada realizovaných staveb nejen v Nizozemsku. Tento systém prošel řadou modifikací. 
Je používán samostatně nebo v kombinaci s ocelovými nebo s klasickými železobetonovými 
prefabrikovanými prvky. Montážní rychlost je 500 m2 za den. Na Obr. 14 je zobrazena realizace systému 
ve studentském kampusu s celkovou podlahovou plochou více než 21500 m2.  [33] 

 

Obr. 14    Ukázka realizace sytému CD – 20 – Achmea Campus Apeldoorn [33] 

SMT 

Tento systém má oproti předchozím systémům větší výrobní tolerance. Z hlavy sloupu vychází 
šrouby, na které se osazují stropní desky se čtvercovým otvorem, umístěným v rozích desky (Obr. 15). 
Stykové otvory ve stropní desce jsou vyplněny maltou s nízkým smršťováním. Tato výplň zajistí 
horizontální stabilitu systému. Nevýhodou tohoto styku je poněkud obtížnější demontáž a použití 
mokrých procesů při kompletaci konstrukce. Stropní deska je tvořena TT nosníky o výšce 400 mm. 
Rozpon desek je buď 7,2 m nebo 7,5 m a jejich šířka je 3,6 a 3,75 m. Navazující sloup ve vyšším podlaží 
má v patě otvory, které dosednou na šrouby spodního sloupu. Tím je zajištěno přesné osazení. 
Maximální přípustné zatížení je 6 kN/m2. Montážní rychlost je 500 m2 za den. 
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Obr. 15    Pohled na uložení stropních desek (vlevo) a montáž systému (vpravo) SMT [16] 

Bestcon 30 

Systém Bestcon 30 je tvořen kazetovými deskami o délce 5,4 nebo 5,7 m a šířce 3,6 nebo 3,9 m. 
Tyto desky mají tloušťku 250 mm. Sloupy mají stejné průřezy jako u systémů MXB – 5 resp. CD – 20. 
Na Obr. 16 je naznačen detail styku sloup – deska – sloup. Hlavy i paty sloupů jsou osazeny ocelovými 
destičkami. Na destičky v hlavě sloupu jsou přivařeny šrouby M20. V rozích stropních desek 
jsou pomocí trubek vynechány otvory, do kterých při osazování desek zapadnou šrouby spodních 
sloupů. Charakteristickým znakem tohoto systému je ocelový trn umístěný v ose spodního sloupu. 
V patě horního sloupu je otvor, do kterého se tento trn zasune. Celý otvor se po montáži vyplní maltou 
s nízkým smršťováním. Na Obr. 17 jsou vidět pohledy na hotové styky. Maximální přípustné zatížení 
je 8 kN/m2. Montážní rychlost je 500 m2 za den. 

 

Obr. 16      Detail styku sloup – deska – sloup Bestcon 30 [12] 
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Obr. 17    Sytém Bestcon 30 – pohled na styk během montáže [5] a hotový styk [12] 

Moducon 2000 

Systém Moducon 2000 se rovněž skládá z kazetových desek tloušťky 320 mm. Desky jsou 
dlouhé 5,4 m nebo 7,2 m. Jejich šířka je neměnná, a to 3,6 m. Sloupy jsou čtvercového průřezu 300 × 
300 mm. Styk sloupů a desek je zajištěn pomocí šroubů. Dosedací plochy jsou tvořeny pomocí 
neoprenových ložisek tloušťky 5 mm. Otvory v deskách jsou rovněž vyplněny maltou s malým 
smršťováním. Na Obr. 18 vlevo je vidět detail styku krajního sloupu, vpravo pak detail standardního 
průběžného styku. Maximální přípustné zatížení je 6 kN/m2. Montážní rychlost je 400 m2 za den. 

 

Obr. 18    Detaily styků sloup – deska – sloup systému Moducon 2000 [12] 

   

Obr. 19    Montáž systému Moducon 2000 [16] 
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2.3 Ostatní prefabrikované demontovatelné systémy 

Kromě výše zmíněných systémů IFD a systémů používaných v Nizozemsku existuje několik 
plně nebo částečně demontovatelných systémů v různých částech světa. Vybrané systémy jsou uvedeny 
v této kapitole. 

NEXT 21 

Systém NEXT 21 [34] byl použit v rámci projektu experimentálního rezidenčního komplexu 
v japonské Osace již v roce 1994. Účelem projektu bylo testování nových modelů pro snížení spotřeby 
energie a ochrany životního prostředí. Objekt byl navržen podle zásady „Open Building Movement“. 
Stavební prvky jsou rozděleny do dvou částí. První částí jsou prvky s dlouhou životností, jež tvoří 
společnou konstrukci (sloupy, průvlaky a stropní panely). Druhou část tvoří prvky s krátkou životností 
(dělící konstrukce, příčky, zařízení a vybavení), které lze bez závislosti na první části prvků libovolně 
měnit, aniž by byla narušena celková integrita systému. Stěnové (dělící) konstrukce jsou založeny na 
stavebnicovém systému a mohou být umístěny kdekoliv podle předem stanoveného rastru. Tyto systémy 
tak tvoří samostatnou konstrukční vrstvu. Rozvody instalací jsou vedeny ve dvojité podlaze, aby bylo 
možno měnit jejich rozmístění v případě potřeby bez závislosti na okolních konstrukčních vrstvách. 

   

Obr. 20    Fotografie systému NEXT 21, Osaka, Japonsko [34], [35] 

MODULA 

Systém vyvíjený v německém Weimaru. Základními charakteristikami tohoto systému jsou [36]: 

 jednoduchý nosný systém složený sloupů spojených průvlaky, bez použití vertikálních 
ztužujících prvků; 

 konstrukční systém použitelný zejména pro průmyslové a obchodní projekty; 

 zajišťuje vysokou variabilitu v souladu se změnami prováděnými během životního cyklu 
konstrukce; 

 díky modulovému systému jsou tyto konstrukce rozšiřitelné do všech směrů; 

 konstrukce se může měnit v čase; 

 možnost přesunu konstrukce na jiné místo; 

 možnost opětovného využití demontovatelných prvků; 

 velice krátká montáž, demontáž i opětovná montáž. 

Osazení sloupů je prováděno na principu stavěcích a vyrovnávacích šroubů. Uložení průvlaku 
na sloup je provedeno pomocí speciálně tvarovaného ocelového prvku, uloženého na sloup, 
který ze statického hlediska působí jako krátká konzola (Obr. 21). Všechny styky tohoto systému 
jsou zality maltou, kterou je třeba v případě demontáže odstranit (Obr. 22). 
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Obr. 21    Axonometrické schéma styku průvlaku a sloupu (vlevo) a fotografie montáže (vpravo) [37] 

     

Obr. 22    Montáž sloupu (zleva postupně), odstranění malty před demontáží a povolení matic [38] 

Spojení stropních panelů je provedeno diskrétními ocelovými spoji (Obr. 23). Zatížení v úrovni 
stropní tabule je přenášeno pomocí ocelových pásků ve tvaru kříže. Zatížení kolmo na rovinu stropní 
tabule je přenášeno tvarovanými ocelovými prvky. 

   

Obr. 23    Ocelové kříže (zleva postupně), tvarované pásky, zabudování spojů ve stropním panelu [37] 

SICON S21 

SICON S21 [39] je český systém, který není primárně určen jako demontovatelný, avšak díky 
charakteru jeho styků (průvlaku a sloupu) jej lze za demontovatelný považovat. Tento systém 
se vyznačuje využíváním štíhlých prvků. Prefabrikované prvky horizontálních tabulí jsou vyráběny 
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převážně technologií předem předpjatého betonu. Charakteristickým znakem systému je použití nožové 
konzoly ve styku průvlaku a sloupu. Nožový styk je vhodný pro ukládání tyčových prvků na podpůrnou 
konstrukci. Podpůrnou konstrukcí může být sloup, stěna, průvlak apod. Ocelová nožová konzola 
kotvená do horizontálního prefabrikátu je při montáži ukládána na úložnou plochu v drážce sloupu. 
Drážka v podpůrné části konstrukce je v místě uložení opatřena kováním, které zajišťuje přenos 
vnitřních sil ve všech směrech. Průvlak se při montáži mezi sloupy vkládá nakloněním ve svislé rovině 
a postupným zasouváním. Konstrukční uspořádání styku umožňuje využít toleranční pole až 20 mm 
ve všech směrech. Tento spoj umožňuje montáž bez technologického přerušení. Spoj je okamžitě 
po montáži nosný. Výplň mezer zálivkovou směsí má ochrannou funkci (koroze, protipožární odolnost). 

 

Obr. 24    Detaily systému SICON S21 [40] 

PEIKKO 

Systém PEIKKO [41] není jako celek demontovatelným systémem, avšak některé jeho styky 
umožňují snadnou montáž i případnou demontáž prvků. Jedním z nich jsou sloupové botky (Obr. 25), 
které umožňují tuhé spojení mezi prefabrikovanými sloupy a podkladní nosnou konstrukcí. Veškeré síly 
na sloup jsou přenášeny prostřednictvím sloupových botek a šroubů do nosné konstrukce a následně 
do základů. Prefabrikovaný sloup je upevněn ke kotevním šroubům, které jsou zabetonované 
do podkladní konstrukce. Spoje jsou provedeny pomocí matic a podložek kotevních šroubů. Systém 
umožňuje nastavit správnou výškovou úroveň a vertikální polohu sloupu. Počet sloupových botek 
na jeden sloup závisí na rozměrech sloupu, na jeho zatížení, na třídě betonu a na typu použitých 
sloupových botek. K dosažení tuhého spoje je obvykle nutné použití nejméně čtyř sloupových botek. 

   

Obr. 25    Sloupové botky systému PEIKKO [41] 
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Dalším stykem je PC konzolový systém (Obr. 26), který řeší připojení průvlaku na sloupy 
nebo stěny. Tento styk je tvořen ocelovým prvkem ve sloupu nebo stěně s konzolovou deskou a botkou 
v průvlaku, která slouží k uložení čela průvlaku na konzolu. Sloupová část je před betonáží uložena mezi 
výztuž sloupu. Na hotový sloup se přišroubuje konzolová část, kterou tvoří konzolová deska (odlitek), 
podložka a dva šrouby, poté se průvlak uloží na konzolu. Spára mezi sloupem a průvlakem i prostor 
kolem konzoly se vyplní zálivkou. 

Posledním stykem jsou PSK stěnové botky (Obr. 26), které se používají pro prefabrikované 
ztužující stěny a jsou navrženy pro přenášení tahu. Síly se přenášejí ze stěny do stěny nebo jiné 
konstrukce prostřednictvím stěnové botky a kotevního šroubu. 

   

Obr. 26    Schéma PC systému (zleva postupně), detail čela průvlaku a PSK botky ve stěně [41] 

H-BAU UNICON  

Německý H-BAU UNICON  [42] je obdobně jako systém PEIKKO souborem styků 
umožňujících demontáž. Výhodami tohoto systému jsou především výrazné zkrácení doby výstavby 
prefabrikovaných konstrukcí, zvýšení úrovně a kvality montáže, environmentální šetrnost a možnost 
demontáže bez poškození prefabrikovaných prvků. Základním prvkem je styk s názvem POWERCON 
(Obr. 27). Jedná se o styk vyrobený z pozinkované oceli, sloužící ke spojování zejména stěnových 
prvků, ale i stropních panelů. Tento styk umožňuje pokrývat tolerance prefabrikovaných prvků 
až do hodnoty 20 mm pro různé směry. Skládá se ze dvou speciálně tvarovaných částí, které se do sebe 
po spojení zaklesnou. 

  

Obr. 27    H-BAU UNICON – styk POWERCON (vlevo) a postup spojení stěn (vpravo) [42] 
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3 Demontovatelný prefabrikovaný systém s řízenými 

vlastnostmi styků a možností opakovaného využití 

 

Má disertační práce je úzce provázána s výzkumným projektem Technologické agentury České 
republiky TA02010837 „Víceúčelový demontovatelný železobetonový prefabrikovaný stavební systém 
s řízenými vlastnostmi styků a možností opakovaného využití“, jehož řešitelem je pan prof. Ing. Jiří 
Witzany, DrSc., dr. h. c. 

 

Účelem tohoto projektu byl výzkum a vývoj experimentálně ověřeného kvalitativně nového 
víceúčelového demontovatelného železobetonového prefabrikovaného stavebního systému s řízenými 
vlastnostmi styků a možností opakovaného využití, který dává předpoklady řešit současné požadavky 
na vyšší adaptabilitu, dosažení souladu mezi životností a funkčním využitím stavby (např. přemístění 
objektů pro předškolní a základní vzdělávání, objektů dočasného charakteru apod.), snížení 
materiálových a energetických nároků (energeticky náročná výroba cementu a oceli, snížení 
pořizovacích nákladů prostřednictvím opakovaného využití prefabrikovaných dílců) a snížení 
negativního vlivu stavební výroby na životní prostředí. Specifické vlastnosti navrhovaného systému 
vytváří předpoklady pro užití systému v extrémních podmínkách a situacích, zejména v oblastech 
s intenzivní dopravou a v seizmicky aktivních oblastech. [11] 

Cílem projektu byl komplexní návrh, vývoj, experimentální ověření a realizace prototypů 
patentově chráněného víceúčelového demontovatelného železobetonového prefabrikovaného 
stavebního systému s řízenými vlastnostmi styků a možností opakovaného využití. Konstrukční 
a rozměrová variabilita, otevřenost systému, modulová koordinace a řešení kontaktních zón systému 
vytváří předpoklady pro bezkolizní vstup a aplikaci subsystémů průmyslově vyráběných kompletačních 
konstrukcí a technických zařízení budov. Z hlediska technologických a ekonomických parametrů 
navržený systém umožňuje dosáhnout úspory základních materiálů pro výrobu železobetonových 
prefabrikovaných konstrukcí (ocel, cement), a tím snížit emise, energii a pořizovací náklady v důsledku 
možnosti opakovaného využití v porovnání se stávajícími železobetonovými prefabrikovanými 
konstrukcemi. [11] 

 

3.1 Charakteristika systému 

Trvalý tlak na snižování energetické a materiálové náročnosti nově navrhovaných staveb spolu 
s požadavkem trvale udržitelného rozvoje ve stavitelství vyžaduje nový přístup k navrhování staveb 
zahrnující celý životní cyklus stavby od její realizace, přes demolici až po recyklaci a likvidaci 
po dosažení fyzické životnosti jednotlivých konstrukčních částí a dílů stavby. Materiálově úsporné 
řešení staveb spolu s jejich nízkou energetickou náročností a řešením vytvářejícím předpoklady 
pro maximální návratnost a recyklaci použitých materiálů a výrobků jsou jednou z cest dosažení 
udržitelného rozvoje. [43] 

Možnost „recyklace“ železobetonové konstrukce na úrovni prefabrikovaných dílců představuje 
významné energetické a materiálové úspory a snížení negativního vlivu stavebnictví na životní 
prostředí. Zejména v porovnání s dosud běžnou recyklací stavebních materiálů představuje navržené 
řešení „opakovaného použití železobetonových prefabrikovaných dílců“ kvalitativně vyšší stupeň 
recyklace. Nejen, že není nutné recyklovat železobetonové prefabrikované prvky, ale zároveň není nutné 
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vynaložit novou energii na výrobu základních materiálů zabudovaných v nových dílcích. Tato přednost 
navrženého víceúčelového demontovatelného systému nabývá na mimořádném významu zejména 
s ohledem na velmi energetickou náročnou výrobu základních materiálů pro výrobu železobetonových 
konstrukcí a jejich nezanedbatelný podíl na stále se zhoršujícím životním prostředí. [44] 

 

Obr. 28    Využití životnosti dílců prefabrikovaného systému s demontovatelnými styky [45]  

Na Obr. 28 je uvedeno porovnání celkových nákladů tradičního prefabrikovaného 
železobetonového systému (alt. B) a demontovatelného systému (alt. A) během dvou životních cyklů, 
resp. dvou fází životního cyklu. První cyklus/fáze zahrnuje výrobu prefabrikovaných dílců, jejich 
montáž, užívání konstrukce (včetně nákladů na její údržbu a opravy) a demontáž prvků. Náklady pro obě 
alternativy jsou přibližně stejné. Druhý životní cyklus/fáze reprezentuje změnu uspořádání nebo přesun 
prefabrikované konstrukce. Pro alt. A zahrnuje pouze montáž, užívání a demontáž. Je patrné, že celkové 
náklady pro dva životní cykly konstrukce jsou vyšší pro tradiční prefabrikovaný systém. Dosažené 
úspory jsou tvořeny náklady na recyklaci a výrobu nových prvků. 

Z výše uvedených poznatků lze vyvodit, že výhoda demontovatelného prefabrikovaného 
systému se naplno projeví během druhé fáze životního cyklu konstrukce – změně uspořádání 
nebo přesunu konstrukce na nové místo. Toho lze využít u objektů s kratší morální a funkční životností, 
jako jsou například objekty pro předškolní a základní vzdělávání, ubytovací a hotelové objekty, objekty 
dočasného využití, objekty pro výrobní činnost při změně výrobního programu apod., kde by byla jinak 
nutná finančně náročná přestavba nebo modernizace, popřípadě úplná demolice. 

Další významnou charakteristikou systému je možnost řešení náročných funkčních požadavků 
a zvýšení kvality vnitřního prostředí v podmínkách se zvýšenou hladinou hluku a chvění od dopravy, 
technické seismicity a řešení specifických požadavků náročných provozů (odstranění kmitání, vibrací 
apod.). Toho lze dosáhnout prostřednictvím speciálního řešení styků jednotlivých dílců, zejména 
úpravou jejich tuhostí ve vztahu k celkové odezvě konstrukce na vynucené dynamické účinky. 
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V neposlední řadě je víceúčelový demontovatelný železobetonový prefabrikovaný stavební 
systém charakteristický vysokou úrovní přesných železobetonových prefabrikovaných dílců 
se zabudovanými spojovacími prvky. Tato technologie umožňuje uplatnění průmyslových metod 
stavění – suchou přesnou montáž s vyloučením mokrých procesů a montážních svarů, nezávislou 
na klimatických podmínkách, demontáž a opakované užití prefabrikovaných železobetonových dílců 
v novém prostorovém a dispozičním uspořádání. [11] 

  

Teoretický a experimentální výzkum a navazující vývoj systému vycházel z následujících 
požadavků: 

 opakované – vícenásobné použití prefabrikovaných železobetonových dílců v rozsahu 
jejich reálné fyzické životnosti; 

 rychlá, přesná a suchá montáž a demontáž prefabrikovaných železobetonových dílců a styků 
(významné zkrácení časů výstavby, demontáže a demolice); 

 vysoká skladebnost a variabilita systému (změna provozního, funkčního a dispozičního 
řešení novým upořádáním nosného systému v čase); 

 úprava dynamických vlastností systému (odezva na vnější zatížení a účinky); 

 odolnost systému vzhledem k seismických a jiným dynamickým účinkům; 

 celkové snížení materiálové a energetické náročnosti nosného systému (především využitím 
vyšší kvality prefabrikovaných železobetonových konstrukcí a vícenásobným užitím 
vyrobených prefabrikovaných dílců); 

 celkové snížení negativního vlivu na životní prostředí (snížení hluku, prašnosti, nižší 
požadavky na zábor pro staveniště a snížení emisí). 

Na základě výše uvedených požadavků byl proveden návrh otevřeného demontovatelného 
prefabrikovaného systému. 

 

3.2 Variabilita systému 

Nosný systém je navržen jako „otevřený“ umožňující vytvářet řadu různých uspořádání svislých 
nosných prvků – sloupů, pilířů, stěn a speciálních ztužujících prvků v rámci např. sloupového, 
stěnového, pilířového, kombinovaného a integrovaného systému. Systém umožňuje realizovat objekty 
podle požadavků investora a projektanta v různých skladebných a modulových nejen pravoúhlých sítí, 
realizovat objekty nízkopodlažní i vícepodlažní. 

Tyčové a deskové svislé konstrukce, deskové stropní prefabrikované železobetonové dílce 
a prostorové dílce vytváří varianty subsystému nosné konstrukce (Obr. 29), který je uplatněním 
modulové, rozměrové a prostorové koordinace kompletován do funkčního celku subsystémy 
kompletačních a dokončovacích konstrukcí, subsystémy dělících stěn a příček, subsystémy technických 
zařízení a subsystémy signalizační, regulační a speciální techniky. 

Stropní konstrukce je tvořena jednotlivými prefabrikovanými železobetonovými plošnými dílci, 
které mohou být vyráběny jako nepředpjaté, popř. předpjaté. Charakteristickým (univerzálním) stykem 
systému je styk stropních dílců umožňující jejich uložení na „sucho“ na podpůrnou konstrukci (stěny, 
nosníky, průvlaky) prostřednictvím ocelových osazovacích trnů. 
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Obr. 29    Subsystémy nosných konstrukcí víceúčelového demontovatelného systému [11] 

Charakteristickým článkem demontovatelného prefabrikovaného systému (DPS) jsou patentově 
chráněné demontovatelné styky nosných dílců, které jsou univerzální pro všechny varianty 
konstrukčních systémů DPS a které umožňují suchou montáž – sestavení, rozebrání, opakované 
sestavení – prefabrikované nosné konstrukce sestávající z jednotlivých tyčových, plošných, popř. 
prostorových dílců, tak aby dílce byly použitelné pro opakovanou montáž. Řešení demontovatelných 
styků nosných prefabrikovaných dílců vychází z tolerancí dosahovaných při současné úrovni 
technologie výroby prefabrikovaných dílců a je ve vztahu k dimenzím, provedení a skladbě 
prefabrikovaných železobetonových dílců v rámci systému „DPS“ univerzální. [46] 

Demontovatelný prefabrikovaný systém – sloupový (rámový) „DPS – S1“ 

Nosná konstrukce demontovatelného prefabrikovaného sloupového (skeletového) systému, 
„DPS – S1“ (Obr. 30 nahoře vlevo) pro vícepodlažní i nízkopodlažní objekty sestává z prefabrikovaných 
železobetonových sloupů, příčlí (průvlaků), stropních dílců, ztužujících a dalších dílců (schodiště 
apod.). Sloupy pro ortogonální modulovou osnovu, popř. pro trigonální modulovou osnovu mohou mít 
průřez ve tvaru čtverce, obdélníku, šestiúhelníku, popř. kruhu v závislosti na uspořádání svislé 
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konstrukce v modulové osnově. Řešení demontovatelného styku umožňuje osadit do jednoho sloupu 
více průvlaků. [46] 

 

Obr. 30    Možné varianty řešení konstrukcí pomocí komplexního otevřeného demontovatelného 
prefabrikovaného systému [47] 

Demontovatelný prefabrikovaný systém – sloupový „DPS – S2“ 

Demontovatelný sloupový prefabrikovaný systém „DPS – S2“ – sestává z prefabrikovaných 
železobetonových sloupů a velkorozměrových železobetonových stropních dílců (Obr. 31). 
Prefabrikované sloupy pravoúhlého, šestiúhelníkového, nebo kruhového průřezu jsou v horním zhlaví 
opatřené zabudovanými ocelovými kotevními prvky, k nimž jsou připojené ocelové osazovací prvky, 
na které jsou v rozích ukládány velkorozměrové stropní dílce opatřené zabudovanými ocelovými 
osazovacími prvky. Stropní dílce mohou být čtvercové (např. 3,6 m × 3,6 m), popř. obdélníkové (2,4 
až 3,6 m × 5,4 až 7,2 m) a mohou být plné, popř. žebrové a kazetové, předpjaté, popř. nepředpjaté. [46] 

 

Obr. 31    Schéma skladby demontovatelného prefabrikovaného sloupového systému „DPS – S2“ [46] 
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Suchá montáž, popř. demontáž a opakovaná montáž stropních dílců opatřených v rozích 
ocelovými osazovacími prvky na sloupy se zabudovanými a dodatečně vloženými ocelovými profily 
umožňuje rychlou a snadnou montáž a demontáž železobetonové konstrukce. Demontovatelné styky 
sloupů a velkorozměrových stropních desek jsou řešeny na principu univerzálního styku průvlaku 
a sloupu. Styk sloupů je řešený shodně jako u systému „DPS – S1“. [46] 

Demontovatelný prefabrikovaný systém – stěnový „DPS – ST“ 

Nosná konstrukce demontovatelného deskostěnového systému „DPS – ST“ se skládá 
z prefabrikovaných stěnových dílců, stropních dílců a dalších prefabrikovaných konstrukcí 
(obvodových dílců, schodišťových dílců apod.). Rozpon a uspořádání svislé nosné konstrukce – 
převažující příčné, podélné, popř. obousměrné uspořádání nosných stěn (Obr. 32) – závisí 
na požadavcích uživatele a investora. Stropní konstrukce je řešena variabilně z plných deskových, popř. 
dutinových nepředpjatých, popř. předpjatých dílců. [48] 

 

Obr. 32    Schéma skladby demontovatelného prefabrikovaného stěnového systému „DPS – ST“ [48] 

Dosažení současně požadované vysoké kvality povrchů v interiéru vyžaduje hladké a rovinné 
povrchy v rámci příslušného úseku stěny, popř. stropu sestavené z jednotlivých dílců. Požadavek 
dokonalé rovinnosti (např.  ±2 mm / 2 m) klade vysoké nároky na přesnost výroby a zejména montáže 
dílců. Do určité míry lze tento požadavek řešit rozměrem dílců v závislosti na výrobních a montážních 
možnostech. V případě stropních konstrukcí lze tento požadavek řešit provedením sádrokartonových 
podhledů při současném řešení některých dalších funkčních požadavků. [48] 

Demontovatelný prefabrikovaný systém z prostorových jednotek 

Demontovatelný prefabrikovaný systém z prostorových jednotek je tvořen otevřenými 
stěnovými jednotkami tvaru písmene „U“ vnějších rozměrů 2400 × 6300 × 3015 mm. Nosná konstrukce 
je tvořena nepředpjatým vylehčeným stropním dílcem a dvěma stěnovými dílci (Obr. 33). V prostorové 
jednotce sestavené z plošných dílců mohou být řešeny některé konstrukčně a technologicky náročné 
části stavby jako např. předsazené a visuté lodžie, balkóny a arkýře, schodiště, hygienické vybavení 
a další. Plošné dílce mohou být plné, popř. vylehčené dutinami a speciálními prvky vkládanými 
do formy pro výrobu dílců. V odůvodněných případech mohou být dílce také řešeny jako žebrové, popř. 
kazetové. Dílce mohou mít také zabudované rozvody a instalace. 
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Obr. 33    Otevřená prostorová jednotka – stěnová sekce tvaru písmene „U“ [11] 

Konstrukčně skladebné řešení prostorových jednotek je možné přizpůsobit dispozičním 
požadavkům. Mimo základního tvaru prostorové jednotky složeného ze dvou stěnových dílců a jednoho 
stropního dílce lze svislé části jednotky modifikovat pilířovými, popřípadě sloupovými dílci nebo jejich 
kombinací se stěnovými prvky (Obr. 34). Tyto prvky lze ke stropním dílcům připojit jak na příčnou, 
tak podélnou hranu. 

 

Obr. 34    Možnosti konstrukčně skladebného řešení prostorové jednotky [11] 

Vlastní spojování jednotlivých sekcí prostorových jednotek je prováděno pomocí speciálních 
demontovatelných styků. Horní prostorová jednotka je osazena vždy nejméně na čtyřech závitových 
tyčích vyčnívajících ze zhlaví stěnových nebo sloupových dílců spodní prostorové jednotky (sekce) 
opatřených montážními osazovacími maticemi s podložkami. 

Z přepravních důvodů je otevřená prostorová jednotka sestavená z jednotlivých sekcí šířky 
1,2 m nebo 2,4 m, tj. šířky umožňující dopravu kompletizovaných prostorových sekcí po veřejných 
komunikacích bez doprovodu. Další možnou technologickou alternativou může být finální sestavení 
a kompletace prefabrikované jednotky (sekce) na staveništi. 

Demontovatelný prefabrikovaný systém kombinovaný (integrovaný) 

Nosná konstrukce demontovatelného prefabrikovaného kombinovaného systému sestává 
z deskostěnových a tyčových prefabrikovaných železobetonových dílců – stěn, pilířů, sloupů, stropů 
a dalších prefabrikovaných konstrukcí – obvodových dílců, schodišťových dílců apod. 
Charakteristickým znakem nosného systému je bezkolizní návaznost stěnových, pilířových 
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a sloupových prefabrikovaných železobetonových dílců v rámci jednotlivých podlaží i po výšce objektu 
prostřednictvím univerzálních patentově chráněných demontovatelných styků. [49] 

 

Obr. 35    Schématické znázornění možností uspořádání průvlaků uložených na stěny a pilíře [49] 

Rámové příčle, popř. průvlaky a překlady mohou být uloženy na sloupy, pilíře, popř. stěny 
v jednom, popř. více směrech v rámci ortogonální, trojúhelníkové, popř. hexagonální apod. modulové 
sítě (Obr. 35).  

Hlavní výhodou kombinovaného demontovatelného systému je možnost uvolnění dispozice 
změnou typu konstrukčního systému (Obr. 36) při zachování všech statických zásad. Proto je možné 
v rámci jednotlivých podlaží změnit uspořádání nosné konstrukce tak, aby v maximální možné míře 
respektovala uživatelské požadavky. 

 

Obr. 36    Schéma uspořádání nosné demontovatelné konstrukce vícepodlažního objektu kombinující 
stěnové dílce, pilíře a sloupy 
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3.3 Demontovatelné styky 

Charakteristickým článkem demontovatelného prefabrikovaného systému jsou patentově 
chráněné suché demontovatelné styky nosných dílců. Hlavní předností těchto styků je umožnění 
opakované montáže a demontáže nosné konstrukce. Neméně důležitou předností je oproti klasické 
montáži prefabrikovaných konstrukcí vyloučení mokrých procesů, tzn. spojování prefabrikovaných 
dílců „suchým“ způsobem. 

Řešení demontovatelných styků respektuje požadavky výroby prefabrikovaných dílců a sestává 
ze dvou částí – zabudovaných ocelových kotevních prvků vložených do forem při výrobě dílců tak, 
aby nebyl narušen obrys dílců a z ocelových spojovacích prvků dodatečně osazovaných do ocelových 
kotevních prvků před montáží dílců. Rozměry a dimenze těchto kotevních a osazovacích prvků lze 
upravovat v souladu se statickými požadavky styků (únosnost a tuhost). 

Materiálové vlastnosti prvků použitých pro demontovatelné styky: 

 ocelová kování určená k zabudování do železobetonových prefabrikovaných dílců 
z oceli minimální třídy S355J0+N (1.0553) dle EN 10025-2 [50]; 

 kotevní výztuž z oceli B500B dle ČSN 42 0139 [51]; 

 minimální třída pevnosti šroubů a spojovacího materiálu 8.8 (alternativně 10.9).  

Třída provedení všech ocelových prvků použitých pro demontovatelné styky musí odpovídat 
EXC3 dle ČSN EN 1090-2:2019 [52]. 

Řešení styků vychází z výrobních a montážních tolerancí dosažitelných současnou úrovní 
technologie výroby prefabrikovaných železobetonových dílců (v rozměrech dílců v rozsahu do ±5 mm) 
a dosažitelných montážních tolerancí (v osazení dílců v rozsahu do ±3 mm). Výsledné odchylky 
montovaných konstrukcí obecně závisí na přesnosti vyrobených dílců, přesnosti vytýčení i osazování. 
U demontovatelných konstrukcí se může významně uplatnit zejména přesnost osazování. Účinně lze 
využít postup přeurčeného osazování, při kterém se současně sleduje a upravuje více geometrických 
veličin, než je nezbytně nutné. Tímto postupem lze osazovaný dílec umístit do optimální polohy, 
minimalizovat nepřesnosti jeho skutečného tvaru i odchylky vytýčení, a docílit tak vysoké výsledné 
přesnosti. [48] 

3.3.1 Charakteristika demontovatelných styků 

V následující části je uvedena základní charakteristika demontovatelných styků a popis jejich 
jednotlivých zabudovaných a spojovacích částí. 

Styk průvlaku a sloupu 

Základním stykem skeletového systému je demontovatelný styk průvlaku a sloupu („průvlak – 
sloup“). Tento styk sestává z ocelových kotevních a úložných desek zabudovaných v prefabrikovaném 
sloupu a průvlaku a při montáži dodatečně osazených spojovacích ocelových prvků. Demontovatelný 
styk „průvlak – sloup“ je navržen tak, aby umožňoval jednoduchou montáž sloupové konstrukce 
s použitím prefabrikovaných sloupů o výšce jednoho, dvou až tří podlaží.  

Styk průvlaku a sloupu byl navržen ve dvou variantách. Obě tyto varianty jsou patentově 
chráněné. Ze statického hlediska se jedná o krátké konzolky umístěné na sloupech a na ně osazené 
průvlaky. 

Variantu 1 (patent č. 325 028 B6) charakterizuje konzolka s půlkulatou úložnou částí, 
která je pomocí šroubů připevněna na úložnou desku zabudovanou ve sloupu. Na ni je následně přes 
podobně tvarovanou úložnou desku osazen průvlak (Obr. 37). Výhodou tohoto řešení je poměrně 
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jednoduchá zámečnická výroba, avšak nutnost použití vysokopevnostních šroubů (8.8 nebo 10.9). 
Dodatečně osazený spojovací prvek (konzolka) je ke kotevní desce ve sloupu připojen pomocí dvojice 
šroubů M36. 

 

Obr. 37    Schéma styku „průvlak – sloup“ – Varianta 1 [11] 

Varianta 2 (patent č. 305 454 B6) je tvořena speciálním svařeným ocelovým prvkem, 
který umožňuje výrazně rychlejší osazení konzolky na principu samosvěrného zámkového spoje 
(Obr. 38). Nevýhodou této varianty je vyšší pracnost při výrobě kování, avšak odpadá nutnost používání 
vysokopevnostních šroubů a zkracuje se i montážní čas potřebný pro upevnění konzolky. Další 
významnou výhodou tohoto typu spoje je, že osazení ocelového prvku je možné pouze ručně bez použití 
dalších nástrojů (klíče, utahováky). 

 

Obr. 38    Schéma styku „průvlak – sloup“ – Varianta 2 [11] 

Na Obr. 39 jsou zobrazeny ocelové kotevní a úložné desky pro obě varianty styků před osazením 
do bednění pro betonáž. U jednotlivých variant je vlevo zobrazeno kování pro zabudování do sloupu 
a vpravo kování pro zabudování do průvlaku. 

 

Obr. 39    Ocelová kování styku „průvlak – sloup“ pro obě varianty [11] 
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Obě výše uvedené varianty styků mohou být použity v modifikovaných variantách i pro spojení 
průvlaků se stěnovými prvky, případně s pilíři (Obr. 40). Základní tvar stykových částí zůstává stejný. 
Mění se pouze délka a způsob kotvení čelních desek. 

 

Obr. 40    Alternativa styku pro uložení na stěnu [49] 

Styk sloupů 

Styk sloupů (patent č. 305 679 B6) „sloup – sloup“ je navržen na principu stavěcích šroubů 
opatřených osazovacími a zároveň rektifikačními maticemi pro vyrovnání sloupu vyššího podlaží 
do požadované výškové a svislé polohy. Zhlaví sloupu nižšího podlaží se čtyřmi osazovacími šrouby 
s maticemi je vzhledem k technologickým a statickým požadavkům situováno nad stykem „průvlak – 
sloup“. 

Ocelová kotevní deska ve zhlaví sloupu je opatřena otvory se závity a kapsami pro našroubování 
osazovacích šroubů. Po vyrovnání rektifikačních matic s podložkou je osazen horní sloup a přes kotevní 
patní desku zajištěn maticemi s podložkami. 

 

Obr. 41    Styk „sloup – sloup“ a „pilíř – pilíř“ 

Stejný princip styku je použit i pro spojení sloupu se základovou patkou, případně pro spojení 
dvou pilířů nad sebou (Obr. 41 vpravo). Pro případy, kdy je nutné eliminovat přenos vibrace z nižšího 
do vyššího podlaží a snížit tak odezvu nosné konstrukce vůči dynamickým účinkům, je možné tuhost 
styku „sloup – sloup“ redukovat (snížit) vložením pryžového ložiska a roznášecí ocelové desky (Obr. 
42). Tímto opatřením lze dosáhnout tlumení vibrací určitých frekvencí. 



Disertační práce                       Aleš Polák 

40 
 

 

Obr. 42    Schéma styku „sloup – sloup“ s vložením pryžového ložiska [11] 

Styk stropních dílců s podpůrnou konstrukcí 

Styk „strop – průvlak“ (užitný vzor 31 130 U1) stropního dílce s podpůrnou konstrukcí (průvlak, 
stěna, pilíř) je založen na diskrétním uložení stropního panelu pomocí ocelových trnů. Výhodou tohoto 
styku je snížení konstrukční výšky, kdy je horní hrana stropního dílce zarovnána s horní hranou 
podpůrné konstrukce. Zároveň při tomto typu styku odpadá nutnost podepření stropního panelu dílcem 
s krátkou konzolkou (tvaru písmen L nebo obráceného T) jako u tradičních prefabrikovaných 
konstrukcí. 

Kotevní prvek může být osazen do standardního železobetonového stropního dílce, nebo 
do dutinového předpjatého stropního panelu (Spiroll, Partek). Kotevní prvek vkládaný do stropního 
panelu (Obr. 43) se skládá z masivní čelní desky (tl. 20–25 mm), jejíž vnější rozměr umožňuje nasunutí 
do dutiny stropního předpjatého panelu. K čelní desce jsou přivařeny matice se zátkou a kotevní profily 
z betonářské oceli, které jsou ovinuty třmínkem pro zabezpečení požadovaného kotvení. 

 

Obr. 43    Schéma styku „strop – průvlak“ (vlevo), detail kotevního prvku (vpravo) [11] 

Vlastní zabudování kotevních prvků do předpjatých stropních panelů probíhá přímo na dlouhé 
dráze ihned po jejich dělení na požadovaný rozpon. Kování jsou pomocí speciálních ocelových 
osazovacích přípravků (Obr. 44) nasunuty do předem připravených dutin s otvorem v horním líci 
panelu. 
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Obr. 44    Osazovací přípravky kování (vlevo) a připravené dutiny pro osazení kování (vpravo) [53] 

Po vyrovnání osazovacích přípravků do svislé a vodorovné polohy a jejich fixaci ke kolejnici 
dlouhé dráhy (Obr. 45) se předem připravenými otvory v horním líci stropních panelů kování zabetonuje 
pomocí samozhutnitelného betonu třídy C50/60. 

  

Obr. 45    Osazení kování před betonáží (vlevo) a zabudované kování po odbednění (vpravo) [53] 

Při montáži se do zabudovaných kování ve stropním panelu našroubují speciálně upravené 
ocelové trny M30 (Obr. 46 vlevo). Hlava těchto trnů dosedne do drážky v ocelové desce zabudované 
v protilehlém dílci (průvlaku, stěně, pilíři). Vodorovné tolerance v obou směrech jsou vyrovnávány 
posunem trnu v drážce a vyšroubováním nebo zašroubováním trnu do kování tak, aby hlava trnu vždy 
dosedla do drážky (Obr. 46 vpravo). 

  

Obr. 46    Stropní panel s našroubovanými trny (vlevo) a detail kompletního styku (vpravo) 
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Svislý styk stěnových dílců 

Svislý styk stěnových dílců „stěna – stěna, alt. „stěna – pilíř“ (patent č. 306 568 B6) je tvořen 
vždy nejméně dvěma šroubovými spoji. Každý spoj je složen ze dvou kotevních prvků osazených 
ve spojovaných stěnách. Kotevní prvek B (Obr. 47) sestává z čelní desky s otvorem a s přivařenou 
maticí z vnitřní strany desky a kotevních profilů z betonářské oceli. Kotevní prvek A je složen z čelní 
desky, přivařené matice M36, plechové kapsy a kotevních profilů. Charakteristickým článkem tohoto 
styku je dutý rozpěrný šroub (M36), který zajišťuje kontakt mezi čely (ocelovými deskami) spojovaných 
stěnových dílců s požadovanou distanční mezerou.  

 

Obr. 47    Schéma svislého styku „stěna – stěna“ před kompletací [11] 

Dutý šroub je zašroubován do kotevního prvku A a opírá se o čelní desku kotevního prvku B. 
Tímto dutým šroubem (Obr. 48 vpravo) je následně provlečen spojovací přítlačný šroub (M18) 
a našroubován do matice protilehlého kotevního prvku B. Tímto vznikne tlakové předpětí kontaktu čelní 
desky kotevního prvku B a rozpěrného šroubu. Zkompletovaný styk je zobrazen na Obr. 49. 

 

Obr. 48    Ocelová kování svislého styku „stěna – stěna“ před zabudováním do bednění [48] 

 

Obr. 49    Svislý styk „stěna – stěna“ po kompletaci – pohled z interiéru (vlevo) a z exteriéru (vpravo) 
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Vodorovný styk stěnových dílců 

Vodorovný styk stěnových dílců „stěna – stěna“ (patent č. 307 663 B6) je navržen na principu 
stavěcích šroubů opatřených osazovacími a zároveň rektifikačními maticemi pro vyrovnání stěny 
vyššího podlaží do požadované výškové a svislé polohy. Zhlaví stěn nižšího podlaží, které je na obou 
koncích osazeno ocelovými kotevními deskami s dvěma osazovacími šrouby s maticemi, je vzhledem 
k technologickým a statickým požadavkům situováno nad stykem „stěna – průvlak“. 

Ocelové kotevní desky ve zhlaví stěn jsou opatřeny otvory se závity a kapsami pro našroubování 
osazovacích šroubů. Po vyrovnání rektifikačních matic s podložkou je osazena horní stěna a přes kotevní 
patní desky zajištěna maticemi se spojovacími podložkami. Na totožném principu je řešeno i uložení 
stěn na základové prahy, popřípadě základové pasy. 

 

Obr. 50    Schéma vodorovného krajního styku „stěna – stěna“ [11] 

Pro spojení dvou navazujících stěn je do sousedních styků vkládána spojovací podložka 
(Obr. 50). Tato podložka obdélníkového tvaru je vložena pod horní matice. V případě nutnosti přenosu 
vodorovných tahových sil v patách sousedních stěn mohou být použity speciálně tvarované matice 
s kónickou spodní částí. Tyto matice jsou následně zašroubovány do podobně kónicky tvarovaných 
otvorů ve spojovacích podložkách.  
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V závislosti na délce spojovaných stěn a statických požadavcích je možno mezi krajní styky 
vložit jeden nebo více mezilehlých styků (Obr. 51). Tento styk je založen na obdobném principu jako 
krajní styky, avšak je navržen pouze pro přenos tlakového namáhání a případně vodorovného 
smykového namáhání. 

  

Obr. 51    Schéma vodorovného mezilehlého styku „stěna – stěna“ [11] 

Styk stropních dílců 

Styk stropních dílců „strop – strop“ navržený pro přenos svislého zatížení působícího kolmo 
na rovinu dílců byl navržen ve dvou variantách. 

Varianta A (Obr. 52) je tvořena ocelovými třmeny, které sestávají z páskové oceli rozměrů 
200 × 60 × 5 [mm], umístěné na spodní části stropních dílců. K této páskové oceli je přivařena závitová 
tyč M10, která prochází spárou mezi stropními dílci. Z horní strany stropních dílců je přiložena pásková 
ocel totožných rozměrů s otvorem pro protažení závitové tyče. Celý spoj je zajištěn maticí s roznášecí 
podložkou. 

 

Obr. 52    Schéma styku „strop – strop“ var. A (vlevo) a osazení třmenů na konstrukci (vpravo) [11] 
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Varianta B (Obr. 53) je založena na zmonolitnění podélné spáry mezi stropními dílci 
polystyrenbetonem (alternativně jiným vylehčeným betonem) do objemové hmotnosti 700 kg/m3. 
Pro vzájemné spolupůsobení stropních panelů musí být jejich podélné stykové plochy opatřeny mělkou 
hmoždinkou. Před realizací zálivky je nutné stykové plochy opatřit separačním nátěrem. Cílem tohoto 
opatření je umožnit oddělení dílců při demontáži bez poškození jejich hran. 

   

Obr. 53    Provedení styku „strop – strop“ var. B (vlevo), odstranění zálivky při demontáží (vpravo) 

Styk stropních dílců a svislé nosné konstrukce 

Vzájemný styk stropních dílců mezi sebou (vytvoření „tuhé“ stropní tabule) a styk stropních 
dílců a svislé nosné konstrukce, zajišťující přenos silových účinků od vodorovného zatížení (vodorovné 
normálové a posouvající síly), je tvořen dvěma prvky z páskové oceli rozměrů 160 × 40 × 5 [mm]. 
Tyto prvky jsou uspořádány do kříže, na jehož čtyřech koncích jsou provedeny otvory pro přikotvení 
ke stropní nebo svislé konstrukci (Obr. 54). Přikotvení je provedeno pomocí matic s podložkou 
k předem zabetonovaným ocelovým kotevním prvkům (ve svislých konstrukcích) nebo k dodatečně 
osazeným ocelovým mechanickým hmoždinkám délky 70 mm se závitem M10. 

 

Obr. 54    Schéma styku stropních dílců a svislé konstrukce (vlevo) a jeho provedení (vpravo) [11] 

 Styk prostorových jednotek 

Vzájemné spojování otevřených prostorových jednotek je zajištěno dvěma typy styků (patent 
č. 305 953 B6). Prvním z nich je styk stěnového a stropního dílce, který zajišťuje vlastní sestavení 
prostorové jednotky (Obr. 55). Tento styk je tvořen vždy nejméně dvěma spoji ocelových kotevních 
prvků zabudovaných v rozích stropního dílce a šroubovým spojem s ocelovými kotevními prvky 
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zabudovanými v patě stěnového dílce. Při kompletaci prostorové jednotky je závitová tyč M30 
našroubována do ocelového prostorového kotevního prvku. Následně se na kontaktní spáru mezi 
stropním a stěnovým dílcem prostorové jednotky umístí tvrdá pryž tl. 3 mm, na kterou je osazen stěnový 
dílec. Kompletace styku je dokončena našroubováním matic s podložkou na osazenou závitovou tyč. 

 

Obr. 55    Schéma styku stropního dílce a stěny prostorové jednotky [11] 

Druhým typem je vodorovný styk pro vzájemné spojení již sestavených otevřených 
prostorových jednotek. Vodorovný styk nad sebou uložených prostorových jednotek je obdobně jako 
mezilehlý vodorovný styk stěnových dílců řešen na principu „osazovacích“ trnů a rektifikačních matic. 
Ve zhlaví stěnového dílce spodní prostorové jednotky jsou na obou stranách zabudovány ocelové 
kotevní prvky obsahující ocelovou desku, k níž je svarem připojena matice umožňující uchycení 
závitové tyče pro našroubování rektifikační matice s podložkou. Tato matice slouží pro osazení horní 
prostorové jednotky do požadované výškové polohy. Prostorová jednotka vyššího podlaží je uložena 
na osazovací šrouby s vyrovnanými rektifikačními maticemi, přičemž část závitové tyče vyčnívající nad 
rektifikační matici je zasunuta do ocelového prostorového kotevního prvku ve stropním dílci horní 
prostorové jednotky (Obr. 56). 

 

Obr. 56    Schéma vodorovného styku prostorových jednotek nižšího a vyššího podlaží [11] 

Vzájemné spojení jednotlivých sekcí z otevřených prostorových jednotek se provádí pomocí 
svislého styku stěnových dílců.  



Disertační práce                       Aleš Polák 

47 
 

4 Teoretický a experimentální výzkum demontovatelných 

styků 

Jedním z mých hlavních příspěvků k vývoji demontovatelného systému v rámci uvedených 
výzkumných projektů byl teoretický a experimentální výzkum demontovatelných styků a konstrukčních 
částí – od návrhů zkušebních sestav, tvorbu výrobní dokumentace, přes zajištění výroby zkušebních 
prvků, jejich instalaci ve zkušebně, samotné experimentální ověření a v neposlední řadě vyhodnocení 
naměřených dat a jejich analýza pro následné směřování výzkumu. 

Experimentální výzkum rozhodujících částí nosného demontovatelného prefabrikovaného 
systému probíhal ve spolupráci s Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, s.p. (zkušební 
technik Ing. Jan Appl) a Ústavem teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd ČR (Ing. Shota 
Urushadze). Cílem experimentálního výzkumu bylo ověření chování demontovatelných styků 
při působení statického a dynamického zatížení, stanovení únosnosti styků a jejich následná 
optimalizace. V rámci experimentálního výzkumu v letech 2013–2020 bylo provedeno více než 20 
statických zatěžovacích zkoušek a 7 dynamických zkoušek. Vybrané části z experimentálního výzkumu 
jsou uvedeny v následujících kapitolách této práce. 

4.1 Styk průvlaku a sloupu 

Předmětem experimentální statické zatěžovací zkoušky výseku nosného skeletového 
prefabrikovaného systému bylo ověření funkce a únosnosti demontovatelných styků průvlaku a sloupu 
(Varianta 2) při zatížení ohybem a smykem. Zkouška byla rozdělena do dvou částí – zatížení průvlaku 
ohybem a posouvající silou a zatížení průvlaku pouze posouvající silou. 

4.1.1 Zkušební sestava 

Zkušební sestava (Obr. 57) výseku železobetonového prefabrikovaného demontovatelného 
systému byla tvořena dvěma sloupy rozměrů 300 × 300 × 2000 mm a mezi ně vloženým průvlakem 
o rozměru průřezu 300 × 400 mm a délkou 4800 mm. Průvlak byl připojen ke sloupům v osové výšce 
1200 mm. Sloupy byly podepřeny do ocelových patek a následně byly zajištěny proti posunu a pootočení 
pomocí dřevěných klínů. Ocelová patka byla neposuvně připevněna k podlaze pomocí šroubů. Na 
průvlak byly osazeny ocelové roznášecí prvky. Materiálem prefabrikovaných prvků byl beton C45/55.  

 

Obr. 57    Pohled na zkušební sestavu [11] 
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Zkušební sestava byla osazena 14 lineárními snímači deformace (LVDT), které zaznamenávály 
vodorovné a svislé deformace v závislosti na působící síle. Snímače č. 13 a 14 zaznamenávaly svislý 
průhyb průvlaku v polovině jeho rozpětí. Mechanické snímače deformací pak zaznamenávaly 
vodorovný posun volných konců sloupů (Obr. 58). 

 

Obr. 58    Schéma rozmístění mechanických snímačů a snímačů průhybu průvlaku [11] 

Vodorovné a svislé snímače deformací (Obr. 59) byly osazeny na obou stycích průvlaku 
a sloupů (A, B). Vzhledem k omezenému počtu snímačů byl styk B osazen snímači po obou stranách 
a styk A pouze z jedné strany. Vodorovné snímače 1, 2 a 9 byly instalovány při horním povrchu průvlaku 
a snímače 3, 4 a 10 při dolním povrchu průvlaku. Tyto snímače zaznamenávaly vzájemné posuny 
průvlaku a sloupů. Svislé snímače 7, 8 a 12 zaznamenávaly svislý pokles horní hrany průvlaku a svislé 
snímače 5, 6 a 11 zaznamenávaly vzájemný svislý posun průvlaku a sloupu. 

 

 

Obr. 59    Schéma rozmístění snímačů (LVDT) na zkušební sestavě [11] 
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4.1.2 Průběh experimentálního ověření 

Zatížení ohybem 

Zkušební sestava byla zatěžována pomocí hydraulických lisů osazených na lámací dráze. 
Sestava se zatěžovala postupně, nejprve se zatížily osově sloupy (stálá hodnota zatížení 2 × 100 kN). 
Zatížení na průvlak bylo vnášeno v jednotlivých krocích o velikosti 2 × 30 kN s odtěžováním 
na základních 2 × 30 kN. Postupné odtěžování bylo provedeno s cílem stanovení trvalých deformací. 
Při zatížení 2 × 210 kN vznikly první tahové trhliny v oblasti kolem poloviny rozpětí průvlaku, 
při následném zatěžování byl zaznamenán další rozvoj trhlin. Při zatížení 2 × 300 kN dosahovaly trhliny 
na spodním líci průvlaku v jeho střední délce délky 200–350 mm a šířky 0,5–1,0 mm. Vzdálenost 
jednotlivých trhlin od sebe se pohybovala v rozmezí 80–150 mm. Při mezním zatížení sestavy nastalo 
drcení betonu a vybočení tlačené výztuže při horním líci v polovině rozpětí průvlaku. Maximální 
dosažená hodnota zatížení byla celkem 2 × 440 kN (hodnota zatížení bez hmotnosti průvlaku 
a roznášecího zařízení). Snímače byly odstraněny při hodnotě zatížení 2 × 420 kN. Zkouška 
byla ukončena, aby mohl být průvlak použit pro zkoušku styku při zatížení smykem, poté následovalo 
odlehčení průvlaku a následně sloupů. Na následujících obrázcích jsou zobrazeny fotografie ze zkoušky. 

  

Obr. 60    Pohled na zkušební sestavu (vlevo) a rozmístění snímačů LVDT na styku B (vpravo) 

    

Obr. 61    Rozmístění snímačů na zkušební sestavě 
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Obr. 62    Poškození průvlaku po ukončení zatížení ohybem 

Zatížení smykem 

Zkušební sestava byla zatěžována postupnými kroky totožně jako při zatížení ohybem. 
Při zatížení 2 × 360 kN došlo k rozvoji smykových trhlin. vzniklých při zatížení ohybem. 
Při vzrůstajícím zatížení pokračoval rozvoj těchto trhlin. Při zatížení 2 × 420 kN se objevily trhliny 
na horním líci průvlaku. Šířka těchto trhlin se zvětšovala až do mezního zatížení 2 × 520 kN. Při tomto 
zatížení došlo k porušení betonu v horním líci průvlaku a vytržení betonářské výztuže. Následně bylo 
zatěžování ukončeno. 

Po ukončení zatížení byl odlehčen průvlak a poté i sloupy. Charakter porušení průvlaku u obou 
styků (A, B) byl obdobný. Sloupy v oblasti styků s průvlakem nebyly porušeny, nebyl zaznamenán 
vznik ani vlasových trhlin. Na následujících obrázcích (Obr. 63) je zaznamenán průběh zkoušky, 
zejména pak charakter porušení styku (Obr. 64). 

  

Obr. 63    Pohled na zkušební sestavu (vlevo), vznik trhlin na horní hraně průvlaku (vpravo) 
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Obr. 64    Porušení styku při dosažení mezního zatížení 

4.1.3 Vyhodnocení naměřených dat 

Zatížení ohybem 

Vodorovné snímače č. 1 a 2 (Obr. 65) umístěné pod horním lícem průvlaku vykazovaly lineární 
průběh deformací do hodnoty zatížení 2 × 240 kN. Po tomto zatížení deformace rostly pomaleji 
do mezních hodnot 2,0 mm (snímač 1) a 2,92 mm (snímač 2) – horní líc průvlaku se oddaloval od sloupu. 
Při dosažení mezního zatížení působila na styk posouvající síla 454,4 kN (včetně vlastní hmotnosti 
ocelových roznášecích zařízení a vlastní hmotnosti průvlaku). U všech následujících grafů je na svislé 
ose vynášena hodnota zatížení jednoho z dvojice lisů (umístění lisů dle schématu na Obr. 57). 

 

Obr. 65    Závislost vodorovné deformace mezi horní části průvlaku a sloupem na zatížení 

U snímačů č. 3 a 4 (Obr. 66) byly zaznamenány vodorovné deformace mezi spodní části 
průvlaku a sloupu (styk B) při mezním zatížení o průměru −6,54 mm. Spodní líc průvlaku se přibližoval 
ke sloupu. U snímače č. 10, který zaznamenával stejné deformace u styku A byla při mezním zatížení 
dosažena hodnota −5,80 mm (88,7 %) jako u styku B. 
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Obr. 66    Závislost vodorovné deformace mezi spodní části průvlaku a sloupem na zatížení 

Svislé deformace mezi čelem průvlaku a sloupem na styku B zaznamenávaly snímače č. 5 a 6 
(Obr. 67). Tyto deformace měly do zatížení 2 × 60 kN do 2 × 300 kN (68,2 % mezního zatížení) téměř 
lineární průběh. Při tomto zatížení bylo u snímače č. 5 dosaženo deformace 2,34 mm (50,3 % mezní 
deformace) a u snímače č. 6 deformace 3,11 mm (47,5 % mezní deformace). 

Při pokračujícím zatížení se přírůstek deformací zvětšoval až do dosažení hodnot 4,65 mm 
(snímač 5) a 6,55 mm (snímače 6), při kterých došlo k porušení střední části průvlaku při jeho horním 
povrchu. Porucha průvlaku se projevila drcením betonu a vybočením tlačené horní podélné výztuže. 
Následně byly po odlehčení průvlaku odečteny trvalé deformace, které měly hodnoty 3,70 mm 
(snímač 5) a 5,26 mm (snímač 6), což odpovídá 79,6 % (snímač 5) a 80,3 % (snímač 6) deformace 
dosažené při mezním zatížení. 

 

Obr. 67    Závislost svislé deformace mezi čelem průvlaku a sloupem na zatížení 

U snímače č. 11 (styk A) byla zaznamenána mezní hodnota deformace 6,56 mm a trvalá 
deformace po odlehčení styku měla stejnou hodnotu (5,26 mm) jako u snímače č. 5. 
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Průhyby průvlaku v polovině jeho rozpětí (Obr. 68) měly lineární závislost do hodnoty zatížení 
2 × 300 kN (68,2 % mezního zatížení), kdy byly naměřeny deformace 25,17 mm (snímač 13) 
a 25,92 mm (snímač 14). Při dosažení mezního zatížení byl průhyb průvlaku 56,26 mm (snímač 13) 
resp. 58,04 mm (snímač 14). Skutečný průhyb průvlaku po odečtení hodnot vzájemného posunu 
průvlaku a sloupu byl při mezním zatížení 51,60 mm (snímač 13) a 53,38 mm (snímač 14). 

 

Obr. 68    Závislost svislých deformací (průhybu průvlaku) na zatížení v polovině rozpětí průvlaku 

Zatížení smykem 

Vodorovné snímače č. 1 a 2 (styk B) vykazovaly téměř lineární průběh deformace do hodnoty 
zatížení 2 × 300 kN (Obr. 69). Vzájemná vodorovná deformace horní hrany průvlaku a sloupu činila        
−0,36 mm (snímač 1) a −0,76 mm (snímač 2). Od hodnoty zatížení 2 × 450 kN byla zaznamenána změna 
polarity deformace ze záporné do kladné – horní líc průvlaku se začal oddalovat od sloupu. Při mezním 
zatížení (2 × 520 kN) působila na jeden styk posouvající síla 528,3 kN (včetně vlastní hmotnosti 
ocelových roznášecích zařízení a vlastní hmotnosti průvlaku). Mezní deformace dosahovaly hodnot 
0,76 mm (snímač 1) a 0,36 mm (snímač 2). 

 

Obr. 69    Závislost vodorovné deformace mezi horní části průvlaku a sloupem na zatížení 
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Snímač č. 9 sledující vodorovné deformace horního líce průvlaku na styku A zaznamenal mezní 
deformaci 0,60 mm. 

U snímačů vodorovné deformace mezi spodní částí průvlaku a sloupu (styk B) byl při zatížení 
2 × 450 kN zaznamenán výrazný nárůst deformací až do dosažení mezního zatížení (Obr. 70), kde byly 
naměřeny hodnoty 1,66 mm (snímač 3) a 1,24 mm (snímač 4). 

 

Obr. 70    Závislost vodorovné deformace mezi spodní částí průvlaku a sloupem na zatížení 

Snímač č. 10 sledující obdobnou vodorovnou deformaci styku A zaznamenal mezní deformaci 
0,48 mm. 

Svislé deformace (Obr. 71) při dosažení zatížení 2 × 450 kN měly téměř shodnou hodnotu 
1,66 mm (snímač 5) a 1,67 mm (snímač 6). Při následném zatěžovacím kroku byla na snímači č. 6 
hlášena porucha. Deformace na snímači č. 5 vykazovaly výrazný nárůst až do mezní hodnoty zatížení 
2 × 520 kN, kde byla zaznamenána hodnota deformace 4,40 mm. 

 

Obr. 71    Závislost svislé deformace mezi čelem průvlaku a sloupem na zatížení 
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4.1.4 Zhodnocení 

Cílem experimentálního ověření styku průvlaku a sloupu bylo ověření funkčnosti a únosnosti 
při zatížení ohybem a smykem. 

Při zatížení ohybem měly měřené deformace lineární průběh do dosažení zatížení 2 × 300 kN, 
které vyvodilo ohybový moment na průvlak 423,3 kNm. Mezního zatížení bylo dosaženo při hodnotě 
2 × 440 kN – vyvozující maximální ohybový moment na průvlak (včetně vlastní tíhy průvlaku 
a roznášecího zařízení) 615,68 kNm, což je ohybový moment, odpovídající spojitému rovnoměrnému 
zatížení na průvlak 210,83 kN/m. Po dosažení maximálního ohybového momentu nejevily ocelové 
prvky demontovatelných styků průvlaku a sloupu známky poškození. V oblasti styků byly na průvlaku 
zaznamenány tahové trhliny šířky 0,15–0,25 mm se vzájemnou vzdálenosti cca 80–100 mm. 

 

Obr. 72    Závislost natočení styku na zatížení a vyznačení rozhodujících oblastí 

Na výše uvedeném grafu (Obr. 72) je vyznačena závislost natočení styků (odklon čela styku 
od svislé osy sloupu) průvlaku a sloupu na zatížení. Z grafu je patrné, že v počáteční fázi (do zatížení 
o hodnotě 2 × 60 kN) dochází k dosednutí stykových ploch – ocelové plochy spojovací krátké konzoly 
a ocelové plochy kování zabudovaného uvnitř průvlaku. Od tohoto zatížení následuje oblast lineární 
závislosti natočení styku na působícím zatížením (světle modře) – ohraničena zatížením 2 × 300 kN. 
Tato lineární oblast tak zahrnuje i oblast předpokládaného využití styku (hranice oblasti vyznačena 
oranžovou čárkovanou čarou), která odpovídá působícímu zatížení* od stropní konstrukce o rozponu 
maximálně 8,4 m. 

Pozn.:  * Předpokládané stálé zatížení stropní konstrukce včetně vlastní tíhy stropních panelů a skladby 
podlahových vrstev 5,5 kN/m2 a užitném zatížení 2,5 kN/m2. 

Z průběhu závislosti natočení styku na zatížení lze odvodit, že ze statického hlediska 
se demontovatelný styk průvlaku a sloupu chová jako dokonalý kloub. V žádné fázi zatížení nedošlo 
v tomto styku k vytvoření nadpodporového momentu. 

Při dosažení mezního zatížení bylo čelo průvlaku vůči sloupu natočeno (Obr. 73) ve styku B 
průměrně o 1,6316° (odchylka mezi natočením obou měřených stran průvlaku byla 1,5 %) a ve styku A 
o 1,6226°. Rozdíl mezi natočením obou demontovatelných styků byl menší než 0,6 %. 
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Obr. 73    Schéma natočení styku průvlaku a sloupu při dosažení mezního zatížení 

Při zatížení smykem byl styk průvlaku a sloupu zatěžován do hodnoty posouvající síly na jeden 
styk 458,3 kN (včetně vlastní tíhy průvlaku a roznášecího zařízení), což odpovídá 86,7 % mezního 
zatížení. Od tohoto zatížení došlo k významnému rozvoji trhlin v oblasti nad zabudovanými ocelovými 
kotevními prvky průvlaku. Při mezním zatížení působila na jeden styk celková posouvající síla 528,3 kN 
(včetně vlastní tíhy průvlaku a roznášecího zařízení). Při tomto zatížení došlo k porušení betonu v horní 
části průvlaku a vytržení ocelových kotveních prvků z průvlaku, ale současně nebyly zaznamenány 
žádné trhliny v oblasti zabudovaného kování ve sloupu. 

Na následujícím grafu je uvedeno porovnání experimentálně zjištěné únosnosti 
demontovatelného styku průvlaku a sloupu Vmax,exp a teoretické návrhové hodnoty únosnosti totožně 
vyztuženého betonového průvlaku ve smyku VRd,teor (stanovené dle ČSN EN 1992-1-1) s teoretickými 
návrhovými hodnotami posouvající síly odpovídající zatížení* na jeden styk při uvažované modulové 
osnově sloupů 6,0 × 6,0 m, 6,0 × 7,2 m a 6,0 × 8,4 m (stálé i užitné zatížení bylo uvažováno shodně jako 
u předcházejícího porovnání ohybové únosnosti). 

Pozn.:  * Předpokládané stálé zatížení stropní konstrukce včetně vlastní tíhy stropních panelů a skladby 
podlahových vrstev 5,5 kN/m2 a užitném zatížení 2,5 kN/m2. 

 

Obr. 74    Porovnání teoretické návrhové a experimentálně zjištěné smykové únosnosti s návrhovými 
hodnotami posouvajících sil pro příslušné modulové osnovy sloupů 
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Teoretická návrhová únosnost průvlaku ve smyku byla stanovena na 247,9 kN a odpovídá tak 
46,9 % experimentálně zjištěné únosnosti. Při srovnání experimentálně zjištěné smykové únosnosti 
demontovatelného styku průvlaku a sloupu s teoretickými návrhovými hodnotami posouvajících sil 
odpovídajících zatížení o výše uvedené modulové osnově sloupů je zřejmé, že návrhové hodnoty 
ohybových momentů se pohybují v rozmezí 40,3 % (pole 6,0 × 6,0 m) až po 55,7 % (pole 6,0 × 8,4 m). 

Při sestavení zkušební sestavy i při její následné demontáži nebyly zaznamenány žádné 
problémy s osazením, resp. s rozpojením jednotlivých prefabrikovaných dílců. Rovněž montážní 
tolerance se ukázaly jako vyhovující. 

Závěry experimentálního ověření 

Experimentální ověření demontovatelného styku průvlaku a sloupu při zatížení ohybem 
a smykem tak prokázalo, že: 

 styk průvlaku a sloupu lze ze statického hlediska klasifikovat jako dokonalý kloub; 

 ocelové kování styku zabudované ve sloupu zůstalo po dosažení mezního zatížení 
bez viditelného porušení; 

 ocelové kování zabudované v průvlaku zůstalo po dosažení mezního zatížení 
bez viditelných poškození – zaznamenáno bylo pouze otlačení v místě dosedacích ploch; 

 k porušení styku při zatížení posouvající silou došlo v horní části průvlaku překročením 
pevnosti betonu v tahu za současného vytržení smykové betonářské výztuže; 

 experimentálně zjištěná únosnost styku ve smyku byla o 79,7 % vyšší než maximální 
předpokládané návrhové zatížení. 

Návrh konstrukčního řešení styku tak prokázal dostatečnou únosnost pro jeho předpokládané 
využití. Zároveň byla úspěšně ověřena funkčnost styku při montáži a demontáži. 

 

4.2 Styk stropního dílce a podpůrné konstrukce 

Předmětem experimentální statické zatěžovací zkoušky výseku nosného prefabrikovaného 
systému bylo ověření funkce a únosnosti demontovatelného styku stropního dílce a podpůrné konstrukce 
při zatížení ohybem a smykem. 

Pro experimentální ověření byly na základě výrobního programu spoluřešitele projektu (PREFA 
Praha, a.s.) použity dutinové předpjaté stropní dílce vyráběné sériově na dlouhých drahách. 

4.2.1 Zkušební sestava 

Pro ověření únosnosti a funkčnosti styků stropních dílců se zabudovanými kotevními profily 
a našroubovanými ocelovými trny Ø 30 mm pevnosti 10.9, dle řešení popsaného v kapitole 3.3.1, 
byla navržena zkušební sestava tvořená výsekem předpjatého dutinového stropního dílce rozměrů 
1200 × 1500 × 200 mm se zabudovanými kotevními prvky pro našroubování ocelových trnů Ø 30 mm 
a výsekem stěny rozměru 1200 × 900 × 200 mm se dvěma úložnými kapsami, popř. s rovinným zhlavím.  
Kotevní prvky pro našroubování ocelových trnů byly zabetonovány do 2. a 5. dutiny stropního dílce tak, 
aby osová vzdálenost mezi dvojicí ocelových trnů byla 600 mm. Stropní dílec byl uložen na stěnu 
prostřednictvím ocelových trnů uložených v kapsách, popř. na ocelové desce osazené na horním zhlaví 
segmentu stěnového dílce s rovinným zhlavím. Segmenty stropních dílců a stěny byly vyrobeny 
standardním postupem ve výrobním závodu společnosti PREFA Praha a.s. z betonu C45/55 (XC1). 
Stropní dílce byly při spodním povrchu vyztuženy 7 předpínacími lany profilu 12,5 mm s celkovou 
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průřezovou plochou 651 mm2. Lana byla provedena z oceli třídy ST 1570/1770 N/mm2 – Relax 2. 
Z důvodu použití standardně vyráběných dílců tak nemohla být použita žádná další přídavná betonářská 
výztuž, aby mohl být splněn požadavek na minimální vyztužení dle [54]. Dle podkladů výrobce [55] 
byla návrhová únosnost ve smyku stropního dílce VRd 65,7 kN. Schéma zkušební sestavy včetně 
rozmístění snímačů je zobrazeno na Obr. 75 a Obr. 76. 

 

Obr. 75    Schéma zkušební sestavy – boční pohled 

Zkušební sestava byla osazena 9 lineárními snímači deformace (LVDT). Zaznamenávány byly 
vodorovné a svislé deformace v závislosti na působící síle. Snímače zaznamenávající vodorovné 
deformace byly osazeny v úrovni horního a spodního líce stropního panelu v kontaktu se stěnou (A, B, 
C, D) a v úrovni hlavy stěny (E) pro sledování případného posunu podpůrné konstrukce. Snímače 
zaznamenávající svislou deformaci byly osazeny kolmo na horní líc stropního panelu v místě uložení 
na stěnu (F, G, I) a ve středu koncové podpěry panelu (H). 

 

Obr. 76    Schéma zkušební sestavy – horní pohled 
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4.2.2 Průběh experimentálního ověření 

Experimentální ověření bylo provedeno nezávisle na dvou zkušebních stropních dílcích a bylo 
tak provedeno pro dvě zkušební sestavy (Obr. 77). U obou zkoušek byla zkušební sestava zatěžována 
totožně pomocí hydraulického lisu. Roznos zatížení z bodového na liniové byl proveden pomocí 
ocelového válcovananého I profilu uloženého na stropní dílec v 1/3 rozpětí. Pro rovnoměrný roznos 
zatížení byl válcovaný I profil uložen do sádrového lože. 

  

Obr. 77    Boční (vlevo) a čelní (vpravo) pohled na zkušební sestavu 

Zatížení bylo vnášeno v jednotlivých krocích po 10 kN (s odlehčováním převážně po 3 krocích) 
na základní hodnotu zatížení 10 kN. Hodnoty sil pro jednotlivé zatěžovací kroky při zkoušce sestavy 
jsou uvedeny v Tab. 3. 

Č. kroku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Síla [kN] 10 20 30 10 30 40 50 10 50 60 70 10 70 80 90 10 90 100 

Č. kroku 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35* 36* 

Síla [kN] 110 10 110 120 130 10 130 140 150 10 150 160 170 10 170 180 190 200 

 

Tab. 3 Hodnoty sil pro jednotlivé zatěžovací kroky 

* Pozn.: Zatěžovací kroky č. 35 a 36 byly dosaženy pouze u zkušební sestavy č. 2 

U zkušební sestavy č. 1 vznikla první podélná trhlina šířky 0,2 mm a délky 150 mm na horním 
líci dílce nad místem uložení těsně před porušením stropního dílce při hodnotě zatížení 180 kN. Snímače 
byly při této hodnotě zatížení odstraněny a bylo provedeno odlehčení na 10 kN. Při následném zatížení 
na hodnotu 180 kN došlo k porušení stropního dílce (zřícení jeho části), což včetně vlastní tíhy panelu 
a roznášecího zařízení odpovídá posouvající síle o hodnotě 119,0 kN. Při následné destrukci byl dílec 
porušen podélnými trhlinami v oblasti, která sousedí s vybetonovanými dutinami včetně vloženého 
kotevního prvku složeného z betonářské výztuže a ocelové čelní desky s trnem. Příčné tahové trhliny 
od ohybového namáhání vznikly na spodním líci dílce pod místem zatěžování. Zároveň došlo k oddělení 
podélné části stropního dílce včetně žebra mezi probetonovanou a krajní neprobetonovanou dutinou. 
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Obr. 78    Porušení stropního dílce zkušební sestavy č. 1 

V čele stropního dílce byly zřetelné smykové trhliny rozbíhající se od místa uložení pod úhlem 
cca 25–30° (od vodorovné roviny) směrem k hornímu líci dílce (Obr. 78 vpravo). V dodatečně 
zabetonovaných dutinách nebyly zaznamenány žádné trhliny, stejně tak nebylo zaznamenáno viditelné 
porušení soudržnosti mezi zabetonovanými dutinami a betonem stropního dílce. 

U zkušební sestavy č. 2 došlo k porušení stropního dílce náhle bez předchozího vzniku trhlin 
při hodnotě zatížení 200 kN, což včetně vlastní tíhy panelu a roznášecího zařízení odpovídá posouvající 
síle v místě uložení prostřednictvím trnů o hodnotě 131,9 kN. Snímače byly odstraněny při hodnotě 
zatížení 170 kN. 

Při destrukci dílce došlo k obdobnému porušení jako u zkoušky č. 1 – podélné trhliny vznikly 
nad a pod nevybetonovanými dutinami vedle dutin vybetonovaných s vloženým kotevním prvkem 
složeným z betonářské výztuže a ocelové čelní desky s trnem. Příčné tahové trhliny od ohybového 
namáhání vznikly na spodním líci dílce pod místem zatěžování. 

  

Obr. 79    Porušení stropního dílce zkušební sestavy č. 2 

V čele stropního dílce byly zřetelné smykové trhliny rozbíhající se od obou míst uložení 
pod úhlem cca 22–35° (od vodorovné roviny) směrem k hornímu líci dílce (Obr. 79 vlevo). V jedné 
ze dvou dodatečně zabetonovaných dutin vznikla v místě uložení svislá trhlina (Obr. 79 vpravo). 
Viditelné porušení soudržnosti mezi zabetonovanými dutinami a betonem stropního dílce nebylo 
zaznamenáno. 
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4.2.3 Vyhodnocení naměřených dat 

Na následujících grafech jsou zobrazeny naměřené hodnoty deformací pro jednotlivé snímače 
v závislosti na působícím zatížení společně s dopočítanými průměrnými hodnotami deformací 
pro paralelně umístěné snímače. Vzhledem k tomu, že trvalé deformace až do hodnoty zatížení 170 kN 
nebyly u obou zkušebních sestav zaznamenány, jsou dále pro větší přehlednost uvedeny pouze 
deformace pro jednotlivé vzestupné hodnoty zatížení bez průběžného odtěžování. 

 

Obr. 80    Závislost vodorovné deformace na zatížení (snímače A, B, C, D) – zkušební sestava č. 1 

Vodorovné snímače (A, B, C, D) zaznamenaly na počátku zatěžování rychlejší přírůstek 
deformací do zatížení 40 kN (Obr. 80), dále vykazovaly snímače téměř lineární průběh. Absolutní 
hodnota deformací na horním i spodním povrchu čela dílce byla téměř shodná, což odpovídalo shodné 
vzdálenosti snímačů od bodu uložení stropního dílce přes ocelové trny. Při mezním zatížení dosáhly 
deformace hodnoty 1,2–1,4 mm. 

 

Obr. 81    Závislost svislé deformace na zatížení (snímače F, G, I) – zkušební sestava č. 1 

Svislé snímače deformací (F, G, I) zaznamenaly téměř lineární průběh deformací (Obr. 81). 
Při mezním zatížení 180 kN dosáhly deformace hodnot 3,6 až 4,1 mm (skutečné deformace po odečtení 
vlivu pootočení stropního dílce v místě měření) nabývaly hodnot 3,0 až 3,5 mm. 
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Obr. 82    Závislost vodorovné deformace na zatížení (snímače A, B, C, D) – zkušební sestava č. 2 

V porovnání se zkušební sestavou č. 1 měly vodorovné deformace zkušební sestavy č. 2 
(Obr. 82) spíše lineární charakter bez počátečního rychlejšího přírůstku deformací. Při zatížení 170 kN 
dosáhly vodorovné deformace hodnot 0,75–1,0 mm. 

Svislé snímače deformací (F, G, I) zaznamenaly obdobný (afinní) průběh deformací (Obr. 83) 
jako u zkušební sestavy č. 1. Při zatížení 170 kN nabývaly svislé deformace hodnot 2,4–2,7 mm 
(po odečtení vlivu pootočení stropního dílce). Po dosaženém zatížení 170 kN byly demontovány 
snímače. Mezní zatížení zkušební sestavy č. 2 mělo hodnotu 200 kN. 

 

Obr. 83    Závislost svislé deformace na zatížení (snímače F, G, I) – zkušební sestava č. 2 

Na následujících dvou grafech je uvedeno porovnání závislosti průměrných vodorovných 
(Obr. 84) a svislých deformací (Obr. 85) na zatížení. Vodorovné deformace zkušební sestavy č. 1 
dosahovaly v průměru při stejném zatížení hodnot vyšších o 51 % než u zkušební sestavy č. 2. 
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Obr. 84    Porovnání závislosti průměrných vodorovných deformací na zatížení – obě zkušební sestavy 

 

Obr. 85    Porovnání závislosti průměrných svislých deformací na zatížení – obě zkušební sestavy 

Svislé deformace zkušební sestavy č. 1 dosahovaly v průměru při stejném zatížení hodnot 
vyšších o 18 % než u zkušební sestavy č. 2. 

4.2.4 Zhodnocení 

Po dokončení experimentálního ověření byly na obou zkušebních sestavách zjištěny pevnosti 
betonu v tlaku (Tab. 4). Pevnost betonu v tlaku stropního dílce zkušební sestavy byla stanovena 
tvrdoměrem. Pevnost betonu v tlaku v zabetonovaných dutinách byla stanovena v laboratoři katedry 
konstrukcí pozemních staveb (ve spolupráci s Ing. Pavlem Kokešem) z odebraných jádrových vývrtů. 

Zkušební sestava / Pevnost betonu v tlaku Stropní dílec Dutiny 

Zkušební sestava č. 1 53,8 MPa 59,9 MPa 

Zkušební sestava č. 2 56,1 MPa 57,3 MPa 

 

Tab. 4 Pevnosti betonu v tlaku prvků zkušebních sestav 
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Z výše uvedených hodnot lze konstatovat, že experimentálně zjištěné pevnosti betonu 
odpovídaly třídám betonu uvedeným v technickém listu výrobce stropních panelů [55]. Pro další 
porovnání experimentálně zjištěných únosností demontovatelného styku stropního dílce a podpůrné 
konstrukce lze uvažovat výrobcem uváděné hodnoty návrhové únosnosti běžného stropního dílce 
při zatížení posouvající silou VRd 65,7 kN. 

 Při předpokládaném stálém zatížení stropní konstrukce včetně vlastní tíhy stropních panelů 
a skladby podlahových vrstev 5,5 kN/m2 a uvažovaném užitném zatížení 2,5 kN/m2 odpovídá návrhové 
zatížení (při zohlednění součinitelů pro zatížení dle [56]) plochy 1 m2 stropního dílce hodnotě 
11,18 kN/m2. 

V následující tabulce (Tab. 5) je uvedeno porovnání experimentálně zjištěné smykové únosnosti 
Vexp s návrhovou smykovou únosností stropních dílců deklarovaných výrobcem a s vypočtenou 
návrhovou posouvající silou VEd od stropní konstrukce v závislosti na uvažovaných rozponech stropních 
dílců 4,8; 6,0 a 7,2 m. 

Zkušební 

sestava 

Vexp 

[kN] 

VRd 

[kN] 

Vexp/ VRd 

[-] 

VEd-4,8 

[kN] 

Vexp/ VEd-4,8 

[-] 

VEd-6,0 

[kN] 

Vexp/ VEd-6,0 

[-] 

VEd-7,2 

[kN] 

Vexp/ VEd-7,2 

[-] 

1 119,0 
65,7 

1,81 
32,2 

3,70 
40,2 

2,96 
48,3 

2,46 

2 131,9 2,01 4,10 3,28 2,73 

 

Tab. 5 Vzájemné poměry experimentálně stanovených smykových únosností stropních dílců 
s návrhovými hodnotami únosnosti dílce a uvažovanými návrhovými posouvajícími silami 

Z výše uvedené tabulky je patrné, že experimentálně získané únosnosti stropních panelů jsou 
téměř dvojnásobné (1,81–2,01) oproti návrhové únosnosti běžného panelu při zatížení posouvající silou. 
Zároveň lze konstatovat, že experimentálně získané únosnosti stropních panelů překračují přibližně 
4× (3,70–4,1) maximální hodnotu celkového návrhového zatížení stropních panelů pro rozpon 4,8 m. 

Na grafu na Obr. 86 je vůči experimentálně získaným mezním zatížením pro obě zkušební 
sestavy (100 %) procentuálně vyjádřeno návrhové zatížení VEd pro jednotlivé posuzované rozpony 
a porovnání s návrhovou hodnotou únosnosti ve smyku VRd standardních stropních dílců. 

 

Obr. 86    Porovnání experimentálně stanovených smykových únosností stropních dílců s návrhovými 
hodnotami únosnosti dílce a uvažovanými návrhovými posouvajícími silami 
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Návrhové zatížení pro rozpon stropních dílců 4,8 m dosahuje hodnot 24,4–27,1 % 
experimentálně získaného mezního zatížení. Pro rozpon stropních dílců 6,0 m to je 30,5–33,8 % 
a pro rozpon 7,2 m 36,6–40,6 %. 

Při mezním zatížení zkušební sestavy č. 2 byl každý z nosných ocelových trnů Ø30 mm 
namáhán posouvající silou 66,0 kN. Zároveň byly ocelové trny vlivem excentricity uložení stropního 
dílce namáhány ohybovým momentem 3,63 kN. Návrhová únosnost ocelových trnů ve střihu stanovená 
dle ČSN EN 1993-1-1 [57] je v závitu trnu 224,4 kN a v dříku trnu 339,3 kN. Na střih tak byly trny 
při mezním zatížení využity na 29,4 % resp. 19,4 %. Po ukončení experimentálního ověření nebyly 
na trnech patrné známky porušení ani otlačení. Obdobně neporušeny zůstaly i dosedací plochy 
v podpůrné konstrukci. 

V samotných zabetonovaných dutinách samozhutnitelným betonem nebyly při povrchu patrny 
žádné smršťovací trhliny. Během zatěžování nedošlo až do hodnoty zatížení 170 kN ke vzniku trhlin 
v oblasti zabetonovaných ocelových kotevních prvků. První vlasové trhliny se objevily až bezprostředně 
před dosažením mezního zatížení. 

U obou zkušebních sestav došlo k totožnému charakteru porušení stropního dílce při dosažení 
mezního zatížení. Porušení nastalo vždy náhle bez předchozích zvětšujících se deformací nebo bez 
zvětšujících se trhlin. Oba zkušební stropní dílce byly porušeny v nevyztuženém zhlaví dílce vytržením 
betonu vějířovitého tvaru (charakter porušení odpovídající křehkému lomu), kde se tak projevila absence 
smykové výztuže. V bezprostředním okolí zabetonovaných ocelových kotevních prvků vznikly pouze 
vlasové trhliny, zároveň nedošlo k viditelnému porušení soudržnosti mezi výplňovým betonem dutiny 
a betonem stropního dílce. 

Závěry experimentálního ověření 

Experimentální ověření demontovatelného styku stropního dílce a podpůrné konstrukce 
na zatížení ohybem a smykem tak prokázalo, že: 

 ocelové kování styku zabudované ve stropním dílci zůstalo po dosažení mezního zatížení 
bez viditelného porušení; 

 ocelové trny byly při mezním zatížení využity na 29,4 % své návrhové únosnosti; 

 u vzájemných dosedacích ploch ocelového kování nebylo zaznamenáno otlačení; 

 k porušení styku při mezním zatížení došlo náhle (křehkým lomem); 

 z hlediska formy porušení se tak negativně projevila absence smykové výztuže; 

 experimentálně zjištěná průměrná únosnost styku ve smyku byla 2,6× vyšší než maximální 
předpokládané návrhové zatížení. 

 

 Experimentální ověření demontovatelného styku stropního panelu a podpůrné konstrukce 
tak prokázalo značnou rezervu v únosnosti pro předpokládané využití v navrhovaném konstrukčním 
systému. Nicméně je nutné zdůraznit, že průběh porušení stropního dílce není v souladu s bezpečným 
porušováním železobetonového dílce a odpovídá dílci s nulovým nebo velmi malým vyztužením, tj. bez 
splnění konstrukčních zásad pro vyztužování železobetonových konstrukcí dle [54]. 
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4.3 Experimentální ověření výseku demontovatelné prefabrikované 
konstrukce se ztužující diafragmou na účinky dynamického zatížení 

Předmětem experimentálního ověření bylo stanovení odezvy výseku rámové konstrukce 
na opakované deformační účinky vyvolané horizontální silou (dynamické zatížení), stanovení 
a porovnání 1. vlastních frekvencí a útlumových charakteristik pro 3 různé typy připojení ztužující 
diafragmy k nosné konstrukci. 

4.3.1 Zkušební sestava 

Z prostorových důvodů zkušebny ÚTAM AV ČR, kde se experimentální výzkum uskutečnil, 
bylo nutné vyrobit zkušební model výseku rámového pole v 60% měřítku oproti standardním rozměrům 
prvků skeletového systému. Zkušební sestava výseku rámového pole (Obr. 87) byla tvořena dvěma 
prefabrikovanými železobetonovými sloupy rozměrů 180 × 180 mm výšky 2500 mm, dvěma průvlaky 
(příčlemi) rozměrů 240 × 180 mm délky 2860 mm a pružně uloženou ztužující diafragmou rozměrů 
2800 × 1650 × 50 mm spojenou s rámovými příčlemi pružnými ložisky (Obr. 88 vpravo) nebo pomocí 
šroubových spojovacích prostředků vždy ve 3 místech k horní a spodní příčli (zelené body Obr. 87). 

 

Obr. 87    Schéma zkušební sestavy se ztužující diafragmou [58] 

Zkušební sestava byla osazena 14 lineárními snímači deformace (LVDT) – vyznačeny červeně. 
Byly měřeny absolutní deformace rámu (na horním a spodním volném konci sestavy – snímače 1, 2) 
a relativní posuny mezi sloupy a průvlaky (šikmé snímače v rozích sestavy 8, 12, 13, 14), sloupy 
a diafragmou (vodorovné snímače 9, 10, 11) a průvlaky a diafragmou (svislé snímače 3, 4, 5, 6, 7). Dále 
byla sestava osazena třemi akcelerometry (V1, V2, V3). 

Sloupy zkušební sestavy byly přes ocelové čepy uloženy kloubově s možností pootočení 
(1 stupeň volnosti) ve směru působícího zatížení hydraulickým lisem do předem připravených 
ocelových patek (Obr. 89 vpravo). Tyto patky byly neposuvně připevněny do zabudovaných kolejnic 
ve zkušebně. Stabilitu celé sestavy proti případnému vybočení mimo směr zatěžování zajišťovala kluzná 
ložiska (Obr. 89 vlevo) umístěná oboustranně v úrovni horní příčle. 
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Obr. 88    Pohled na zkušební sestavu (vlevo), detail připojení diafragmy přes ložisko (vpravo) [58] 

  

Obr. 89    Detail osazení snímačů 5, 11, 14 a stabilizace proti vybočení (vlevo), patka sloupu (vpravo) 

4.3.2 Stanovení mechanických vlastností elastomerových ložisek 

Před samotnou realizací zkušební sestavy proběhlo v laboratoři katedry konstrukcí pozemních 
staveb (ve spolupráci s Ing. Pavlem Kokešem) experimentální ověření a stanovení mechanických 
vlastností elastomerových ložisek. Ve speciálně zhotoveném testovacím přípravku umístěném do lisu 
byly postupně zkoušeny 3 sady elastomerových (pryžových) ložisek s různou tvrdostí od firmy Rubena 
Náchod, s.r.o. 

Pryžová ložiska byla tvořena válci o průměru 100 mm, které měly z obou stran (kruhových 
podstav) zavulkanizované ocelové plechy tloušťky 4 mm. Celková výška ložiska byla 40 mm. 
K plechům byly přivařeny závitové tyče M20. Pro experimentální ověření byly vybrány 3 různé tvrdosti 
ložisek, a to 85 ShA, 65 ShA a 45 ShA. 

Všechny 3 sady ložisek byly postupně zatěžovány pro stanovení modulu pružnosti v tahu 
E [MPa] a modulu pružnosti ve smyku G [MPa]. Měřena byla deformace v závislosti na působící síle. 
Pro každou hodnotu tvrdosti ložiska byly zkoušeny 3 vzorky. Uvažované výsledné hodnoty 
byly průměrem ze získaných hodnot. Rozptyl získaných hodnot u jednotlivých vzorků byl do 5,5 %. 
Na Obr. 90 a Obr. 91 jsou zobrazeny fotografie z průběhu experimentálního ověření. 



Disertační práce                       Aleš Polák 

68 
 

   

Obr. 90    Detail ložiska (vlevo), namáhání ložiska smykem (uprostřed a vpravo) 

  

Obr. 91    Detaily trvalé deformace ložiska po zatížení smykem 

Na základě experimentálního ověření byly získány pracovní diagramy závislosti deformace 
(resp. poměrného přetvoření) ložisek na napětí v tahu a smyku (Obr. 92). 

 

Obr. 92    Experimentálně stanovené pracovní diagramy ložisek 
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Z experimentálně získaných dat byly odvozeny následující mechanické vlastnosti 
elastomerových ložisek dle jejich tvrdosti: 

 pro tvrdost ložisek 45 ShA; modul pružnosti v tlaku E = 4 až 5 MPa při relativním stlačení 
pryže v ložisku mezi 5 až 15 %, modul pružnosti v tahu E = 6 až 8 MPa při relativním 
protažení pryže v ložisku mezi 5 až 15 %, modul pružnosti ve smyku G = 3 až 8 MPa 
při příčném zkosení pryžového ložiska 0,5 až 2,0 mm; 

 pro tvrdost ložisek 65 ShA; modul pružnosti v tlaku E = 18 až 19 MPa při relativním stlačení 
pryže v ložisku mezi 5 až 10 %, modul pružnosti v tahu E = 15 až 20 MPa při relativním 
protažení pryže v ložisku mezi 5 až 10 %, modul pružnosti ve smyku G = 6 až 12 MPa 
při příčném zkosení pryžového ložiska 0,5 až 1,5 mm; 

 pro tvrdost ložisek 85 ShA; modul pružnosti v tlaku E = 23 až 26 MPa při relativním stlačení 
pryže v ložisku mezi 5 až 10 %, modul pružnosti v tahu E = 23 až 33 MPa při relativním 
protažení pryže v ložisku mezi 5 až 10 %, modul pružnosti ve smyku G = 9 až 16 MPa 
při příčném zkosení pryžového ložiska 0,5 až 1,5 mm. [59] 

Pro experimentální ověření výseku demontovatelné prefabrikované konstrukce se ztužující 
diafragmou byla pro spojení diafragmy a příčlí vybrána ložiska tvrdosti 85 ShA a 45 ShA. Jako třetí 
alternativa spojení byla zvolena možnost „tuhého“ připojení pomocí závitových tyčí M24 a matic. 

4.3.3 Průběh experimentálního ověření 

Vlastní experimentální ověření bylo rozděleno do dvou částí. V první části byla zkoumána 
odezva výseku konstrukce na opakované deformační účinky vyvolané horizontální silou (dynamické 
zatížení) v závislosti na frekvenci a velikosti vynucené deformace. V druhé části byly stanoveny vlastní 
frekvence a útlumové charakteristiky zkušební sestavy dle druhu připojení ztužující diafragmy. 

Zatěžování opakovanou horizontální silou 

 Zkušební sestava byla zatěžována pomocí hydraulického lisu MTS 244.31 (maximální síla 
250 kN, maximální rozsah dynamické deformace 254 mm) vynucenou řízenou deformací o velikosti 
0,5 až 5 mm s frekvencemi 0,1 až 20 Hz. Jednotlivé zatěžovací stavy jsou uvedeny v Tab. 6. 

Zatěžovací stav 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 

Frekvence [Hz] 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Amplituda válce [mm] 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

                
Zatěžovací stav 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 7.1     

Frekvence [Hz] 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 5,0 5,0 5,0 10 10 15     

Amplituda válce [mm] 1 2 3 4 5 1 2 2,7 0,5 1 0,5     

Tab. 6 Přehled zatěžovacích stavů* 

* Pozn.: U zatěžovacích stavů 5.1–7.1 byly amplitudy ve válci vzhledem k nedostatečnému výkonu lisu 
při vyšších frekvencích (5–15 Hz) sníženy 

Vzhledem ke značnému množství získaných dat jsou na následujících grafech (Obr. 93) 
zobrazeny pouze vybrané časové průběhy záznamů deformace (amplitudy) vynuceného kmitání 
pro různé druhy připojení ztužující diafragmy. Jako reprezentativní příklad byl vybrán zatěžovací stav 
5.2 (frekvence 5,0 Hz s amplitudou válce 2 mm). V grafech jsou zobrazeny relativní deformace zkušební 
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sestavy – deformace mezi jednotlivými prefabrikovanými prvky zaznamenané snímači LVDT č.3–14 
v časové úseku 1,2 s. 

 

Obr. 93    Závislost deformace / čas – porovnání možností připojení diafragmy 

Ze získaných hodnot je patrný značný rozdíl amplitud deformací z jednotlivých snímačů 
pro odlišné typy připojení diafragmy. Obdobně rozdílné hodnoty byly získány i pro další frekvence 
v závislosti na řízené deformaci.  
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Druhým typem dat získaných ze zatěžování opakovanou horizontální silou byla závislost 
deformací mezi jednotlivými prefabrikovanými prvky na působící síle v hydraulickém lisu. Vzhledem 
ke značnému množství získaných dat bylo jako ilustrativní příklad vybráno porovnání tvaru 
hysterezních křivek pro připojení diafragmy pomocí ložisek tvrdosti 85 ShA a 45 ShA (Obr. 94). 
Na obrázku jsou zobrazeny naměřené deformace mezi příčlemi a sloupy (šikmé snímače č. 8, 12, 13 
a 14) v závislosti na působící síle v lisu. 

 

Obr. 94    Porovnání tvaru hysterezních křivek pro připojení pomocí ložisek tvrdosti 85 ShA a 45 ShA 
(frekvence 0,5 Hz, amplituda 5,0 mm) 

Z výše uvedených grafů lze odečíst charakter deformace výseku konstrukce. Pro připojení 
pomocí ložisek s tvrdostí 45 ShA je patrný téměř totožný tvar hysterézních křivek protilehlých šikmých 
snímačů. V případě použití ložisek s tvrdostí 85 ShA jsou tvary hysterézních křivek protilehlých 
šikmých snímačů rozdílné. Toto bylo způsobeno zejména nadzvedáváním horní příčle vlivem značné 
smykové tuhosti těchto ložisek a volným uložením průvlaku na sloup. 

Stanovení vlastní frekvence a útlumových charakteristik 

Pro zjištění vlastních frekvencí a hodnot útlumu pro jednotlivé typy připojení ztužující 
diafragmy k příčlím byla zkušební sestava osazena 3 snímači (V1–V3 Obr. 87), které zaznamenávaly 
výchylku a rychlost. Zkušební sestava byla vybuzena úderem dřevěného beranidla v úrovni připojení 
horní příčle ke sloupu (Obr. 95). 

  

Obr. 95    Vybuzení zkušební sestavy (vlevo), umístění snímačů V2 a V3 na sloupu (vpravo) 
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Zaznamenané hodnoty rychlosti v závislosti na čase pro jednotlivé druhy připojení diafragmy 
jsou zobrazeny na následujících grafech (Obr. 96). Pro srovnání byl vybrán časový úsek trvající 
3 s po dosažení maximální hodnoty amplitudy rychlosti na snímači V2. 

 

Obr. 96    Časový průběh záznamu rychlosti – porovnání možností připojení diafragmy 
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4.3.4 Zhodnocení experimentálního ověření 

Zatěžování opakovanou horizontální silou 

Na následujících grafech (Obr. 97) jsou zobrazeny hodnoty sil (v lisu), kterými musela 
být při různých frekvencích zatěžována zkušební sestava tak, aby bylo dosaženo požadovaných 
amplitud dynamického lisu (zkouška byla řízena deformací). 

 

Obr. 97    Síly v lisu potřebné k dosažení požadovaných amplitud při různých frekvencích pro 
jednotlivé druhy připojení 
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Při porovnání jednotlivých druhů připojení je patrné, že hodnoty sil potřebných pro vyvození 
dané amplitudy jsou v případě měkkého připojení (ložiska 45 ShA) cca 3× nižší než u zbývajících dvou 
typů. Při malých frekvencích je patrná klesající tendence síly v závislosti na zvyšování frekvence. 
Při použití elastomerových ložisek tvrdosti 45 ShA má tato závislost do hodnoty frekvence 2,0 Hz téměř 
lineární charakter. Při zvýšení frekvence na 5 Hz, což je hodnota blízká vlastní frekvenci této sestavy, 
dochází k výraznému nárůstu potřebné síly. U ložisek tvrdosti 85 ShA je tento nárůst patrný 
při frekvenci 15 Hz. Nejvyšších hodnot sil je dosahováno u tuhého připojení, kde se tyto při malých 
frekvencích a amplitudách 4 a 5 mm pohybují v rozmezí 10–18 kN. Porovnání uložení pomocí ložisek 
85 ShA a tuhého připojení ukazuje, že při malých amplitudách a vyšších frekvencích je třeba přibližně 
3× větší síly pro rozkmitání sestavy s elastomerovými ložisky. 

Na grafech na Obr. 98 jsou zobrazeny závislosti sil pro vyvození požadovaných amplitud 
kmitání zkušební sestavy pro jednotlivé frekvence kmitání. 

 

Obr. 98    Závislost potřebné síly v lisu pro vyvození požadované amplitudy při dané frekvenci 

Při malých amplitudách (0,5 mm a 1,0 mm) bylo nejnižších sil dosahováno při tuhém připojení 
a při amplitudách 2,0–5,0 mm při připojení ložisky 45 ShA. Pro frekvenci 5 Hz jsou hodnoty sil 
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při různých amplitudách pro všechna uložení přibližně srovnatelné, naopak při ostatních frekvencích 
se tyto hodnoty sil výrazně lišily. 

Pro frekvence 0,5–2,0 Hz bylo u tuhého připojení a připojení pomocí ložisek 85 ShA 
dosahováno téměř totožných hodnot sil. U frekvencí 1,0 a 2,0 Hz měla závislost síly na amplitudě téměř 
lineární charakter. Při vyšších frekvencích (5 a 10 Hz) se jevilo tuhé připojení v porovnání s připojeními 
pomocí elastomerových ložisek jako nejměkčí. 

Volba tuhosti připojení ztužujícího prvku k nosné konstrukci má významný vliv jak na celkové 
deformace konstrukce, tak i na vzájemné deformace mezi jednotlivými prefabrikovanými dílci. Velikost 
budící síly potřebné pro vyvození požadovaných deformací je významně ovlivněna nejen tuhostí 
připojení ztužujícího prvku, ale i frekvencí působícího silového zatížení. 

Stanovení 1. vlastní frekvence a útlumových charakteristik 

Hodnoty 1. vlastní frekvence zkušební sestavy pro jednotlivé možnosti uložení diafragmy byly 
zjištěny spektrální analýzou pořízených záznamů. Vyhodnocení probíhalo vlastními procedurami 
ÚTAM AV ČR v programu MATLAB. Na následujících grafech jsou zobrazeny spektrální hustoty 
rychlosti pro jednotlivé možnosti připojení diafragmy.  

 

Obr. 99    Spektrální hustoty pořízených záznamů hodnot rychlosti pro snímače V1 a V2 

Ze získaných hodnot (Obr. 99) je patrné, že nejnižší 1. vlastní frekvenci 4,2 Hz měla zkušební 
sestava s ložisky tvrdosti 45 ShA. Nejvyšší 1. vlastní frekvence byla dosažena u sestavy s tuhým 
spojením diafragmy a průvlaku (18,9 Hz). Pro sestavu s ložisky tvrdosti 85 ShA byla zjištěna hodnota 
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1. vlastní frekvence 17,2 Hz. Lze tedy konstatovat, že zkušební sestava s ložisky tvrdosti 85 ShA se svou 
odezvou velmi blížila zkušební sestavě s tuhým spojením. 

Vyhodnocení útlumu bylo provedeno pomocí logaritmického dekrementu útlumu, tj. poměrem 
dvou po sobě následujících amplitud vlastního kmitání. V grafu na Obr. 100 je uvedeno porovnání 
časového záznamu rychlosti zaznamenaných snímači č V2 pro všechny tři porovnávané druhy připojení 
ztužující diafragmy. 

 

Obr. 100    Srovnání časového průběhu záznamu rychlosti V2 pro jednotlivé druhy připojení 
diafragmy 

Pro jednotlivé varianty připojení diafragmy bylo dosaženo těchto hodnot útlumu: 

 0,495 – ložiska tvrdosti 85 ShA; 

 0,272 – ložiska tvrdosti 45 ShA; 

 0,513 – tuhé připojení. 

Z výše uvedených hodnot je patrné, že sestava s tuhým připojením diafragmy dosahovala 
nejvyšších hodnot útlumu. Sestava s ložisky tvrdosti 85 ShA dosáhla 96 % hodnot útlumu jako u sestavy 
s tuhým připojením. Nejnižší útlum (53 % hodnoty útlumu sestavy s tuhým připojením) byl dosažen 
u sestavy s ložisky tvrdosti 45 ShA. 

4.3.5 Numerické ověření 

Na základě dat získaných z experimentálního ověření výseku demontovatelné prefabrikované 
konstrukce se ztužující diafragmou byla v rámci [59] a [60] zpracována numerická analýza (Ing. D. 
Makovička), jejíž cílem bylo určit hlavní parametry ovlivňující optimální frekvenční naladění rámové 
konstrukce z hlediska odezvy na dynamické účinky. 

Numerická analýza výseku rámové konstrukce 

V první fázi numerického ověření byl vytvořen výpočetní model konstrukce, který byl 
geometricky shodný se zkušební sestavou. Pro numerické ověření byla zvolena varianta připojení 
ztužující diafragmy pomocí ložisek tvrdosti 85 ShA. Geometrie elastomerových ložisek odpovídala 
skutečnosti. Vzhledem k vlastní konstrukci samotných ložisek – šroubovým spojům a navařeným 
kruhovým roznášecím deskám, které omezují natáčení ložisek, byla elastomerová část ložiska 
modelována jako oboustranně vetknutý nosník do příčle a diafragmy. Schématické znázornění 
výpočetního modelu je uvedeno na Obr. 101. 
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Obr. 101    Schéma výpočetního modelu – celkový pohled (vlevo), uvažované podpory (vpravo) [60] 

Při numerickém řešení byl použit logaritmický dekrement útlumu o hodnotě 0,495 získaný 
z experimentálního ověření, který odpovídá 7,9 % kritického tlumení. Variantně byl posouzen 
i logaritmický dekrement útlumu hodnoty 0,314, který odpovídá 5 % kritického tlumení, což je běžné 
tlumení železobetonových rámových konstrukcí. [60] 

Následujícím krokem při vytvoření modelu konstrukce bylo odvození mechanických vlastností 
elastomerových ložisek, které jsou charakteristické svým nelineárním chováním při statickém 
a dynamickém zatížení. Avšak při předpokladu, že dynamické zatížení je významně nižší než statické 
a zároveň se jedná o nízkofrekvenční zatížení, lze předpokládat, že dynamický modul pružnosti 
E elastomerových ložisek je přibližně roven statickému modulu při zatížení ložisek stálým statickým 
zatížením. [60] Moduly pružnosti elastomerových ložisek v tahu a tlaku tak byly zvoleny na základě 
změřených výchylek (protažení a stlačení) ložisek během experimentálního ověření a pracovních 
diagramů ložisek získaných z experimentálního ověření (kapitola 4.3.2). 

 

Obr. 102    Vlastní tvary kmitání pro prvních 5 vlastních frekvencí [60] 

Tvary vlastního kmitání a vypočtené hodnoty prvních 5 vlastních frekvencí jsou zobrazeny 
na Obr. 102. Numericky zjištěná 1. vlastní frekvence f(01) měla hodnotu 17,35 Hz. Druhá vlastní 
frekvence f(02) (svislé kmitání příčlí) měla hodnotu 43,03 Hz a naměřená hodnota byla 43,8 Hz. Shoda 
výpočetního modelu s experimentální sestavou při stanovení naladění (nejnižší vlastní frekvence) 
tak byla velmi dobrá. 
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Jako srovnávací body pro porovnání amplitud vynuceného kmitání stanoveného numericky 
a experimentálně byly zvoleny absolutní (snímače č. 1 a 2) a relativní vodorovné (snímače č. 9, 10 a 11) 
a svislé (snímače č. 4, 5, 6 a 7) deformace konstrukce, které byly zaznamenávány snímači dle Obr. 87. 
Pro srovnání byl vybrán zatěžovací stav č. 3.1 s frekvencí 1,0 Hz a amplitudou 1 mm. Časové průběhy 
svislých a vodorovných výchylek jsou zobrazeny na grafech na Obr. 103. 

 

Obr. 103    Časový průběh vodorovných a svislých výchylek [60]  
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Při porovnání experimentálně zjištěných a numericky stanovených hodnot výchylky je patrné, 
že u absolutních deformací konstrukce (snímače č. 1 a 2) byla dosažena velmi dobrá shoda amplitud 
vynuceného kmitání. Zejména u snímačů zaznamenávajících svislé deformace byly rozdíly amplitud 
vyšší. Z hlediska tvaru časového záznamu vynuceného kmitání lze konstatovat, že vrcholy křivek 
u naměřených průběhů jsou v porovnání s vypočtenými více zaoblené (hladší). I přes to, že při buzení 
zkušební sestavy hydraulickým lisem není možné dosáhnout velmi ostrých špiček odpovídajících 
pilovému buzení použitého v numerické analýze, se jeví vrcholy amplitud kmitání jako relativně široké 
a ploché, téměř až omezené (mimo výchylek u snímačů č. 3 a 4). Tyto ploché vrcholy časových průběhů 
tak jsou pravděpodobně způsobeny relativními posuny mezi jednotlivými prefabrikovanými dílci 
v rámci jejich demontovatelných styků (styk průvlaku a sloupu a styk ztužující diafragmy s průvlakem). 
Rozdíl ve tvaru vynuceného kmitání může být způsoben i superpozicí vyšších frekvenčních složek 
(odpovídající vlastním tvarům kmitání) na základní pilovou frekvenci zatěžování. Tento jev je nejvíce 
patrný na průběhu kmitání u snímačů umístěných ve středu příčlí (snímače č. 6 a 7). [60] 

V Tab. 7 jsou zobrazeny numericky stanovené a experimentálně zjištěné amplitudy vynuceného 
kmitání. Z hlediska velikosti útlumu je zřejmé, že amplitudy vynuceného kmitání jsou bližší pro útlum 
7,9 % (který byl stanoven experimentálně), rozptyl hodnot výchylek je v průměru 15 %. Pro obvyklý 
útlum 5 % železobetonových konstrukcí jsou vypočítané amplitudy kmitání převážně vyšší 
než naměřené amplitudy pro útlum 7,9 % (vyjma snímače č. 11). Obecně lze říci, že ve směru buzení 
konstrukce (horizontální) je shoda u naměřených a numericky stanovených výchylek vyšší 
než u výchylek kolmých na směr buzení (vertikálních). Jedná se zejména o ohybové kmitání příčlí, což 
je způsobeno především nedokonalostí styku „sloup – průvlak“, respektive volným uložením průvlaku. 

Snímač č. Směr kmitání 
Naměřené výchylky [mm] Numericky stanovené výchylky [mm] 

Útlum 7,9 % Útlum 7,9 % Útlum 5,0 % 

1 Horizontální 0,109 0,115 0,125 

2 Horizontální 0,719 – 0,722 0,826 0,962 

3 Vertikální 0,119 – 0,125 0,148 0,173 

4 Vertikální 0,070 – 0,072 0,080 0,095 

6 Vertikální 0,014 – 0,023 0,019 0,021 

7 Vertikální 0,038 – 0,044 0,020 0,023 

9 Horizontální 0,125 – 0,158 0,187 0,217 

10 Horizontální 0,254 – 0,261 0,223 0,259 

11 Horizontální 0,401 – 0,407 0,312 0,352 

Tab. 7 Naměřené a numericky stanovené výchylky kmitání ve vybraných bodech konstrukce [60] 

Z hlediska tlumení konstrukce je dále významné, že při ukončení buzení je rozkmitání 
konstrukce ve volném kmitání velmi nízké a velmi rychle (v řádu zlomku sekundy) dojde k utlumení, 
což je patrné i z grafů na Obr. 103 (po čase 5 s). Z tohoto pohledu tak při použití ložisek tvrdosti 85 ShA 
na dané zkušební sestavě neměla pružně vložená diafragma a její hmotnost výrazný vliv na tlumení 
kmitání konstrukce. [60] 
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Numerická analýza vícepodlažní demontovatelné konstrukce 

Další fází numerické analýzy demontovatelného systému bylo ověření chování vícepodlažní 
demontovatelné konstrukce s pružně vloženými ztužujícími diafragmaty na účinky technické seismicity. 

Výpočetní rovinný model demontovatelné rámové konstrukce sestával ze 3 polí délky 6,0 m 
a 18 podlaží (Obr. 104) s konstrukční výškou 3,3 m, celková výška konstrukce byla 59,4 m. Konstrukce 
byla složena ze sloupů průřezu 600 × 600 mm, průvlaků 400 × 500 mm a diafragmat (stěna tloušťky 
100–110 mm, délky 5300 mm a výšky 2700 mm). Diafragmy byly k průvlakům připevněny pružně 
pomocí 4–6 elastomerových ložisek (2–3 ložiska ve styku s horním průvlakem a 2–3 ložiska ve styku 
se spodním průvlakem) a alternativně pomocí tuhého spojení pomocí ocelových šroubových prostředků, 
obdobně jako při experimentálním ověření výseku rámové konstrukce (kapitola 4.3.1). Materiálem 
ložisek byla pryž o tvrdosti 65 ShA nebo pryž o tvrdosti 85 ShA. Mechanické charakteristiky těchto 
ložisek byly získány experimentálně (kapitola 4.3.2). Rozmístění diafragmat je patrné z Obr. 104. 
Vzájemné styky průvlaků a sloupů byly modelovány jako kloubové. Styk sloupů mezi sebou byl umístěn 
v každém druhém podlaží a rovněž byl modelován jako kloubový. Přípoj sloupů do základových patek 
byl modelován jako vetknutí. Materiálem všech železobetonových prvků byl beton C50/60. 

 

Obr. 104    Výpočetní model demontovatelné rámové konstrukce a monitorované body na konstrukci 

Konstrukce byla v místě vetknutí sloupů do základových patek zatížena dynamickou časovou 
funkcí síly odpovídající průjezdu nákladního automobilu v blízkosti konstrukce. Tento průjezd 
byl vybrán jako reprezentující příklad běžně se vyskytující technické seismicity. Na Obr. 105 je uveden 
vybraný úsek časového průběhu zrychlení s tímto průjezdem, společně s frekvenční charakteristikou 
tohoto průjezdu. Vzhledem k tomu, že síla je úměrná zrychlení, byla vybraná část průjezdu vozidla 
(o délce 4,0 s) ze záznamu zrychlení použita také jako časový průběh síly pro dynamické buzení. 
Konstrukce byla variantně buzena ve vodorovném směru a ve svislém směru. Cílem analýzy 
bylo vzájemné porovnání rozdílných vstupních parametrů variant ztužení konstrukce a jejich vlivu 
na odezvu posuzované konstrukce. Z tohoto důvodu byla použita normalizovaná časová funkce budicí 
síly – její maximální výkmit měl (bezrozměrnou) hodnotu 1. [59] 
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Obr. 105    Časový průběh a frekvenční charakteristika dynamické časové funkce síly [59] 

Následně byla výpočtem stanovena odezva konstrukce v časovém úseku 6,0 s. Na Obr. 104 
jsou uvedeny 3 body (A, B, C), které reprezentují charakteristické chování celé konstrukce. V těchto 
bodech byla odezva konstrukce vyhodnocována. Na Obr. 106 jsou pro 3 vybrané body uvedeny 
výsledky numerického řešení a vzájemné porovnání odezvy konstrukce pro vybrané různé varianty 
ztužení konstrukce: 

 diafragma s tuhým připojením (b); 

 diafragma tl. 100 mm, 4 ks ložisek tvrdosti 65 ShA (c); 

 diafragma tl. 110 mm, 6 ks ložisek tvrdosti 65 ShA (d). 

 

Obr. 106    Časové průběhy výchylky pro vybrané varianty ztužení demontovatelné konstrukce [59] 
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Pro body A a B na sloupech (na sloupech vždy v polovině výšky podlaží) byly vynášeny 
vodorovné výchylky pro vodorovné buzení a pro bod C v polovině délky průvlaku byly vynášeny svislé 
výchylky pro svislé buzení. Vzhledem k tomu, že konstrukce byla zatížena normalizovanou časovou 
funkcí (s maximálním bezrozměrným výkmitem rovným hodnotě 1), jsou na Obr. 106 zobrazené 
vodorovné a svislé výchylky uváděny bezrozměrně v odpovídajícím poměru. 

U konstrukce s tuhým připojením diafragmat (b) je patrné, že po vybuzení konstrukce 
bylo u vodorovných výchylek dosaženo maximálních amplitud 0,52 (bod A) a 0,32 (bod B). 
Po ukončení buzení konstrukce v čase (4,0 s) došlo u obou bodů k poměrně rychlému útlumu kmitání. 
V čase 6,0 s měly vodorovné výchylky hodnoty 0,03–0,04. U svislého buzení a svislých výchylek, 
které byly zaznamenávány v bodu B došlo k zesílení maximálních výkmitů až na hodnotu 1,76. 
Po ukončení buzení konstrukce následoval obdobně jako v případě svislých výchylek rychlý útlum 
kmitání. 

U konstrukce s pružně vloženými diafragmaty (c) bylo ve sledovaném bodu A dosaženo 
srovnatelných výchylek jako při tuhém připojení diafragmat. Při stejném srovnání pro bod B vykazovaly 
maximální výkmity konstrukce s pružně vloženou diafragmou vyšších hodnot o cca 25 %. U svislého 
buzení nedošlo z hlediska absolutních svislých výchylek (bod C) k tak významnému rozkmitu 
konstrukce jako u konstrukce s tuhým připojením diafragmat. Nicméně při porovnání svislých 
i vodorovných výchylek po ukončení buzení konstrukce je patrné, že útlum konstrukce s pružně 
vloženými diafragmaty je velmi nízký – v čase 6,0 jsou výchylky téměř 5× vyšší než u konstrukce (b). 

U třetího modelového případu (d) proto byla provedena optimalizace dvou parametrů ztužující 
diafragmy. Prvním bylo zvýšení hmotnosti diafragmy o 10 % (zvýšení tloušťky ze 100 na 110 mm) 
a zvýšení počtu elastomerových ložisek ze 4 na 6 ks, resp. přidání ložisek do středu diafragmy. 
Z časových průběhů jak svislých, tak vodorovných výchylek je patrné, že tato optimalizace vedla 
k významnému omezení maximálních hodnot výchylek v porovnání s oběma předchozími modely 
konstrukce (b, c) – u bodu A 21–42 %, u bodu B 22–81 % a u bodu C 10–80 %. Útlumové charakteristiky 
modelu konstrukce (d) vykazovaly výrazně lepších hodnot než u modelu konstrukce (c) a byly téměř 
srovnatelné s konstrukcí s tuhým připojením diafragmat (b). 

Zhodnocení 
Provedenou numerickou analýzou bylo prokázáno, že vložená diafragma do rámového pole 

umožňuje při vhodném naladění celé soustavy významně utlumit kmitání konstrukce, ve které je tento 
prvek umístěn. Pružně uložené diafragmy tak mohou fungovat jako dynamické tlumiče (absorbéry 
kmitání) v budově, ale pouze při jejich vhodně nastavené hmotnosti a tuhosti připojení. Pro danou 
konstrukci a její zatížení je tak možné najít optimální variantu použití diafragmat, která je účinná 
a významně snižuje amplitudu kmitání, aniž prodlužuje dobu útlumu. Návrh optimálního frekvenčního 
naladění rámové konstrukce s pružně vloženými diafragmaty z hlediska odezvy na dynamické účinky 
je možné provést změnou některého z následujících parametrů [59]: 

 vhodný počet a umístění diafragmat v konstrukci; 

 tloušťka (resp. hmotnost) diafragmat; 

 počet elastomerových ložisek, kterými jsou diafragmy připojeny ke konstrukci; 

 umístění elastomerových ložisek; 

 tuhost elastomerových ložisek. 

Tato optimalizační úloha tak téměř vždy vyžaduje časově náročné výpočty a hledání ideálního 
nastavení pro konkrétní konstrukci a konkrétní oblast použití. I přes to má však železobetonový 
prefabrikovaný demontovatelný systém s pružně vloženými ztužujícími prvky předpoklady 
pro uplatnění v oblastech s technickou, popřípadě i s přírodní seismicitou. 
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5 Experimentální prototyp demontovatelné prefabrikované 

konstrukce 

Klíčovou vlastností výše uvedeného systému je jeho demontovatelnost a opakované použití 
nosných prefabrikovaných dílců na jiném místě, v jiném čase, případně v jiné konfiguraci konstrukce. 
Demontovatelnost systému spolu s možností opakovaného využití dílců kladou zvýšené požadavky 
na kvalitu a trvanlivost železobetonových prefabrikovaných dílců a jejich ocelových spojovacích 
prostředků. 

Demontovatelnost jednotlivých konstrukčních částí byla průběžně ověřována v rámci 
rozsáhlého experimentálního výzkumu, jehož vybrané části byly prezentovány v předchozí kapitole. 
Jednalo se převážně o výseky konstrukcí, na kterých byla kromě vlastního statického a dynamického 
zatěžování hodnocena i schopnost bezkolizní montáže a následné demontáže prefabrikovaných dílců. 
Poznatky z realizace těchto konstrukčních částí byly promítnuty do optimalizace tvarového řešení 
jednotlivých demontovatelných styků. 

 

5.1 Návrh a výroba prvků experimentálního prototypu demontovatelné 
konstrukce 

Na základě ověření jednotlivých konstrukčních částí byl v souladu s plánem dílčích cílů navržen 
experimentální prototyp demontovatelné konstrukce. Jednalo se o dvoupodlažní objekt se zastavěnou 
plochou 143 m2. Konstrukční výška podlaží byla 3,30 m s celkovou výškou objektu 6,60 m. Konstrukční 
systém byl navržen jako kombinovaný (integrovaný) zahrnující jednotlivé demontovatelné systémy 
(Obr. 107). Experimentální prototyp byl složen z železobetonových prefabrikovaných sloupů, pilířů, 
stěnových a stropních dílců, ztužujících diafragmat, základových patek a pasů a otevřených 
prostorových jednotek. 

 

Obr. 107    Schéma experimentálního prototypu demontovatelné konstrukce [11] 
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Pro návrh železobetonových prefabrikovaných dílců byla zvolena základní modulová osnova 
6,0 × 6,0 m doplněná o modulové vložky. Užitné zatížení pro návrh dílců bylo dle ČSN EN 1991-1 [56] 
uvažováno jako skupina B s charakteristickou hodnotou zatížení pro stropní konstrukce 2,5 kN/m2. Stálé 
zatížení od případné skladby stropní konstrukce bylo uvažováno charakteristickou hodnotou 2,0 kN/m2. 

Před vlastní realizací prototypu byla nejprve vytvořena rozsáhlá výrobní dokumentace 
jednotlivých prvků demontovatelných styků, které byly následně vyráběny ve firmách Vráblík, s.r.o. 
a v zámečnictví Petr Mišoň. Jednalo se o 42 typů různých ocelových kování s celkovým počtem více 
než 1080 kusů určených pro zabudování do bednění při výrobě prefabrikovaných prvků. 

Po návrhu jednotlivých prefabrikovaných dílců a zpracování podrobné výrobní dokumentace 
dílců probíhala vlastní výroba v areálu PREFA Praha a.s. Prefabrikované prvky byly vyráběny 
ve standardním provozu za běžných kontrolních postupů jako v případě tradičních prefabrikovaných 
konstrukcí. Jedinou odlišností byla zvýšená kontrola geometrie osazení ocelových kování do bednících 
forem, aby byly dodrženy předepsané výrobní tolerance. 

Všechny prefabrikované železobetonové dílce nosné konstrukce experimentálního prototypu 
byly navrženy ze samozhutnitelného betonu C50/60 s nosnou výztuží B500B. Stropní dílce 
byly vyrobeny jako předpjaté dutinové prefabrikované panely Spiroll šířky 1200 mm a výšky 200 mm, 
vyztužené 5 předpínacími lany Ø12,5 mm z oceli třídy ST1570/1770 Relax 2. Předpjaté dutinové dílce 
byly vyrobeny z betonu C45/55. 

Celkem bylo vyrobeno 95 kusů dílců – z toho 5 ks sloupů, 3 ks pilířů, 14 ks průvlaků, 10 ks 
stěn, 6 ks základových prahů, 11 ks základových patek, 3 ks diafragmy, 30 ks dutinových předpjatých 
stropních panelů, 2 ks schodišťových dílců, 6 ks stěn prostorových jednotek a 5 ks stropních dílců 
prostorových jednotek. 

Všechny železobetonové dílce byly vyráběny ve standardních formách z vodovzdorné překližky 
na vibračních sklápěcích stolech. Ocelová kování demontovatelných styků byla k hranám forem 
osazována přednostně, aby bylo možné dodržet požadovanou geometrii. Až poté byla předem 
připravená armatura vkládána do forem jeřábem. Místa v okolí ocelových kování byla poté doplněna 
požadovanou výztuží a svázána s vloženou armaturou dle výrobní dokumentace. Vlastní betonáž 
samozhutnitelným betonem již probíhala standardně jako u běžných prefabrikovaných prvků. 
Odbednění prvků a jejich přesun na skládku byly prováděny po 12 až 15 hodinách po betonáži. 

Na následujících obrázcích (Obr. 108 až Obr. 112) jsou zobrazeny fotografie z výroby 
železobetonových prefabrikovaných dílců. 

  

Obr. 108    Betonáž stěny (vlevo) a příprava průvlaku (vpravo) 
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Obr. 109    Bednění a výztuž pilíře (vlevo) a detail uložení ocelových kotevních prvků (vpravo) 

  

Obr. 110    Bednění a výztuž schodišťového ramene 

  

Obr. 111    Bednění a výztuž sloupu (vlevo) a základové patky (vpravo) 
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Obr. 112    Výroba dutinových stropních panelů se zabudovanými ocelovými kotevními prvky 

5.2 Experimentální ověření montáže a demontáže prototypu 
demontovatelné konstrukce 

5.2.1 Realizace experimentálního prototypu 

Jednou z hlavních částí výzkumného úkolu [11] byla realizace experimentálního prototypu 
demontovatelné konstrukce. Cílem bylo: 

 ověření montáže systému včetně montážních prostředků; 

 ověření demontáže systému včetně demontážních prostředků; 

 ověření opakované montáže objektu na jiném místě za použití již demontovatelných dílců; 

 ověření požadavků na přesnost a tolerance prefabrikovaných železobetonových dílců 
a zabudovaných ocelových spojovacích prostředků; 

 ověření možnosti vzájemné kombinace navržených demontovatelných systémů a vytvoření 
kombinovaného (integrovaného) konstrukčního systému; 

 ověření variability nosného systému; 

 ověření časové náročnosti montáže; 

 provedení statického a dynamického experimentálního ověření nosného systému. 

 

Obr. 113    Schémata prototypů [11] 

Montáž experimentálního prototypu proběhla na dvou místech v rozmezí 9 měsíců a byla 
rozdělena do dvou konstrukčních fází: 
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1. fáze „2014“ (realizace v areálu PREFA Praha, a.s.) 

 montáž dvoupodlažní integrované konstrukce – kombinace skeletového, stěnového 
a pilířového systému (Obr. 113 a); 

 ověření demontáže objektu; 

 sledování pracnosti, časové náročnosti, požadavků na tolerance a přesnost osazení; 

 ověření manipulačních a montážních prostředků a zařízení. 

2. fáze „2015“ (realizace v areálu ÚTAM AV ČR) 

 převoz demontovatelných dílců na nové místo realizace; 

 opakovaná montáž dvoupodlažní integrované konstrukce – kombinace skeletového, 
stěnového a pilířového systému (Obr. 113 b); 

 odezva systému na statické a dynamické zatížení (kapitola 5.3); 

 montáž šikmé navazující části (Obr. 113 c); 

 montáž sekcí prostorových jednotek (Obr. 113 d); 

 kompletace styků stropní desky a svislé nosné konstrukce, provedení ochranných nátěrů 
styků; 

 sledování pracnosti, časové náročnosti, požadavků na tolerance a přesnost osazení; 

 ověření manipulačních a montážních prostředků a zařízení. 

Montáž obou fází experimentálního prototypu zajišťovala firma Monterbet s.r.o. s běžnými 
pracovními a montážními prostředky a zařízením používaným pro montáž prefabrikovaných staveb. 
Pracovníci montážní čety neprošli žádnou speciální přípravou, pouze obdrželi technické informace 
k sestavení jednotlivých demontovatelných styků. 

Na následujících obrázcích je zaznamenána demontáž prototypu „2014“ (Obr. 114) a postupná 
montáž prototypu „2015“ s informativními konstrukčními schématy (Obr. 115 a Obr. 116). 

 

Obr. 114    Demontáž experimentálního prototypu „2014“ – fotografie postupné demontáže [11] 
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Obr. 115    Montáž experimentálního prototypu „2015“ – fotografie postupné montáže část 1/2 
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Obr. 116    Montáž experimentálního prototypu „2015“ – fotografie postupné montáže část 2/2 
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5.2.2 Zhodnocení montáže a časové náročnosti 

Během realizace prototypu konstrukce byly měřeny časy montáže každého jednotlivého 
zabudovaného dílce, a to včetně všech souvisejících přípravných prací jako kontrola dílce, vyměření 
půdorysné a výškové polohy dílce, osazení stabilizačních zařízení. V následující tabulce jsou uvedeny 
průměrné zaznamenané časy montáže pro jednotlivé prvky. 

Prvky Sloup Průvlak Stěna Stropní dílec 

Čas montáže [min] 37 8 28 21 

Tab. 8 Časy montáže pro jednotlivé prvky 

Na základě získaných časů montáže bylo provedeno porovnání časové náročnosti montáže 
(V. Pospíchal, 2016 [11]) tradičního prefabrikovaného systému a demontovatelného systému. Časová 
náročnost tradičního prefabrikovaného systému byla převzata z výkonových norem RTS DATA. 
Časová náročnost dočasné stabilizace (její montáž i demontáž) byla uvažována u obou systémů shodně. 
Porovnání bylo provedeno na vybraných typických výsecích nosné konstrukce pro: 

 stěnový systém; 

 skeletový systém; 

 kombinovaný systém (stěny, sloupy a průvlaky); 

 stropní konstrukci. 

Na Obr. 117 jsou schematicky znázorněny výseky porovnávaných konstrukcí. 

 

Obr. 117    Schémata výseků porovnávaných konstrukcí 
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U tradiční varianty prefabrikovaného železobetonového systému bylo u stěnového systému 
uvažováno s uložením stěn do maltového lože, přivaření kotevních destiček a vzájemné spojení 
sousedních stěn pomocí závlače a betonové zálivky svislého styku. U skeletového systému 
bylo uvažováno s uložením sloupů do lože z vysokopevnostní malty a provaření vystupující výztuže 
pomocí ocelových kotevních úhelníků. Uložení průvlaků na sloupy nebo stěny bylo uvažováno 
do maltového lože, nasunutím na vystupující svislé trny a zafixováno zálivkou z vysokopevnostní malty. 
Uložení stropních dílců bylo uvažováno do maltového lože, s položením zálivkové výztuže a zalitím 
spár. 

 
Obr. 118    Porovnání časové náročnosti montáže tradičního a demontovatelného systému 

Z výše uvedeného porovnání (Obr. 118) je u demontovatelného systému patrná úspora času 
montáže v průměru 21,5 %. Nejvyšší časová úspora byla dosažena u výseku stěnového systému 31,7 % 
a nejnižší časová úspora byla zaznamenána při montáži skeletového systému 10,3 %. Nejvyšších 
časových úspor u demontovatelného systému bylo dosaženo absencí svařování styků a vyloučením 
mokrých procesů. 

Shrnutí realizace prototypu demontovatelné konstrukce 

Průběh montáže a demontáže jednotlivých prefabrikovaných dílců ověřil reálnost navrženého 
demontovatelného systému v jeho jednotlivých konstrukčních variantách včetně kombinace 
jednotlivých konstrukčních systémů. Samotná montáž byla bezkolizní a byly tak potvrzeny předpoklady 
o možnosti dosažení výrazné časové úspory – zkrácení doby montáže v porovnání s tradiční 
prefabrikovanou konstrukcí. Dále se potvrdil předpoklad o nezávislosti na klimatických podmínkách 
díky využití styků bez „mokrých“ procesů (práce na prototypu „2014“ probíhaly v době, kdy se teplota 
pohybovala od −2 °C do +5 °C a práce na prototypu „2015 probíhaly ve velmi deštivém období při 
teplotách od 15 °C do 18 °C). Zároveň byla ověřena trvanlivost a mechanická odolnost dílců a ocelových 
spojovacích prvků při montáži a následné demontáži i převozu na nové místo realizace, tj. ověření 
předpokladů o možnosti opakovaného použití dílců po demontáži. 

Během montáže nebyly zaznamenány žádné výraznější problémy související s přesností 
a tolerancí prefabrikovaných železobetonových dílců a zabudovaných spojovacích, popř. kotevních 
ocelových prvků. 

Samotná montáž prokázala reálnost vzájemné kombinace jednotlivých navržených systémů 
včetně vytváření tzv. integrovaných systémů. Byla tak prokázána dostatečná variabilita nosného 
konstrukčního systému a možnost jeho následné aplikace pro různé typy výstavby. 
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5.3 Odezva nosného demontovatelného systému na účinky statických 
a dynamických zatížení 

Železobetonový demontovatelný integrovaný (kombinovaný) systém je v porovnání 
se standardními prefabrikovanými konstrukcemi charakteristický výraznou geometrickou (tvarovou) 
a „tuhostní“ nesymetrií. Cílem experimentálního ověření prototypu demontovatelné konstrukce „2014“ 
bylo ověřit a verifikovat vliv těchto nesymetrií na celkovou tuhost konstrukce a její odezvu na zatížení 
vodorovnou silou (simulace zatížení větrem) a dynamické zatížení. 

5.3.1 Statické zatížení konstrukce 

Vzájemné demontovatelné styky jednotlivých prefabrikovaných dílců mají významný vliv 
na prostorovou tuhost systému. Stanovení tohoto vlivu bylo cílem experimentálního ověření prototypu 
demontovatelné konstrukce na statické zatížení vodorovnou silou. Po realizaci prototypu „2014“ 
v areálu ÚTAM AV ČR byla prostorová tuhost prototypu demontovatelného prefabrikovaného systému 
ověřena ve dvou na sebe kolmých směrech. 

Statické zatížení bylo do prototypu vnášeno pomocí hydraulického lisu Enerpas RCH 123, 
ručního čerpadla s manometrem a ventilem a dřevěné opěrné konstrukce. Přenos zatížení od lisu 
do konstrukce byl realizován prostřednictvím ocelového uzavřeného svařence z válcovaného profilu 
I 160 a plechů tloušťky 8 mm. Tento ocelový svařenec délky 3,8 m, který zajišťoval roznesení 
vodorovné síly, byl umístěn a přikotven symetricky k horní hraně konstrukce v příčném (Obr. 119) 
a podélném směru (Obr. 120). 

 

Obr. 119    Schéma zkušební sestavy – zatěžování v podélném směru [11] 
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Obr. 120    Schéma zkušební sestavy – zatěžování v příčném směru [11] 

Zatížení vodorovnou silou bylo do konstrukce vnášeno hydraulickým lisem (Obr. 121 vlevo) 
v jednotlivých stupních po 9 kN až do hodnoty 54 kN (resp. 58 kN při zatěžování v příčném směru). 
Po dosažení maximální hodnoty byla konstrukce odtížena na 9 kN a poté na hodnotu 0 kN. Konstrukce 
byla zatížena třemi statickými zatěžovacími stavy. Mezi jednotlivými zatěžovacími stavy 
byla konstrukce zatížena dynamicky (podrobněji v kapitole 5.3.2). 

Během statického zatěžovaní konstrukce jednotlivými zatěžovacími stavy byla zaznamenávána 
odezva konstrukce (vodorovná deformace) na vodorovnou zatěžovací sílu vyvozenou hydraulickým 
lisem. Pro odečet hodnot deformace bylo zvoleno geodetické měření. Měření bylo prováděno 
geodetickou totální stanicí Nikon DTM 430, se střední chybou určení změny polohy sledovaného bodu 
mp <0,25 mm, při polojasném počasí a teplotě vzduchu 16–21°C. 

 

Obr. 121    Detaily ze statické zatěžovací zkoušky [61] 

Pro sledování vodorovných posunů konstrukce byly vybrány 4 body (body 1 až 4 na Obr. 125) 
v úrovni horní hrany objektu a osazeny odrazovými terčíky (Obr. 121 vpravo). Další čtveřice terčíků 
byla nalepena na patách rohových sloupů konstrukce objektu a definovaly osy geodetického 
souřadnicového systému. Vlastní měření spočívalo v určení souřadnic sledovaných bodů 1 až 4 
v jednotlivých etapách zatížení. Měření bylo zajišťováno firmou Geodézie s.r.o. 
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5.3.2 Dynamické zatížení konstrukce 

Ověření prototypu demontovatelné konstrukce na dynamické účinky probíhalo ve spolupráci 
s ÚTAM AV ČR (Ing. Shota Urushadze, CSc.). K buzení v horizontálním směru byl použit 
elektrodynamický budič TIRA vib, typ TV5550 /LS o hmotnosti 750 kg s pohyblivou hmotou 13,2 kg. 
Jeho frekvenční rozsah je 0 až 3000 Hz, max. výchylka pohyblivé hmoty ±50,8 mm. Budič byl upevněn 
ve středu stropní desky 2. nadzemního podlaží (Obr. 122) a byl přizpůsoben na vodorovné kmitání.   

 

Obr. 122    Osazení akcelerometrů (vlevo) a umístění elektrodynamického budiče na konstrukci 
(vpravo) [61] 

K měření vibrací bylo použito 6 akcelerometrů Wilcoxon Research Model 731A s vysokou 
citlivostí 10 V/g a se šumovou charakteristikou 0,5 μg rms. Akcelerometry byly umístěny na stropních 
deskách v rozích konstrukce v 1. i 2. podlaží (Obr. 123). Kontrolní snímač byl umístěn na pohyblivé 
části budiče a snímal pohyb hmoty. 

 

Obr. 123    Schéma osazení akcelerometrů na konstrukci [61] 

První částí experimentálního ověření bylo stanovení rezonančních frekvencí konstrukce. 
Konstrukce byla vybuzena impulzním zatížením – úderem gumovou palicí, nejprve v podélném směru 
(směr akcelerometrů 1, 3, 5) a poté v příčném směru (směr akcelerometrů 2, 4, 6). Následně 
byly rezonanční frekvence odečteny ze spektrálních hustot pořízených z Fourierovy transformace 
autokorelačních funkcí (vyhodnocení vlastními procedurami pracoviště ÚTAM AV ČR v programovém 
prostředí MATLAB). Na následujícím obrázku jsou zobrazeny spektra odezvy pro jednotlivé 
akcelerometry. 
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Obr. 124    Spektrum odezvy pro jednotlivé akcelerometry v podélném i příčném směru před 
dynamickým zatížením [61] 

Po identifikační zkoušce následovalo cyklické zatížení v horizontální rovině. Na základě 
analýzy vlastních frekvencí byly vybrány budící frekvence (Tab. 9). Cyklické zatížení bylo vnášeno 
vždy po provedení 1. a 2. statického zatěžovacího stavu pro příslušný směr (samostatně pro příčný 
a podélný). Cílem tohoto dynamického zatížení bylo opakované namáhání demontovatelných styků 
prefabrikované konstrukce ve vodorovném směru a následné stanovení vlivu tohoto zatížení 
na celkovou deformaci konstrukce. 

Zatěžovací stav Směr zatížení 
Pohyblivá hmota 

[kg] 

Frekvence kmitání 

[Hz] 
Počet kmitů 

Dynamická síla 

[kN] 

1. DZS a Podélný 13,2 29,14 105 000 ± 4,926 

2. DZS a Podélný 13,2 29,14 110 000 ± 4,873 

1. DZS b Příčný 13,2 30,21 108 800 ± 5,079 

2. DZS b Příčný 13,2 30,21 109 100 ± 5,143 

Tab. 9 Přehled zatěžovacích stavů cyklického zatížení vodorovnou silou 

Celková doba trvání jednotlivých zatěžovacích stavů byla přibližně 1 hodina. Po dokončení 
cyklického zatížení byl elektrodynamický budič demontován a poté probíhalo geodetické zaměření 
výchozího stavu konstrukce pro následné statické zatížení. Tento postup byl opakován dvakrát pro každý 
směr zatížení. 

5.3.3 Odezva konstrukce 

Na následujícím obrázku jsou uvedeny hodnoty naměřených vodorovných deformací 
pro jednotlivé zatěžovací stavy (1–3) v příčném (vlevo) a podélném (vpravo) směru působení zatížení 
ve sledovaných bodech 1–4. 
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Obr. 125    Naměřené deformace konstrukce pro jednotlivé zatěžovací stavy – v příčném směru (vlevo) 
a v podélném směru (vpravo) [61] 

Na základě naměřených dat bylo provedeno zhodnocení nosné konstrukce demontovatelného 
prefabrikovaného systému se zaměřením na: 

 analýzu tuhosti stropní desky (při maximálním zatěžovacím stupni); 

 analýzu nepružných deformací demontovatelných styků; 

 analýzu deformací nosného systému (vztažené k zatížení větrem). 
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Analýza tuhosti stropní desky  

  Stropní konstrukce 1. a 2. NP experimentálního prototypu byla tvořena vždy 10 ks dutinových 
předpjatých dílců Partek tl. 200 mm. Stropní dílce byly na podpůrné konstrukce (průvlaky, stěny, pilíře) 
uloženy diskrétně pomocí ocelových trnů. Vzájemné spojení mezi stropními dílci a podpůrnými 
konstrukcemi zajišťující spolupůsobení stropní tabule na účinky vodorovného zatížení bylo provedeno 
rovněž diskrétně pomocí ocelových pásků ve tvaru kříže rozměrů 160 × 40 × 5 [mm]. Zároveň 
byly stropní dílce ve třetinách jejich podélných hran spojeny ocelovými třmeny. Podrobnější popis výše 
uvedených styků byl uveden v kapitole 3.3.1. Schématické znázornění diskrétních spojů stropní desky 
2. NP je uvedeno na následujícím obrázku. 

 

Obr. 126    Schéma diskrétních spojů stropních dílců 2. NP 

Předmětem analýzy bylo ověření deformací a tvarových změn stropní desky s diskrétními spoji 
stropních dílců při zatížení vodorovnou silou 54,1 kN v příčném i podélném směru. Naměřené hodnoty 
deformace rovinnosti a rozměrových deformací jsou zobrazeny v Tab. 10. 

Směr 

zatěžování 

Zatěžovací 

stav 

Deformace rovinnosti Rozměrová deformace 

[mm] [%]1) [mm] [%]2) 

P
ří

čn
ý 

(p
ro

ti
 s

m
ěr

u
 o

sy
 X

) 1 
2,1* 0,035 

0,5 0,008 
3,3** 0,055 

2 
1,4* 0,023 

0,0 0,000 
0,6** 0,010 

3 
1,4* 0,023 

0,2 0,003 
1,2** 0,020 

P
o

d
él

n
ý 

(p
ro

ti
 s

m
ěr

u
 o

sy
 Y

) 1 2,9 0,048 
-4,4* 0,073 

-0,5** 0,008 

2 2,1 0,035 
-3,4* 0,057 

-0,4** 0,007 

3 2,4 0,040 
-3,7* 0,062 

-0,4** 0,007 

Tab. 10 Experimentálně stanovené deformace stropní desky 2. NP 
Pozn.:  1) vztaženo k rozměru pole stropní tabule kolmém na směr působení zatížení 

2) vztaženo k odpovídajícímu rozměru mezi sledovanými body ve směru působení zatížení 
* mezi měřícími body 3-4, ** mezi měřícími body 2-3 (Obr. 125) 
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Naměřené deformace rovinnosti stropní desky 2.NP se při zatížení působícím v příčném směru 
pohybovaly v rozmezí 0,6–3,3 mm, což odpovídá intervalu 0,010–0,055 % délky pole stropní tabule 
kolmé na směr zatížení. Při zatížení v podélném směru se deformace rovinnosti stropní tabule 
pohybovaly v rozmezí 2,1–2,9 mm (0,035–0,040 %). Při srovnání s tuhou (monolitickou) stropní deskou 
2.NP o tl. 200 mm, jejíž deformace byly stanoveny na základě numerického modelu, je možné 
konstatovat, že při zatížení v podélném směru byly deformace rovinnosti téměř srovnatelné (numericky 
2,2 mm) a při zatížení v podélném směru se deformace rovinnosti pohybovaly na spodní hraně 
experimentálně zjištěného intervalu (numericky 0,6 a 0,8 mm). Diskrétně spojovaná stropní deska se tak 
svou tuhostí přibližuje k monolitické desce, avšak nedosahuje zcela hodnot její tuhosti. 

Nejmenší rozměrové deformace stropní desky (posuny mezi sledovanými body) byly 
zaznamenány při působení příčného zatížení 0,0–0,5 mm, což odpovídá 0,000–0,008 % délky 
mezi sledovanými body ve směru působícího zatížení. Vyšší deformace (stlačení 0,4–4,4 mm) 
byly naměřeny při zatížení v podélném směru a odpovídaly 0,007–0,073 % délky mezi sledovanými 
body 2–3 a 3–4. Téměř desetinásobný rozdíl mezi rozměrovými deformacemi v příčném a podélném 
směru byl zapříčiněn orientací skladby stropních dílců (Obr. 126), kde při podélném směru zatížení 
působila zatěžovací síla kolmo na vzájemné podélné spáry sousedních dílců a docházelo 
tak k postupnému přibližování podélných hran stropních dílců, a zejména současným dotlačením styků 
průvlaků a svislých nosných konstrukcí (stěn, sloupů) v rámci jejich tolerančního pásma. 

Analýza nepružných deformací demontovatelných styků 

Základními požadavky pro návrh styků svislých prvků (stěny, sloupy, pilíře) a průvlaků 
byly demontovatelnost styků, vyloučení mokrých procesů a montážních svarů, ale i schopnost vyrovnat 
výrobní a montážní tolerance jednotlivých dílců – v důsledku toho může ve stycích docházet 
k přídavným vodorovným posunům v rozsahu tolerančního pásma. Cílem této analýzy 
bylo identifikovat hodnoty deformací styků a dílců v rámci jejich tolerančního pásma. V Tab. 11 
jsou uvedeny rozdíly posunů mezi jednotlivými sledovanými body před a po zatěžování pro všechny 
zatěžovací stavy. 

Úseky mezi 

sledovanými 

body 

Rozdíl posunů (deformací) mezi sledovanými body [mm] 

Zatěžování v příčném směru Zatěžování v podélném směru 

1. ZS 2. ZS 3. ZS 1. ZS 2. ZS 3. ZS 

1-2 -0,1 0,4 -0,8 -0,1 -0,2 1,4 

2-3 -1,7 -0,8 0 1,6 1,6 0,9 

3-4 -0,7 -0,2 0 0,1 0,2 -0,2 

Tab. 11 Rozdíl posunů (deformací) mezi sledovanými body před a po ukončení zatěžování 

Při porovnání maximálních hodnot rozdílů deformací je patrné, že jednotlivé deformace 
se pohybují v rozmezí od −1,7 do 0,4 mm pro zatížení v příčném směru a od −0,2 do 1,6 mm pro zatížení 
v podélném směru. Rozptyl hodnot se tak nachází v rámci tolerančního pásma prefabrikovaných dílců 
±5,0 mm daného výrobcem, resp. tolerančního pásma demontovatelných styků ±2,5 mm pro jeden styk. 

Eliminace výše uvedených nepružných deformací v rozsahu tolerančního pásma může 
být řešena dvěma základními způsoby. Prvním z nich je odpovídající pružná úprava kompletačních 
a doplňkových konstrukcí vkládaných do nosného systému. Druhým způsobem je úprava styků pomocí 
dodatečně vložených distančních prvků, které budou fixovat polohu průvlaků vůči svislým nosným 
konstrukcím. Na Obr. 127 je schematicky znázorněno vložení klínovitého distančního ocelového prvku 
do styku průvlaku a svislé nosné konstrukce. Toto řešení úpravy styku průvlaku a svislé nosné 
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konstrukce bylo ověřeno v rámci navazujícího výzkumného úkolu [47] při realizaci experimentální 
zkušební sestavy a prokázalo požadovanou účinnost při omezení posunů průvlaků v rámci jejich 
tolerančního pásma. 

 
Obr. 127    Schéma styku průvlaku a nosné konstrukce s vymezovacím distančním prvkem 

Analýza deformací nosného systému 

Návrh konstrukce a skladby prefabrikovaných prvků experimentálního prototypu vycházel 
především z požadavků ověření variability a otevřenosti jednotlivých demontovatelných konstrukčních 
systémů (sloupový, pilířový, integrovaný a prostorové jednotky) a jejich vzájemné kombinace a ověření 
technologie montáže za použití suchých styků a nevycházel tak bezprostředně z požadavku optimálního 
rozmístění prvků (stěny, diafragmy) pro zajištění prostorové tuhosti konstrukce. I přes to byla provedena 
analýza deformací nosného systému (průhybů na volném konci ve sledovaných bodech 1–4) 
při působení účinků vodorovného zatížení. Prvním cílem této analýzy bylo stanovení mezních a trvalých 
deformací konstrukce při maximálním vodorovném zatížení (54,1 kN). Na grafech na Obr. 128 
a Obr. 129 jsou zaznamenány hodnoty mezních a trvalých deformací. 

 

Obr. 128    Mezní a trvalé deformace při zatížení v příčném směru 



Disertační práce                       Aleš Polák 

100 
 

Z hodnot deformací při zatížení v příčném směru zobrazených na Obr. 128 je patrné, že nejvyšší 
hodnoty mezní deformace (28,0 mm) ve směru zatěžovaní bylo dosaženo u měřícího bodu č. 3, což 
je bod v ose působícího zatížení. Obecně bylo nejvyšších hodnot mezních deformací dosaženo 
při 1. zatěžovacím stavu (1. ZS). Během 1. ZS došlo k „dotlačení“ demontovatelných styků v rámci 
jejich tolerančního pásma a následně tak po ukončení 1. ZS byly zaznamenány nejvyšší hodnoty trvalých 
deformací (ve směru zatížení i kolmo na směr zatížení). Trvalé deformace ve směru zatížení po 1. ZS 
dosahovaly v průměru 36 % hodnot mezních deformací. Při 2. zatěžovacím stavu (2. ZS) dosahovaly 
trvalé deformace v průměru o 85 % (deformace ve směru zatížení) a o 86 % (deformace kolmo na směr 
zatížení) nižších hodnot než u 1. zatěžovacího stavu. Mezní deformace ve směru zatížení 
pro 3. zatěžovací stav (3. ZS) byly v průměru o 3 % vyšší než u 2. ZS. Trvalé deformace kolmo na směr 
zatížení pro 3. ZS se blížily 0 (interval −0,2–0,2 mm). 

 

Obr. 129    Mezní a trvalé deformace při zatížení v podélném směru 

Při zatěžovaní v podélném směru (Obr. 129) bylo největších hodnot mezních deformací 
dosaženo při 1. ZS. Nejvyšší hodnoty deformací rovnoběžných se zatížením byly zaznamenány v 1. ZS 
v bodech č.1 (3,5 mm) a č. 2 (2,6 mm), naopak nejvyšší hodnoty deformací kolmých na směr zatížení 
byl zaznamenány v bodech č. 3 (4,9 mm). a č. 4 (5,4 mm). Obdobně jako při zatížení v příčném směru 
došlo během 1. ZS k „dotlačení“ demontovatelných styků. Trvalé deformace ve směru zatížení pro 1. ZS 
dosahovaly v průměru 72 % hodnot mezních deformací. Při porovnání deformací ve směru zatížení mezi 
1. ZS a 2. ZS došlo k poklesu mezních deformací v průměru o 51 % a trvalých deformací v průměru 
o 96 %. Při stejném porovnání deformací kolmých na směr zatížení došlo při 2. ZS k poklesu mezních 
deformací v průměru o 23 % a trvalé deformace zůstaly kromě bodu č. 1 (pokles o 90 %) téměř neměnné. 
U 3. ZS byly průměrné hodnoty mezních deformací téměř totožné jako u 2. ZS. Při porovnání trvalých 
deformací rovnoběžných se zatížením došlo u 3. ZS v průměru k čtyřnásobnému nárůstu hodnot 
deformací oproti hodnotám deformací zaznamenaných při 2. ZS. 

Druhou částí analýzy deformací nosného systému bylo stanovení vzájemného poměru 
celkových deformací konstrukce vztažených k její výšce, a to jak pro maximální vodorovné zatížení 
(54,1 kN), tak pro vodorovné silové účinky odpovídající charakteristické hodnotě zatížení větrem 
pro příslušné směry zatěžování. Charakteristická hodnota zatěžovací síly odpovídající zatížení větrem 
dle ČSN EN 1991-1-4 [62] byla dle ekvivalentního ohybového momentu působícího v patě konstrukce 
stanovena hodnotou 22,2 kN pro působení v podélném směru a 43,5 kN pro působení v příčném směru. 
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V následující tabulce jsou shrnuty výsledky analýzy deformací nosného systému. Jsou zde 
poměrově vyjádřeny hodnoty deformací (odpovídají příslušným směrům zatěžování) vztažené 
k uvažované výšce konstrukce nad terénem (6,65 m). 

Směr 

zatěžování 

Sledované 

body 

Poměr celkové deformace / výška konstrukce × 10-3 [-] 

1 2 3 4 

Zatěžovací 

stavy 
Mezní Vítr Mezní Vítr Mezní Vítr Mezní Vítr 

P
ří

čn
ý 

 

(o
sa

 x
) 

1 3,82 3,07 3,89 3,13 4,21 3,39 3,71 2,99 

2 2,95 2,37 2,95 2,37 3,16 2,54 3,07 2,47 

3 3,04 2,44 3,07 2,47 3,28 2,64 3,10 2,49 

P
o

d
él

n
ý 

 

(o
sa

 y
) 

1 0,53 0,22 0,39 0,16 0,06 0,02 0,32 0,13 

2 0,21 0,09 0,24 0,10 017 0,07 0,02 0,01 

3 0,20 0,08 0,14 0,06 0,00 0,00 0,20 0,08 

Tab. 12 Analýza deformací nosného systému pro oba směry zatěžování při mezním zatížení a 
ekvivalentním zatížením větrem 

Hodnoty poměru celkové deformace konstrukce a její výšky se při zatížení v příčném směru 
pohybovaly v rozmezí (2,95–4,21) × 10-3 pro mezní zatížení a (2,37–3,39) × 10-3 pro ekvivalentní 
zatížení větrem. Při srovnání výše uvedených hodnot poměrů celkových deformací a výšky konstrukce 
je patrné, že podmínka dle ČSN 73 1201* s limitní hodnotou odpovídající 1,25 × 10-3 tak nebyla splněna 
při žádném z porovnávaných zatěžovacích stavů a sledovaných bodů. Tato skutečnost byla dána 
především nedostatečným počtem ztužujících prvků (stěny, diafragmy) v příčném směru konstrukce. 
Zároveň je však nutné dodat, že primárním cílem realizace prototypu konstrukce bylo ověření vzájemné 
kombinace všech navržených systémů, a ne optimalizace ztužujících prvků. 

* Pozn.: V současnosti platná ČSN EN 1992-1-1 [54] neudává požadavky na mezní přetvoření 
železobetonových konstrukcí při zatížení větrem. V předchozí dříve platné normě ČSN 73 1201 
(nahrazena ČSN EN 1992-1-1) je limitní posunutí (vodorovná deformace nejvyššího místa) konstrukce 
s nosnými ztužujícími stěnami omezeno hodnotou H / 800, kde H je výška budovy a patrová deformace 
konstrukce se neposuzuje. 

Poměry celkové deformace a výšky konstrukce při zatížení v podélném směru nabývaly hodnot 
v rozmezí (0,00–0,53) × 10-3 pro mezní zatížení a (0,00–0,22) × 10-3 pro ekvivalentní zatížení větrem. 
Pro zatížení v podélném směru tak byla u všech zatěžovacích stavů a sledovaných bodů splněna výše 
uvedená podmínka limitního posunutí konstrukce (1,25 × 10-3). 

Vliv dynamického zatížení na deformace konstrukce 

Poslední částí analýzy experimentálního prototypu demontovatelné konstrukce bylo stanovení 
vlivu dynamického zatížení, které bylo do konstrukce vnášeno mezi jednotlivými statickými 
zatěžovacími stavy, na deformace konstrukce. Průběh dynamického zatěžování byl popsán v 5.3.2.  

Sledované body (1–4) na prototypu konstrukce byly vždy před započetím dynamického buzení 
geodeticky zaměřeny. Po ukončení dynamického buzení byl zaměřen výsledný stav konstrukce 
a porovnán s výchozím zaměřením. V následující tabulce jsou zobrazeny naměřené hodnoty posunů 
konstrukce ve sledovaných bodech pro souřadný systém shodný se souřadným systémem na Obr. 125. 
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Směr 

zatěžování 

Sledované body 
Deformace (posuny) sledovaných bodů [mm] 

1 2 3 4 

Zatěžovací stavy X Y X Y X Y X Y 

Příčný 

(osa x) 

1. DZS a -0,4 -0,8 -1,2 -1,8 -0,2 -1,8 0,4 -0,4 

2. DZS a -0,2 -1,2 -1,4 -0,6 1,6 0,8 -1,2 2,4 

Podélný 

(osa y) 

1. DZS b -0,1 0,0 0,8 1,0 -0,2 -0,4 -0,5 -0,3 

2. DZS b -0,3 0,3 2,2 2,4 -0,1 -0,1 0,4 0,7 

Tab. 13 Deformace (posuny) sledovaných bodů po dynamických zatěžovacích stavech 

Po 1. dynamickém zatížení konstrukce v příčném směru dosahovaly posuny sledovaných bodů 
na konstrukci hodnot v intervalu −1,2 až 0,4 mm (příčný směr) a −1,8 až −0,4 mm (podélný směr). 
Po ukončení 2. dynamického zatěžovacího stavu (DZS) byly zaznamenány v příčném směru posuny 
v intervalu −1,4 až 1,6 mm a v podélném směru −1,2 až 2,4 mm. Maximální dosažený posun 
při zatěžování konstrukce v příčném směru byl 2,4 mm (sledovaný bod 4). 

Při dynamickém zatížení konstrukce v podélném směru bylo po ukončení 1. DZS dosaženo 
posunů konstrukce −0,5 až 0,8 mm (příčný směr) a −0,4 až 1,0 mm (podélný směr). U 2. DZS 
byly naměřeny deformace v rozmezí −0,3 až 2,2 mm (příčný směr) a −0,1 až 2,4 mm (podélný směr). 
Maximální zaznamenaný posun při zatěžovaní konstrukce v podélném směru byl 2,4 mm (sledovaný 
bod 2). 

Maximální zaznamenané posuny konstrukce (2,4 mm) odpovídají hodnotě 1/2770 výšky 
konstrukce. Po ukončení dynamických zatěžovacích stavů tak nebylo dosaženo limitního vychýlení 
konstrukce 1/800 výšky. Při porovnání absolutních hodnot posunů sledovaných bodů je zřejmé, 
že všechny uskutečněné deformace se nacházejí v rámci tolerančního pásma demontovatelných 
ocelových styků (±2,5 mm). 

Zhodnocení odezvy konstrukce na statické a dynamické zatížení 

Na základě provedeného experimentálního ověření nosné konstrukce je možné konstatovat, že: 

 diskrétním spojováním jednotlivých prvků demontovatelné stropní konstrukce je možné 
přiblížit se chování tuhé stropní desky, avšak při daném rozmístění diskrétních spojů nelze 
dosáhnout shodné tuhosti;  

 základním předpokladem pro uplatnění demontovatelného systému je vymezení vzájemné 
polohy prefabrikovaných dílců u styku průvlaku a podpůrné konstrukce (sloupy, stěny, 
pilíře) tak, aby nedocházelo k vodorovným posunům průvlaků v rámci tolerančního pásma; 

 vymezení vzájemné polohy průvlaků a podpůrné konstrukce v rámci demontovatelného 
styku je rozhodující pro: 

 zvýšení tuhosti konstrukce jako celku, 
 omezení trvalých deformací demontovatelného systému; 

 dynamickým zatížením konstrukce nebylo dosaženo vyšších deformací než v rámci 
vymezeného tolerančního pásma jednotlivých demontovatelných styků. 

Zároveň úspěšně provedená opakovaná montáž a demontáž prototypu konstrukce prokázala 
značné montážní i časové výhody v porovnání s tradičním prefabrikovaným systémem a potvrdila 
možnost vytváření kombinovaných (integrovaných) demontovatelných systémů.  
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6 Komplexní řešení demontovatelných styků 

Základním předpokladem pro uplatnění nového demontovatelného prefabrikovaného systému 
je kromě konstrukčního řešení i splnění požadavků na požární odolnost a akustiku a s tím související 
návrh finálního provedení demontovatelných styků. 

 

6.1 Požární řešení 

Požární odolnost styků tradičních prefabrikovaných systémů bývá zajištěna zpravidla jejich 
zmonolitněním. Vzhledem k požadavkům na demontovatelnost styků lze jejich požární ochranu řešit 
dvěma základními způsoby, a to jako styky bez požární ochrany nebo styky s těsněním konstrukční 
spáry systémovou požární ucpávkou. 

V rámci stanovení požární odolnosti pro návrh finálního řešení styků (M. Pokorný, 2017 [47]) 
byly experimentálně ověřovány rozdílné možnosti vytvoření požárně chráněných styků. Princip 
vytvoření požární ochrany styku je založen na tepelně izolačním efektu styku systémovou požární 
ucpávkou. Systémová ucpávka sestává ze 2 základních komponentů: 

 tepelně izolační materiál (podkladní či výplňový); 

 povrchový požárně ochranný materiál (zpěňující, endotermní). 

Tepelně izolační materiál byl navržen ve 3 variantách: 

 čedičová minerální vata s teplotou tavení nad 1000 °C; 

 polyuretanová (PUR) pěna; 

 skelný provazec (pouze pro podélný styk mezi stropními dílci). 

Čedičové minerální vaty byly použity ve dvou variantách – měkká minerální vata s objemovou 
hmotností cca 60 kg/m3 pro výplň štíhlých či hlubokých spár (z důvodu snadnějšího stlačení a aplikace 
do styku) a tuhá minerální vata s objemovou hmotností cca 100−120 kg/m3 pro výplň širších spár nebo 
„kapes“ s pravidelným tvarem pro snadné vyplnění. Výhodou tuhé minerální vaty je vytvoření podkladu 
pro povrchový požárně aktivní materiál. PUR pěna je vhodná zejména pro výplň tvarově složitějších 
míst demontovatelných styků, zároveň je možné PUR pěnu po seříznutí s hranami prefabrikovaných 
dílců využít jako podklad pro následnou povrchovou aplikaci požárně aktivních materiálů. [47] 

Povrchový požárně ochranný materiál byl navržen ve 3 variantách: 

 zpěňující endotermní nátěr; 

 zpěňující tmel; 

 požární deskový obklad. 

Zpěňující endotermní nátěr je určen pro povrchovou aplikaci na tuhý rovinný obklad (tuhá 
minerální vata, seříznutá PUR pěna, ocel, železobeton) ve vrstvě cca 1 mm s přesahem alespoň 10 mm 
na okolní chráněnou konstrukci. Zpěňující tmel může být aplikován do hlubších prohlubní na tuhý 
podklad v tloušťce cca 15 mm. Požární deskový obklad je možné použít pro případ vysokých nároků 
na mechanickou odolnost uzavřeného styku. 

Jako dodavatel požárních ucpávek s výše uvedenými parametry vhodnými pro demontovatelné 
styky byl zvolen výrobce PROMAT. Vzhledem k odlišnostem oproti tradičnímu systémovému řešení 
bylo nutné pro deklaraci požární odolnosti navržených protipožárních ucpávek provést experimentální 
ověření. 
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Zkouška požární odolnosti styků 

Samotné experimentální ověření bylo prováděno v akreditované požární zkušebně PAVUS, a.s. 
ve Veselí nad Lužnicí v kombinované peci (Obr. 130), která umožňovala současně zkoušet vodorovné 
i svislé konstrukce. V rámci této zkoušky byly ověřovány demontovatelné styky stěnových dílců (svislé 
i vodorovné), styky stropních dílců (podélné i příčné) a styky skeletového systému („průvlak – sloup“ 
v obou variantách a „sloup – sloup“). Cílem zkoušky bylo zhodnotit různé systémové varianty těsnění 
styků pro stěnové a stropní dílce a v případě styků skeletového systému i porovnání systémově 
těsněných styků se styky bez požární ochrany. 

  

Obr. 130    Pohled na zkušební pec během montáže demontovatelných prefabrikovaných dílců (vlevo) 
a průběh teplot v peci s normovým požárem dle ISO 834 (vpravo) [47] 

Jednotlivé demontovatelné styky byly osazeny celkem 38 ks termočlánků, které zaznamenávaly 
teploty ocelových částí styků během celého průběhu zkoušky. Uvnitř pece byla umístěn výsek 
skeletového systému s dvěma styky „sloup – sloup“ a dvojicí styků „průvlak – sloup“ pro obě varianty, 
z nichž vždy jeden styk byl proveden jako požárně nechráněný. V čelní stěně pece byly umístěny 
segmenty stěnového systému s dvojicí vodorovných styků a čtveřicí svislých styků. Pec byla zastropena 
dutinovými předpjatými stropními dílci typu Partek, na kterých byly ověřovány požární ucpávky 
podélných styků mezi stropními dílci a styku stropního dílce a podpůrné konstrukce. 

Regulovaný průběh teplot v peci probíhal dle požadavku normového požáru, resp. nominální 
normové teplotní křivky dle ISO 834 (Obr. 130 vpravo), a to po dobu 90 minut. Teploty a tlak v peci 
během zkoušky vyhovovaly normovým požadavkům [63]. Vzhledem k tomu, že zkušební vzorky 
byly provedeny jako nezatížené, nebyl (dle [64]) sledován mezní stav únosnosti a stability (R), 
ale zejména mezní stavy celistvosti (E) a izolační schopnosti (I) na neohřívané straně stěnových dílců 
a stropních panelů. Dále bylo jedním z hodnocených kritérií dosažení kritické teploty oceli 500 °C 
dle ČSN 73 0810 zejména pro výsek skeletového systému umístěného uvnitř pece. [47] 

Na následujících obrázcích jsou zobrazeny fotografie jednotlivých konstrukčních prvků před 
začátkem a v průběhu požární zkoušky. Při pohledu na Obr. 131 je patrné odpadnutí betonových krycích 
vrstev výztuže a zpěnění protipožárních nátěrů. U předpjatého stropního dílce (Obr. 132) došlo v 60. 
minutě zkoušky k vytvoření podélných trhlin v oblasti horního líce krajní dutiny, demontovatelný styk 
nebyl narušen. Systémové varianty těsnění svislých i vodorovných spár a styků stěnových dílců 
(Obr. 133) na neohřívané straně nevykazovaly ani po ukončení požární zkoušky (90. minut) viditelné 
známky poškození. 
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Obr. 131    Pohled na výsek skeletového systému uvnitř pece před začátkem zkoušky (vlevo) a ve 45. 
minutě zkoušky (vpravo) 

  

Obr. 132    Pohled na styk „strop – stěna“ a podélný styk mezi stropními panely před začátkem 
zkoušky (vlevo) a v 60. minutě zkoušky (vpravo) 

  

Obr. 133    Pohled na svislé a vodorovné styky „stěna – stěna“ před začátkem zkoušky (vlevo) a v 90. 
minutě zkoušky (vpravo) 

Zhodnocení navržené požární ochrany styků 

Všechny varianty řešení protipožárních ucpávek demontovatelných styků stěn a stropních dílců 
se osvědčily. Na neohřívaných stranách stěn a stropních dílců nebyly dosaženy mezní stavy izolace I 
a celistvosti E, kdy po 90 minutách zkoušky (Obr. 134) bylo dosaženo maximální teploty 95,3 °C. 
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Z hlediska konstrukční spáry je tedy možné uvažovat s požární odolností EI90. Kritická teplota oceli 
500 °C nebyla na stycích dosažena. 

  

Obr. 134    Termovizní snímky průběhu nárůstu teplot na neohřívané straně styků stěnových dílců pro 
15., 45. a 90. minutu zkoušky [47] 

Obecně lze konstatovat, že styky s kombinací PUR pěny a povrchového zpěňujícího nátěru 
byly náchylnější k poruchám a rychlejšímu prohřívání než styky těsněné kombinací minerálních vláken 
a požárního tmelu nebo styky uzavřené požárním deskovým obkladem. 

U podélného styku mezi stropními dílci se jako vhodnější řešení ukázalo využití skelného 
provazce. Provazec neměl tendence k tavení ani vypadnutí ze styku a jeho samotná instalace byla 
výrazně rychlejší než aplikace zpěňujícího nátěru. 

U styků skeletového systému bylo dosaženo kritické teploty oceli 500 °C přibližně po 70 min 
od začátku zkoušky, což bylo dáno zejména umístěním skeletové sestavy uvnitř pece a ohříváním 
ze všech stran. Teplota ve zkušební peci byla na hodnotě 1000 °C. Při porovnání jednotlivých variant 
těsnění styků skeletového systému lze konstatovat, že nejnižší požární odolnost měl nechráněný styk. 
Naopak nejlepší požární odolnost měl styk těsněný systémem minerálních vláken a požárního 
zpěňujícího tmelu, kde byly naměřeny v průměru o 50 °C nižší teploty než u styku těsněného PUR 
pěnou a zpěňujícím nátěrem. 

Poznatky z experimentálního ověření požární ochrany byly zohledněny ve finálním 
návrhu komplexního řešení demontovatelných styků. 

 

6.2 Akustické řešení 

Jedním z nejdůležitějších požadavků kladených na dělící konstrukce je schopnost konstrukce 
bránit šíření zvuku z prostoru zdroje zvuku do prostoru příjmu zvuku. Diskrétní spojovaní jednotlivých 
demontovatelných prefabrikovaných dílců pomocí ocelových styků vyžadovalo experimentální ověření 
akustických vlastností dělících konstrukcí. 

Stavební vzduchová neprůzvučnost mezibytových dělících konstrukcí R‘w by měla mít dle [65] 
hodnotu ≥53 dB. Vzhledem k tomuto požadavku byla tloušťka mezibytových stěn demontovatelného 
systému stanovena na 200 mm, což dle výpočtu (J. Vychytil, 2017 [47] ) odpovídá hodnotě vážené 
vzduchové neprůzvučnosti Rw,vyp = 55 dB. Vliv diskrétního spojení stěnových dílců společně 
s provedením navržených protipožárních ucpávek styků byl předmětem experimentálního ověření 
vzduchové neprůzvučnosti prefabrikované demontovatelné stěnové konstrukce. 

Experimentální ověření vzduchové neprůzvučnosti demontovatelné konstrukce 

Vlastní experimentální ověření probíhalo ve zkušební laboratoři Centra stavebního inženýrství, 
a.s. ve Zlíně. Předmětem bylo měření neprůzvučnosti svislého demontovatelného styku dvou stěnových 
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železobetonových prefabrikovaných dílců pro dvě varianty utěsnění styčné spáry požárními ucpávkami. 
Stěnové dílce rozměrů 1,77 m × 2,90 m byly opatřeny dvěma svislými styky „stěna – stěna“. 

U varianty 1 (Obr. 135) bylo utěsnění svislé spáry provedeno vložením měkké izolace 
z minerálních vláken o tloušťce 40 mm, které bylo následně stlačeno na tloušťku 10 mm při montáži 
druhého ze stěnových dílců, a přetřeno protipožární zpěňující stěrkou v tloušťce 1 mm s přesahem cca 
15 mm na prefabrikovanou konstrukci. Kapsy pro osazení rozpěrných šroubů ke spojení svislých styků 
stěnových dílců byly vyplněny izolací z tuhých minerálních vláken (objemová hmotnost 120 kg/m3) 
a přetřeny protipožární stěrkou v tloušťce 1 mm opět s přesahem na prefabrikovanou konstrukci. 

  

Obr. 135    Varianta 1 - Osazení výplně z minerálních vláken do kapsy (vlevo) a hotový styk (vpravo) 

Varianta 2 (Obr. 136) měla totožné utěsnění svislé spáry vloženou izolací z měkkých 
minerálních vláken, pouze jako protipožární ochrana byl použit protipožární tmel v tloušťce cca 15 mm. 
Kapsy svislého styku „stěna – stěna“ byly vyplněny měkkými minerálními vlákny a zaklopeny tuhou 
protipožární deskou. Spára mezi okraji jednotlivých kapes a protipožárními deskami byla zatmelena 
protipožárním tmelem obdobně jako styčná spára mezi stěnovými dílci. 

  

Obr. 136    Varianta 2 - Osazení výplně z minerálních vláken do kapsy (vlevo) a hotový styk (vpravo) 

Zhodnocení akustického měření 

Pro obě měřené varianty řešení svislé spáry mezi stěnovými dílci jsou změřené hodnoty 
vzduchové neprůzvučnosti v závislosti na kmitočtu a ve formě jednočíselného vyjádření zobrazeny 
v grafu na Obr. 137. V obou variantách vyšla vážená neprůzvučnost Rw 55 dB, což byl shodný výsledek 
s výpočtem. Při porovnání průběhu neprůzvučnosti v závislosti na kmitočtu byly u obou variant obdobné 
hodnoty neprůzvučnosti. Hodnoty se lišily maximálně o 1,3 dB při kmitočtu 100 Hz. [47] 
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Obr. 137    Závislost změřených hodnot neprůzvučnosti na kmitočtu [47] 

Při uvažování korekce 2 dB na vliv vedlejších cest šíření zvuku stavebními konstrukcemi 
byla celková neprůzvučnost experimentálně ověřované konstrukce 53 dB. Byly tak splněny požadavky 
dle ČSN 73 0532 [65]. Obě navržená řešení utěsnění svislého styku stěnových dílců se tak ukázala 
jako akusticky vyhovující. 

Použití totožného demontovatelného svislého styku a jeho akustické úpravy se předpokládá 
i pro spojení stěnového dílce a sloupu a spojení stěnových částí prostorových jednotek. Poznatky 
z akustického experimentálního ověření byly zohledněny ve finálním návrhu komplexního řešení 
demontovatelných styků. 

 

6.3 Komplexní provedení demontovatelných styků 

Dle poznatků z provedeného experimentálního ověření bylo navrženo komplexní provedení 
vybraných demontovatelných styků z hlediska požadavků na požární ochranu, těsnost a vzduchovou 
neprůzvučnost a ochranu kovových částí styku před účinky koroze. Podmínkou bylo zachování 
jednoduché demontovatelnosti styků bez poškození spojovaných prefabrikovaných dílců. 

Řešení požární ochrany a utěsnění téměř všech typů styků (předpoklad vzduchové 
neprůzvučnosti) sestává ze systémového utěsnění požární ucpávkou, která je tvořena vždy nejméně 
dvěma základními komponenty – tepelně izolační výplňovou vrstvou a povrchově aktivním zpěňujícím 
(intumescentním) materiálem. 

Tepelně izolační výplňová vrstva může být z materiálů na bázi minerálních vláken s teplotou 
tavení vláken více než 1000 °C, nebo na bázi polyuretanových pěn (PUR) se sníženou hořlavostí (třídy 
reakce na oheň B). Vyplnění vnitřního prostoru v rámci jednotlivých styků je zajištěno buď výplňovou 
vrstvou na bázi měkkých minerálních vláken (objemová hmotnost cca 60 kg/m3) pro případy spár mezi 
styky do tloušťky 20 mm, nebo výplňovou vrstvou na bázi tuhých vláken (objemové hmotnosti 100–
120 kg/m3) pro spáry větší než 20 mm, tak aby bylo možné po obvodě styku provést následnou 
povrchovou aplikaci aktivního materiálu. 
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Alternativním řešením pro styky s malou výškou spáry (do 20 mm) nebo u styků s tvarově 
složitým řešením je přímo použití konstrukční pěny v celém prostoru styku a její následné seříznutí 
s povrchem dílců pro aplikaci zpěňující stěrky. 

Styk „sloup – sloup“ 

Komplexní řešení styku (Obr. 138) sloupu nižšího (1) a vyššího podlaží (2) bylo navrženo 
ve dvou variantách. U varianty 1 (Obr. 138 vlevo) je prostor mezi kotevními ocelovými deskami 
ve zhlaví a patě sloupu vyplněn tuhými minerálními vlákny (4). Prostor kolem matic sloupu vyššího 
podlaží je vyplněn PUR pěnou (9) a celý styk včetně ocelových částí je opatřen zpěňujícím nátěrem (5) 
včetně přesahů na nosnou konstrukci. 

U varianty 2 (Obr. 138 vpravo) je prostor mezi kotevními ocelovými deskami ve zhlaví a patě 
sloupu vyplněn měkkými minerálními vlákny (3) a po obvodu opláštěn protipožárními deskami (8).  
Prostor kolem matic sloupu vyššího podlaží je vyplněn PUR pěnou (9), která je po vytvrzení seříznuta 
s vnějšími hranami dílce. Celý styk včetně ocelových částí je zatmelen protipožárním tmelem (6) včetně 
přesahů na nosnou konstrukci. 

 

Obr. 138    Komplexní řešení demontovatelného styku „sloup – sloup“ 

Styk „stropní dílec – průvlak“ 

Komplexní řešení styku (Obr. 139) stropního dílce (1) a průvlaku (2), případně jiné podpůrné 
konstrukce (stěna, pilíř) bylo navrženo ve dvou variantách. U obou variant je prostor mezi čelem 
stropního dílce a podpůrné konstrukce vyplněn měkkými minerálními vlákny (3). U varianty 1 (Obr.139 
vlevo) je prostor pro osazení ocelových trnů stropního dílce vyplněn tuhými minerálními vlákny (4) 
a vlastní styk ze spodní strany panelu natřen zpěňujícím nátěrem (5) s přesahy na železobetonové dílce. 

U varianty 2 (Obr. 139 vpravo) je prostor pro osazení ocelových trnů stropního dílce vyplněn 
PUR pěnou (9) a do styku spodní hrany stropního dílce s podpůrnou konstrukcí je zatlačen skelný 
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provazec. Následně je celý styk ze spodní strany přetmelen protipožárním tmelem (6) včetně přesahů 
na nosnou konstrukci. 

 

Obr. 139    Komplexní řešení demontovatelného styku „stropní dílec – průvlak“ 

Svislý styk „stěna – stěna“ 

Komplexní řešení svislého styku (Obr. 140) stěnových dílců (1, 2) bylo navrženo ve dvou 
variantách. Styčná spára mezi prefabrikovanými dílci je u obou variant vyplněna měkkými minerálními 
vlákny (3), které jsou z původní tloušťky 40 mm během montáže dílců stlačeny na 10 mm. U varianty 1 
(Obr. 140 vlevo) jsou ocelové kapsy pro vložení rozpěrných šroubů vyplněny výřezem z tuhých 
minerálních vláken (4). Povrch výplně kapes i celá styčná spára z obou stran jsou opatřeny zpěňujícím 
nátěrem (5) naneseným s přesahem na nosnou konstrukci. 

U varianty 2 (Obr. 140 vpravo) je při montáži do styčné spáry k oběma povrchům vložen skelný 
provazec (7). Výplň ocelových kapes styků je provedena z měkkých minerálních vláken (3) a zaklopena 
protipožární deskou (8). Styčná spára i obvod ocelových kapes je přetmelen protipožárním tmelem (6). 

 

Obr. 140    Komplexní řešení demontovatelného svislého styku „stěna – stěna“ 

Vodorovný styk „stěna – stěna“ 

Komplexní řešení vodorovného styku (Obr. 141) stěnových dílců nižšího (1) a vyššího podlaží 
(2) bylo navrženo ve dvou variantách. U varianty 1 (Obr. 141 vlevo) je prostor mezi kotevními 
ocelovými deskami ve zhlaví a patě stěn vyplněn tuhými minerálními vlákny (4). Prostor kolem matic 
stěn vyššího podlaží je vyplněn PUR pěnou (9) a celý styk včetně ocelových částí je opatřen zpěňujícím 
nátěrem (5) včetně přesahů na nosnou konstrukci. 

U varianty 2 (Obr. 141 vpravo) je prostor mezi kotevními ocelovými deskami ve zhlaví a patě 
stěn vyplněn měkkými minerálními vlákny (3) a po obvodu opláštěn protipožárními deskami (8).  
Prostor kolem matic stěn vyššího podlaží je vyplněn PUR pěnou (9), která je po vytvrzení seříznuta 
s vnějšími hranami dílce. Celý styk včetně ocelových částí je zatmelen protipožárním tmelem (6) včetně 
přesahů na nosnou konstrukci. 
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Obr. 141    Komplexní řešení demontovatelného vodorovného styku „stěna – stěna“ 

Styk „průvlak – sloup“ 

Komplexní řešení styku průvlaku (1) a sloupu (2), případně jiné podpůrné konstrukce (stěna, 
pilíř) bylo navrženo ve dvou variantách. U varianty 1 (Obr. 142) je po montáži průvlaku celý prostor 
mezi spojovanými dílci vyplněný PUR pěnou (9), která je po vytvrzení seříznuta s vnějšími hranami 
průvlaku. Celý styk včetně ocelových částí je opatřen zpěňujícím nátěrem (5) včetně přesahů na nosnou 
konstrukci. 

 

Obr. 142    Komplexní řešení demontovatelného styku „průvlak – sloup“ – varianta 1 

U varianty 2 (Obr. 143) je prostor mezi čelem průvlaku a podpůrnou konstrukcí vyplněn 
měkkými minerálními vlákny (3). Ze spodní části průvlaku je do místa ocelové kapsy pod krátkou 
konzolou umístěn přířez ze tuhých minerálních vláken (4). Celý styk včetně ocelových částí je zatmelen 
protipožárním tmelem (6) včetně přesahů na nosnou konstrukci. 



Disertační práce                       Aleš Polák 

112 
 

 

Obr. 143    Komplexní řešení demontovatelného styku „průvlak – sloup“ – varianta 2 

Podélný styk stropních dílců 

Komplexní řešení styku (Obr. 144) dutinových stropních dílců (1, 2) bylo navrženo ve dvou 
variantách. U obou variant je do podélné spáry mezi stropními dílci umístěn skelný provazec (7). Prostor 
mezi podélnými hranami stropních dílců je u varianty 1 (Obr. 144 vlevo) vyplněn měkkými minerálními 
vlákny (3) a u varianty 2 (Obr. 144 vpravo) vyplněn PUR pěnou (9). 

 

Obr. 144    Komplexní řešení podélného styku stropních dílců 

Finální návrh řešení demontovatelných styků tak vznikl ze souhrnu poznatků, získaných 
z rozsáhlých  teoretických a experimentálních ověření napříč stavebními obory – od základního 
statického návrhu demontovatelného spoje, přes jeho teoretickou analýzu, výrobu prototypů 
jednotlivých styků, ověření jejich kompletace a možnosti zabudování do prefabrikovaných dílců, 
ověření výrobních a montážních tolerancí, ověření demontovatelnosti styků a jejich opakované montáže, 
stanovení únosnosti styků a jejich odezvy na statická i dynamická zatížení, ekonomické zhodnocení, 
montážní časové zhodnocení, až po teoretický návrh akustického a požárního řešení a jejich následného 
experimentálního ověření.  

Komplexní řešení demontovatelných styků splňuje veškeré požadavky pro jejich uplatnění 
v reálných konstrukcích pozemních staveb, zejména pak v bytové a občanské výstavbě. 
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7 Závěr a formulace navazujícího výzkumu 

7.1 Dosažené cíle 

7.1.1 Analýza vybraných konstrukčních částí 

Cílem poměrně rozsáhlého experimentálního ověřování bylo analyzovat působení vybraných 
demontovatelných styků a konstrukčních částí železobetonového prefabrikovaného demontovatelného 
systému. Jednalo se o demontovatelný styk průvlaku a sloupu, demontovatelný styk stropního dílce 
a podpůrné konstrukce, ověření výseku demontovatelné prefabrikované konstrukce se ztužující 
diafragmou na účinky dynamického zatížení a stanovení odezvy nosné konstrukce demontovatelného 
systému na účinky statického a dynamického zatížení. Rozhodující poznatky jsou uvedeny v následující 
části. 

Demontovatelný styk průvlaku a sloupu  

Demontovatelný styk průvlaku a sloupu prokázal během sestavení zkušební sestavy i při její 
následné demontáži funkčnost navrženého řešení. Zároveň nebyly zaznamenány žádné problémy 
s osazením, resp. s rozpojením jednotlivých prefabrikovaných dílců. Montážní tolerance styku se tak 
ukázaly jako vyhovující. Experimentální ověření styku prokázalo, že: 

 styk průvlaku a sloupu lze ze statického hlediska klasifikovat jako dokonalý kloub; 

 ocelové kování styku zabudované ve sloupu zůstalo po dosažení mezního zatížení 
bez viditelného porušení; 

 ocelové kování zabudované v průvlaku zůstalo po dosažení mezního zatížení 
bez viditelných poškození – zaznamenáno bylo pouze otlačení v místě dosedacích ploch; 

 k porušení styku při zatížení posouvající silou došlo v horní části průvlaku překročením 
pevnosti betonu v tahu za současného vytržení smykové betonářské výztuže; 

 experimentálně zjištěná únosnost styku ve smyku byla o 79,7 % vyšší než maximální 
předpokládané návrhové zatížení. 

Návrh konstrukčního řešení styku tak prokázal dostatečnou únosnost pro jeho předpokládané 
využití. 

Demontovatelný styk stropního dílce a podpůrné konstrukce 

Demontovatelný styk stropního dílce a podpůrné konstrukce potvrdil možnost přesného 
zabudování diskrétních spojovacích prvků do standardně vyráběných dutinových předpjatých dílců. 
Montáž zkušební sestavy pak úspěšně ověřila diskrétní osazení stropního dílce na podpůrnou konstrukci 
přes ocelové trny. Experimentální ověření styku prokázalo, že: 

 ocelové kování styku zabudované ve stropním dílci zůstalo po dosažení mezního zatížení 
bez viditelného porušení; 

 ocelové trny byly při mezním zatížení využity na 29,4 % své návrhové únosnosti; 

 u vzájemných dosedacích ploch ocelového kování nebylo zaznamenáno otlačení; 

 k porušení styku při mezním zatížení došlo náhle (křehkým lomem); 

 při porušení se tak negativně projevila absence smykové výztuže; 

 experimentálně zjištěná průměrná únosnost styku ve smyku byla 2,6× vyšší než maximální 
předpokládané návrhové zatížení. 
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Konstrukční řešení styku tak prokázalo značnou rezervu v únosnosti pro předpokládané využití 
v navrhovaném konstrukčním systému, avšak k porušení stropního dílce došlo náhle křehkým lomem, 
což odpovídalo dílci s nulovým nebo velmi malým vyztužením, tj. bez splnění konstrukčních zásad 
pro vyztužování železobetonových konstrukcí dle ČSN EN 1992-1-1. Nutným předpokladem 
pro uplatnění tohoto řešení diskrétního spojení tak bude aplikace ve stropních dílcích se smykovou 
výztuží, splňující výše uvedené konstrukční zásady. 

Odezva výseku demontovatelné prefabrikované konstrukce se ztužující diafragmou na účinky 
dynamického zatížení 

Cílem experimentálního ověření výseku demontovatelné prefabrikované konstrukce se ztužující 
diafragmou bylo stanovení odezvy konstrukce na dynamické zatížení horizontální silou pro tři různé 
varianty diskrétního připojení ztužující diafragmy – pomocí ložisek tvrdosti 45 ShA a 85 ShA a tuhého 
připojení pomocí šroubových prostředků. Experimentální analýzou byl prokázán značný vliv 
posuzovaných variant připojení na vlastní frekvence zkušební sestavy a její útlumové charakteristiky. 
Při zatěžování zkušební sestavy opakovanou horizontální silou (řízenou deformací) bylo patrné, že volba 
tuhosti připojení ztužujícího prvku k nosné konstrukci měla výrazný vliv jak na celkové deformace 
konstrukce, tak i na vzájemné deformace mezi jednotlivými prefabrikovanými dílci. Velikost budící síly 
potřebné pro vyvození požadovaných deformací byla významně ovlivněna nejen tuhostí připojení 
ztužujícího prvku, ale i frekvencí působícího silového zatížení. 

Následně provedená numerická analýza, která vycházela z dat získaných při experimentálním 
ověření, prokázala, že pružně vložená diafragma do rámového pole umožňuje při vhodném naladění 
celé soustavy významně utlumit kmitání konstrukce, ve které je tento prvek umístěn. Pružně uložené 
diafragmy tak mohou fungovat jako dynamické tlumiče (absorbéry kmitání) v budově, pokud je vhodně 
nastavena jejich hmotnost a tuhost připojení. Návrh optimálního frekvenčního naladění rámové 
konstrukce s pružně vloženými diafragmaty z hlediska odezvy na dynamické účinky tak závisí 
především na: 

 vhodném počtu a umístění diafragmat v konstrukci; 

 tloušťce (resp. hmotnosti) diafragmat; 

 počtu elastomerových ložisek, kterými jsou diafragmy připojeny ke konstrukci; 

 umístění elastomerových ložisek; 

 tuhosti elastomerových ložisek. 

Pro konkrétní konstrukci a její zatížení je tak možné najít optimální variantu použití diafragmat, 
která je účinná a významně snižuje amplitudu kmitání, aniž prodlužuje dobu útlumu. Vzhledem 
ke značnému množství rozhodujících parametrů ale tato optimalizační úloha téměř vždy vyžaduje 
časově náročné výpočty a hledání ideálního nastavení pro danou konstrukci a konkrétní oblast použití. 
I přes to má však železobetonový prefabrikovaný demontovatelný systém s pružně vloženými 
ztužujícími prvky předpoklady pro uplatnění v oblastech zejména s technickou, popřípadě i s přírodní 
seismicitou. 

Odezva prototypu demontovatelné konstrukce na statické a dynamické zatížení 

Realizace prototypu demontovatelné prefabrikované konstrukce potvrdila možnost 
bezkolizního vytváření integrovaných (kombinovaných) systémů. Provedené experimentální ověření 
nosné prefabrikované konstrukce přineslo následující poznatky: 

 diskrétním spojováním jednotlivých prvků demontovatelné stropní konstrukce je možné 
přiblížit se chování tuhé stropní desky;  



Disertační práce                       Aleš Polák 

115 
 

 základním předpokladem pro uplatnění demontovatelného systému je vymezení vzájemné 
polohy prefabrikovaných dílců u styku průvlaku a podpůrné konstrukce (sloupy, stěny, 
pilíře) tak, aby nedocházelo k vodorovným posunům průvlaků v rámci jejich tolerančního 
pásma; 

 vymezení vzájemné polohy průvlaků a podpůrné konstrukce v rámci demontovatelného 
styku je rozhodující pro: 

 zvýšení tuhosti konstrukce jako celku, 
 omezení trvalých deformací demontovatelného systému. 

Zároveň úspěšně provedená opakovaná montáž a demontáž prototypu konstrukce prokázala 
značné montážní i časové výhody v porovnání s tradičním prefabrikovaným systémem. 

7.1.2 Přínos a uplatnění demontovatelných konstrukcí 

Železobetonové prefabrikované demontovatelné konstrukce splňují předpoklady trvale 
udržitelných konstrukcí. Mezi jejich hlavní přednosti ve vztahu k životnímu prostředí patří možnost 
opakovaného užití prefabrikovaných dílců během jednoho životního cyklu v jiném čase, místě 
či prostorovém uspořádání a tím výrazné omezení negativních vlivů spojených s demolicí a recyklací 
stávajících konstrukcí a výrobou nových konstrukcí. 

Při srovnání s tradičním prefabrikovaným systémem je výroba prvků demontovatelného 
systému nákladnější. Hlavní podíl na tomto rozdílu má zejména vyšší množství oceli pro výrobu 
demontovatelných styků, ale i vyšší požadavky na přesnost a osazení jednotlivých spojovacích prvků 
během vlastní výroby. Avšak při hodnocení obou systémů z hlediska opakovaného užití dílců je možné 
u demontovatelného systému dosáhnout významných celkových úspor. Nejedná se pouze o úsporu 
finanční, ale zejména o snížení negativního vlivu na životní prostřední. Při celkovém hodnocení 
životního cyklu obou systémů (LCA analýza) dosahovaly celkové úspory v průměru 24,8 % 
pro demontovatelný systém, z toho významných úspor (27,6 %) bylo dosaženo ve spotřebě primárních 
surovin. 

 Základní odlišností železobetonových prefabrikovaných demontovatelných konstrukcí 
v porovnání s tradičním prefabrikovaným systémem je spojování jednotlivých dílců pomocí diskrétních, 
zpravidla ocelových, spojů. Výhodou těchto demontovatelných diskrétních styků prefabrikovaných 
dílců je možnost jejich provádění bez svařování a využití „mokrých“ procesů a s tím spojené nezávislosti 
na klimatických podmínkách. Další nespornou výhodou je tak zrychlení celé montážní fáze konstrukce. 
Časová úspora se v závislosti na typu konstrukce pohybuje v průměru kolem 21 %. 

Nutným předpokladem pro uplatnění železobetonových prefabrikovaných demontovatelných 
konstrukcí, a s tím spojené dosažení příznivé ekonomické návratnosti ale i ekologické šetrnosti, je jejich 
opakované užití. Využití demontovatelných systémů tak bude vhodné především pro objekty s kratší 
morální a funkční životností, jako jsou například objekty pro předškolní a základní vzdělávání, 
ubytovací a hotelové objekty, objekty pro výrobní činnost s předpokládanou změnou výrobního 
programu, ale i pro objekty dočasného charakteru – startovací byty, bytová či občanská vybavenost 
v místech s vysokou přechodnou koncentrací pracovních sil (dlouhodobé stavby mimořádného významu 
– jaderné elektrárny, přehrady apod.), případně bytové domy v oblastech zasažených přírodními 
katastrofami, kde se nepochybně uplatní i další výhody demontovatelných konstrukcí jako jsou rychlost 
výstavby a nezávislost montážních prací na klimatických podmínkách. V neposlední řadě může 
železobetonový prefabrikovaný demontovatelný systém s pružně uloženými ztužujícími diafragmaty 
najít uplatnění, v závislosti na vhodném naladění, v oblastech s technickou, popřípadě i přírodní 
seismicitou.  
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7.2 Formulace navazujícího výzkumu 

Experimentální analýza vybraných konstrukčních částí železobetonového prefabrikovaného 
demontovatelného systému přinesla kromě prezentovaných výsledků i některé otázky, kterými se bude 
třeba zabývat při dalším výzkumu. 

Mezi stěžejní patří vymezení vzájemné polohy dílců demontovatelného styku průvlaku a sloupu 
(resp. jiné podpůrné konstrukce – stěna, pilíř) tak, aby nedocházelo k významným trvalým deformacím 
konstrukce zejména při horizontálním zatížení. Vymezení této vzájemné polohy vycházející 
z tolerančního pásma styku již bylo částečně splněno vložením klínovitého ocelového prvku. Nicméně 
z hlediska dlouhodobé funkčnosti toto řešení nemusí být efektivní, protože klínovitý ocelový prvek 
je ve styku fixován pouze pomocí gravitačních sil a třením mezi styčnými plochami. Zároveň i při tomto 
vymezení je ze statického hlediska styk průvlaku a sloupu stálé klasifikován jako kloubový. 

Vymezení vzájemné polohy dílců a jejich trvalá fixace by byla možná pomocí vloženého 
fixačního prvku s kónickými hranami a tvarové úpravy spojovací ocelové konzolky a přilehlých části 
v prefabrikovaných prvcích. Tento prvek by byl složen ze dvou speciálních kónických částí umístěných 
ve spodní a horní části styku a jejich vzájemného propojení pomocí závitového prvku. Toto řešení 
by pak mohlo umožnit přenášet i určité ohybové momenty, což by se mohlo příznivě projevit i na odezvě 
konstrukce na dynamická zatížení – omezení svislého kmitání příčlí. Na následujícím obrázku 
je schematicky naznačen možný tvar a konstrukční řešení tohoto prvku. 

 

Obr. 145    Možné řešení vymezení vzájemné polohy styku průvlaku a sloupu distančním prvkem 
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Provedení výše uvedené úpravy styku by mohlo být předmětem dalšího výzkumu –
stanovení vlivu úpravy na únosnost styku, ověření vlivu na montáž a demontáž styku a zejména ověření 
funkčnosti navrženého řešení. 

Další částí navazujícího výzkumu by mohla být aplikace diskrétního styku stropního dílce 
a podpůrné konstrukce do standardního stropního panelu vyráběného mimo dlouhou dráhu. Mohla 
by tak být eliminována nevýhoda analyzovaného řešení – porušení křehkým lomem v důsledku absence 
smykové výztuže. Tento stropní dílec by pro předpokládané menší rozpony stropní konstrukce mohl být 
standardní plný, nepředpjatý, vyztužený pouze běžnou betonářskou výztuží. V případě užití pro větší 
rozpony (6,0 m a více) by mohl být dílec proveden jako vylehčený, případně i předpjatý. 

Poslední směrem, kam by se mohl ubírat navazující výzkum, je oblast snadno odstranitelných 
zálivek jednotlivých styků, zejména pak podélného styku mezi stropními dílci. Podmínkou je ovšem 
možnost jednoduchého odstranění zálivky bez poškození prefabrikovaných dílců. V rámci 
experimentálního výzkumu demontovatelného systému byla ověřována aplikace zálivky 
z polystyrenbetonu mezi podélné styky stropních dílců, avšak pouze pro zajištění vzájemného 
spolupůsobení stropních dílců při přenosu svislých zatížení. Takto provedená zálivka podélných styků 
stropních dílců by se tak mohla stát mezistupněm ve vytvoření „tuhé“ stropní tabule mezi diskrétně 
spojovanými prefabrikovanými stropními dílci a tuhou monolitickou stropní deskou. Avšak nutno 
podotknout, že možnost její aplikace už bude záviset na klimatických podmínkách. Výhodou aplikace 
těchto zálivek by mohla být současně i požární ochrana demontovatelných styků. 
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