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Rozdělení podlažních konstrukčních systémů: (opakování předchozích přednášek) 
stěnové  ortogonální či neortogonální, užití pro deskové nebo centrální  „bodové“ objekty 
· podélný (stavby občanské, výrobní, variabilnější dispozice, 2, 3 a více traktů, míň podlaží) 
· příčný (stavby bytové (akustika), pravidelné či prostřídané rozpony cca 5 m, 25-podlažní) 
· obousměrný (stavby bytové, vícepodlažní až výškové; rozpony jako u příčného systému) 

podélný  
 obousměrný 

- příčný 

NEORTOGONÁLNÍ 

stavby sloupové (nebo-li  kostrové, či skeletové) 
dělení: 1. se zděnými pilíři a žebrovými stropy 
 2. železobetonové 2.1. monolitické 
    2.2. montované z prefabrikátů 
 3. ocelové 
 4. dřevěné 

KONSTRUKČNÍ  SYSTÉMY  PODLAŽNÍCH  BUDOV  
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stěny 
vylehčené klenbou 

zděný pilíř 
betonový sloup 

deska přímo na sloupech 
(nosník skrytý) 

stěna 

jednosměrně  
obousměrně  ¯ 

deska deska 
nosníky (překlady) 
RÁMY: 

deska 

technicko-historický vývoj od stěn ke sloupům 

Cesta od systémů stěnových ke kostrovým 
(sloupovým) byla vedena snahou o zvětšení 
užitného prostoru, o zvýšení jeho provozní vari-
ability dělením pouze nenosnými, snáze od-
stranitelnými, konstrukcemi.  To bylo podmíně-
no technickým rozvojem horizontálních nosných 
prvků: kleneb, nosníků, deskových či prutových. 

¬ 
konstrukce 
desková  

rámová  
jednosměrná 

 
rámová 
obousměrná s průvlaky 

viditelnými   -   skrytými 

PODEPŘENÍ 
STROPNÍCH 

DESEK 

technologie monolitická 

technologie montovaná 

průvlaky: tyčové plošné 
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LEHKÝ SKELET  
pro provozy s menšími nároky na únosnost 
a rozpon stropních konstrukcí. Konstantní  
tloušťka desky.Styky průvlaků situovány do míst malých ohybových momentů tj. asi do čtvr-
tiny rozpětí průvlaku. Stropní panely ukládány pomocí ozubu na boční straně průvlaku. Mo-
duly ve směru kolmém k rámům ovlivňuje druh stropních dílců – lze je zvětšit předpětím. 

železobetonové sloupové (skeletové) sytémy 
2.1. montované z prefabrikovaných dílců 
Důvody prefabrikace jsou technologické – výroba prvků v lepších podmínkách než poskytuje 
staveniště (zima, mráz) – prodloužení stavební sezóny, snížení pracnosti na staveništi. Pro-
blémem je způsob spojování prefabrikovaných dílců – styky. Musí přenést veškerá namáhá-
ní. Potřeba zdvihacích a dopravních prostředků (± 5 tun), poškozování komunikací a výstav-
ba paneláren. Soustavy: lehké, střední a těžké rámové, obousměrné a hlavicové. 

průvlak 
deskový 

stropní 
panely 

sloup 

cca 7,20 m 4,5 ¸ 7,2 m 

3,0
 ¸

 4,
8 m

 krakorec 

12
00

 

100 100 12
00

 
12

00
 

250£ Lp/25 = hs=hp 

±400 

1200 
(600, 
1800) 
2400 

±6
00

 

Skelety s plochým průvlakem zapuštěným 
v tloušťce stropu bývaly nejrozšířenější sou-
stavou rovného podhledu uplatňující se pře-
devším v občanských stavbách. V bytové vý-
stavbě na sídlišti v Brně-Lesné. Prostorné 
skladebné buňky 6,0x7,2 m umožňovaly jed-
notnou výšku příček. Podle návrhu KPO Br-
no realizovaly  Skelet  Konstruktiva Praha    ¯ 

Samostatnou skupinou řady vyvíjené zmíněným pod-
nikem byla i soustava s plochým průvlakem, jeho ke-
ramická varianta. Příčný rám sestával ze železobeto-
nových sloupů 400x400  
a 400x600 mm a plo- 
chých keramických 
průvlaků rozpětí 6,0 a 
7,2 m na zatížení 7,5 
kN.m-2 ukládaných též 
v podélném směru.  

§ dispoziční uspořádání příčné i podélné 
§ základní koordinační rozměry: 
§ konstrukční výšky: 3,300 a 3,600 m 
§ rozpony (moduly) ve směru rámů:  
    1,20 - 3,60 - 4,80 – 6,00 – 7,20 m 
§ mezi rámy: 2,4 – 3,6 – 4,8 – 6,0 – 7,2 m 
§ hlavice 1,200 x 1,200 pro M1 = 4,800 m 

§ únosnost dílců stropní roviny: 3,0 kN.m-2 a 5,0 kN.m-2 

Montované a 
Pozemní 
stavby Brno. 
 

Konstrukční soustava montovaného skeletu se skrytými průvlaky  MS-OB. 
Návrh zpracoval VVÚ Pozemního stavitelství v Ostravě roku1973 
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 STŘEDNÍ SKELET – pro provozy s vyššími 
nároky na únosnost a rozpon stropních kon-
strukcí (rozteč sloupů). Soustava sloupů a prů-
vlaků vystupujících (díky své výšce) z podhledu 
stropní desky. Ke zvýšení ohybové tuhosti ve 
směru kolmém na rámy se v krajních či konco-
vých polohách vkládají ztužidla. Krakorec ob-
vykle jen ve směru rámů, obousměrný systém  
málo reálný pro obtížné řešení styku sloupu 
s podélným a příčným průvlakem současně. 

montáž rámu ¯ 
skeletové konstrukce 

Průmstav 
Praha 

Patrové rámy vzdáleny  
osově 3,60 m, s char. konzolami kraj-
ních traktů. Sloupy 300/300¸600 mm, 
konstruč. výšky 2,75  
a 3,30 m. Hmotnost  
dílců 1,5¸2,0 tuny.  
Průvlak 300/350  
(400) mm v  
délky do  
6300 mm  
po 900  
mm. 

hs = Ls/27(42)  ³150 

a 

12
00

 
12

00
 

hp  = L/13(16) 

b 

hp /2 ³ 200 

± 
h p

  

3,0
 ¸

 4,
8 m

 

3,6 ¸ 6,6 m 
(4,8 ¸ 12 m) 

průvlak hranolový 

sloup stropní panely 

cca 9,0 m 

krakorec 

hs  = Ls/27(42)  ³150 

100 100 

±2
00

 
12

00
 

12
00

 

hp /2 ³ 200 

L/13(16)= hp 

±h
p  

sloup 

smontovaná 
konstrukce 

skeletu S 1.2 STÚ 

průvlak „obrácené T“ 
ztužidlo 

stropní panely 

krakorec 

Lehké skelety Konstruktiva 
pro zatížení do 7,5 kN.m-2. Průvlak 
probíhající nad sloupy se stykoval 

v polích a vytvářel spojité rámy o 3 
traktech 6+6+6 nebo 6+3+6 m. Vy-
užívaly se pro bytové domy, správ-
ní, školní i zdravotnické objekty ap. 

Konstrukční soustava S 1.2 STÚ.  
Rámy rozponu 3, 6 a 7,2 m smontova-
né z jednopodlažních sloupů a tyčo-
vých průvlaků profilu ^ výšky 450 mm, 
stykovaných nad podporami. Vzdále-
nost rámů 2,4¸12,0 m. Užitné zatížení 
4¸30 kN.m-2. Stropní panely Spiroll. 
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Na průběžné příruby průvlaků byla uložena 
stropní konstrukce z předpjatých panelů Spiroll 

nebo žebrových panelů profilu TT. Pro užitná 
zatížení od 2,5 do 30 kN.m-2. Soustava byla ur-

čena především pro výstavbu průmyslových, 
případně občanských a zemědělských staveb. 

TĚŽKÝ SKELET – pro objekty se zvláštními požadavky na únosnost stropních konstrukcí 
a velkoprostorovými nároky – průmyslové objekty, obchodní domy, sportovní zařízení apod. 
Užívají se často do dvojic sdružené předpjaté průvlaky, předpjaté stropní panely zesílené 
žebry, tvarované sloupy větších profilů. Rozpony činí 12 až 15 m, konstrukční výšky k 6,0 
m nejsou výjimkou. Pro omezení počtu montovaných prvků lze užít sloupy přes více pod-
laží aniž by bylo nutno přerušovat, v křížení s nimi, průvlaky. Rozhodujícím limitem délky je 
pak hmotnost prvků daná montážními prostředky. 
    Unifikovaná stavební soustava montovaných 
skeletů konstrukce III. kategorie S 1.3 byla 
sloupová, montovaná z tyčových a plošných že-
lezobetonových dílců. Rámy smontované 
z jedno-podlažních sloupů a tyčových průvlaků 
výšky 600 nebo 900 mm, stykovaných nad 
sloupy.  

±1
20

0 

12¸15 m 

vedení  
instalací 

Systém INTEGRO  
byl určený pro výstavbu 
občanských a průmyslo- 
vých budov s užitným za- 
tížením 5 až 25 kN.m-2.   
Nosný systém sestával z dě- 
lených H sloupů  1200x1200 
mm nebo průběžných 600x  
x600 mm a zdvojených stropních 
nosníků lichoběžníkového průřezu, 
výšky 600, 750 mm. Roz- 
pony nosníků (průvlaků) 
dosahovaly 6,0 až 13,2 m 
a stropních panelů od 7,2  
do 18,0 m (u střešní kon- 
strukce do 24 m).  
Využití skeletu INTEGRO 
při výstavbě budov průmyslové- 
ho a občanského využití: 
 

sloup 

úložné konzoly 

průběžný 
sloup s  

průběžnými 
průvlaky 

sdružené průvlaky 
předpjaté 

žebrové 
stropní panely 

profilu TT 

±9
00

 

±1
20

0 

±1000 

funkce   % 
obchodní domy a 
služby 24 
kulturní zařízení, ško-
ly a administrativa 17 
rekreační a dopravní 
zařízení 7 
sklady 8 
průmysl a zeměděl-
ství 44 
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šachovnico-
vé rozmístě-
ní, užijí-li se 

panely ® 

při rozponu £ 3,60 m : křížem 
armovaná monolitická deska 

2,40 m 

zdvojené 
¯ průvlaky 

hlavice 

sloup 
 

konzola 

plošné 
průvlaky 
dobetonávka 

panely 

desková 
hlavice  
sloupu 
s rovným  
podhledem 

Skelety, kde je strop sestaven pouze z hlavic, mají malé rozteče sloupů - 
hmotnost hlavic je příliš velká. V praxi mezi nimi bývá uložen jeden nebo 
více stropních panelů. Hlavice jsou plnými deskami, neboť při malé 
tloušťce do sloupu přenáší zatížení z celých stropních polí. (1962 – G 62 
6,0x 7,2 m (VÚPS Gottwaldov);  MS 69  6,0x7,2 m (PS Plzeň); MS 71 
7,2x7,2 (PS Č. Budějovice)) 

tvary 
hlavic 

 ® 

řešení polí při použití obousměrně 
montovaných deskových průvlaků: 

Lehký železobetonový skelet do 4 NP 
pro bytovou a občanskou výstavbu 
průběžné sloupy (max. délka 12 m): průřez 
MINI L 500x500 mm, T 800x500 mm, průřez 
MAXI L 800x800 mm, T 800x500 mm (T 
1400x800 mm) 
průvlaky o průřezu 200x500 mm (max. délka 
6,0 m) ztužidla o průřezu 200x500 mm (max. 
délka 7,0 m) 
stropní a základové panely: Spiroll tl. 200 mm 
(max. délka 7 m) modul. šířka 1200 mm (řez-
ný plán 320, 500, 700, 880, 1080 mm) Spiroll 
tl. 250 mm (max. délka 8,4 m) modul. šířka 
1200 mm (řez. plán 380, 600, 820, 1050 mm) 
schodiště železobetonové: přímé (ve směru 
panelů) max.18 stupňů, délka max. 5,5 m to-
čité nebo tvaru U o max. šířce schod. prosto-
ru 2,40 m 

Její podstatou je montovaný systém podkladní pre-
fabrikované desky, který využívá subtilní železobe-
tonové prvky o tloušťce 200 mm. Konstrukce je za-
ložena na monolitických patkách. Základová deska 
je prefabrikovaná. Pro desku i stropy se využívají 
předpjaté dutinové dílce Spiroll, uložené na železo-
betonových průvlacích o tl. 200 mm a výšce 500 
mm. Systém lze doplnit o balkóny a schodiště. Je-
ho prvky lze kombinovat a konstrukci doplňovat 
podle požadavků na rozvoj objektu při užití. 

Konstrukční soustava SKELETSYSTEM GOLDBECK 
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Kombinací dřevěné výplňové konstrukce a montovaného žel.beton. skeletu se dosahuje vý-
hod obou technologií současně. Dřevo pláště zajišťuje izolační vlastnosti stavby, určuje její 
vzhled a uplatňuje svou lehkost a funkčnost. Subtilní žel.beton. skelet eliminuje omezenou ži-
votnost dřeva v namáhaných místech konstrukce a dává stavbě maximální flexibilitu v řešení 
fasády i vnitřní dispozice. Životnost stavby se tak prodlouží a je pak srovnatelná se zděnými 
stavbami. Velkou výhodou kompozitní stavby oproti klasické dřevostavbě je i její vyšší požár-
ní odolnost. 

nosná konstrukce 
prefa průvlak tl.200 mm 

nosná konstrukce 
prefa sloup L tl.200 mm 

tepelná izolace 
minerální vata tl.190 mm 

kotvení panelu do sloupu vnitřní povrch SDK 
desky, tl.12,5 mm 

parotěsná folie 
výplň mezery 
PUR pěna ú EPS 

nosná konstrukce Prefa panelu 
dřevěný rošt 50/190-625 mm 

zásypová 
zemina 

vnější krycí vrstva 
horčíková deska tl.8 mm 

tepelná izolace 
fasádní minerální 
vata min.tl. 150 mm 

vnější povrch 
omítka s umělou 
tkaninou tl.8 mm 

zateplení soklu 
xPS, tl. 100 mm 
+ omítka 

původní 
zemina 

Skeletsystem Goldbeck 
POLOPREFABRIKOVANÝ 
DŘEVĚNÝ PANEL tl. 200 mm 

základ – železobeton.monolit. 
patka C20/25, min.tl. 500 mm 

zálivka 

hydroizolace / ochrana 
proti radonu modif.asfalt. 
pás S + penetrační nátěr 

nosná konstrukce 
ž.b.prefa základový 
práh tl.200 mm 

podkladní beton 
C19/20 tl.150 mm 

HYDROIZOLAČNÍ SOUVRSTVÍ 
TEPELNÁ IZOLACE EPS 70S tl.250 mm 
PAROTĚSNÁ FOLIE 
PENETRAČNÍ NÁTĚR 
SPÁDOVÁ VRSTVA 
Ž.B.STROPNÍ DÍLEC SPIROLL 
TL.200(250) mm 
VZDUCHOVÁ MEZERA TL.cca 240 mm 
SÁDROKARTONOVÝ PODHLED 

VĚNCOVÁ VÝZTUŽ 

SÁDROKARTON 
UZAVŘENÁ VZDUCHOVÁ 
MEZERA tl. 50 mm 
ŽEL. BET. PRŮVLAK tl. 200 mm 
ZATEPLENÍ EPS 70F, tl. 150 mm 
VNĚJŠÍ FASÁDNÍ SYSTÉM SE 
SKLOVLÁKNITOU ARMOVACÍ 
TKANINOU 8 mm 

ZÁLIVKA 

ŽEL.BET. PRŮVLAK 

OPLECHOVÁNÍ ATIKY 

UPEVŇOVACÍ KOVOVÝ PROFIL TEPEL.IZOLACE EPS, tl. 60 mm 

SÁDROKARTON tl. 15 mm 
VZDUCHOVÁ MEZERA 

tl. 50 mm 
ŽEL. BET. PRŮVLAK  

tl. 200 mm 
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ŘEŠENÍ STYKŮ   MEZI PRVKY ŽELEZOBETONOVÝCH PREFABRIKOVANÝCH 
SLOUPOVÝCH KONSTRUKCÍ   průběh napětí ve spojitých rámech: 
- v místech jeho nulové hodnoty je nejvhodnější poloha pro stykování průvlaků nebo sloupů;  
- uprostřed rozpětí nebo na  styku sloup-průvlak je naopak vhodná nejméně. 

L/4¸5 

L 

styk průvlak-
průvlak 

krakorec 

styk sloup-sloup 

L/2 

ma
xim

áln
í n

ap
ětí

 

místo nulového  
momentového napětí 

styk 
průvlak- 
-průvlak 

SKLADEBNÉ SESTAVY nosných rámů montovaných železobetonových sloupo-
vých staveb (vybrané příklady) 

průvlak 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

sloup 

styk 

1.  rámy z tyčových prvků rám 1.2 sestava 1.1 

Průběžné průvlaky stykovány v místě 
styčníku (nad podporou). 
Je výhodné pro menší četnost délek 
prvků, tedy v univerzálnějších kon-
strukčních soustavách (1.1, 1.2). 

Průběžné průvlaky  
stykovány v polích  
mezi podporami.  
Tato varianta má jedno- 
dušší vzájemný styk  
průvlaků, tuhý spoj prů- 
vlaků se sloupy a užití  
nalézá při návrhu spe- 
cializovaných konstrukčních soustav pro menší 
zatížení (1.3, 1.4). 
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2.1 

2.2 

3. rámy z půlrámových a 
H-rámových prvků 

3.1 

3.2 
rámová 
sestava 

2. rámy z křížových a T-prvků 

rámové průčelní prvky 
na výškovém domě 

v Londýně, VB 

Rámové dílce jsou konstrukčně 
vylehčenými stěnovými panely. 
Jde o kombinované prvky sestáva-
jící z částí sloupů a průvlaků je-
jichž vzájemné propojení je tuhé a 
montážní styky jsou situovány 
do polí mezi rámovými stojinami 
nebo příčlemi.  

Rámová konstrukce vyžaduje správnou volbu tuhých či kloubových spojení jednotlivých prv-
ků: stojin a příčlí.  Příklad nesprávného umístění kloubových spojení, konstrukce staticky 
neurčitá – umožňuje deformování tvaru. 

tuhý spoj   

tuhý spoj   kloub   

Tuhé a kloubové spojení prvků v rámech 
Rámová konstrukce nemusí mít veškeré styčníky prvků, z nichž sestává, dokonale tuhé. Mů-
že mít vhodně umístěné klouby či poloklouby a přitom splňovat požadavek únosnosti i tuhos-
ti. U montovaného rámu tedy není nezbytné vyžadovat aby působil naprosto stejně jako 
shodný rám monolitický. Naopak vhodně situovanými kloubovými spoji (event. polokloubo-
vými) lze dosáhnout příznivějšího rozdělení namáhání podél jednotlivých prutů. 

tuhý rám   tuhý spoj   kloub   

Lépe: ztužení rámu pomocí tuhého spojení se základem 
nebo sloupem v nižším podlaží: 

Ztužení rámu užitím tuhých rámů („koz“) v krajních traktech: 
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Spojování prvků rámu  
spoje:  dle tuhosti:    tuhé 
   kloubové 
   dle tvaru: na sraz 

   na ozub 
upřednostňují se spoje kloubové (netřeba svařování - 
levnější); kloub lze použít tam, kde se stýkají prvky rá-
mové, které jsou už vedle tuhé - nelze použít vždy 
Styk průvlak - průvlak : 

destičku navléci na vy-
čnívající výztuž (nesva-
řovat) a zabetonovat 

kloub: tuhé spojení: 

sr
az

 

destičku 
přivařit 

20 

otvor na výztuž a 
zabetonovat 

skrytý průvlak 

nahoře a dole přiva-
řit, otvor + trn jako u 
kloubového spoje oz

ub
 

+ zálivka 

Stykování sloupů zálivka 
cemento-

vou maltou 

výztuž 

SL
O

U
P 

kontrolní 
otvor 

Tuhý styk  sloup - sloup : 

přivaření ocelové 
spojky přenášející 
tahové síly  

propojení konců prů-
vlaků přivařením 
ocelových pásků  

shora je přivařena 
příložka zachycující 
tahy v ose průvlaků  

ze strany přivařena 
příložka zachycující 
tahy v ose průvlaků  

NA SRAZ  

NA OZUB 

trn 

svařeno svary 
trny 

výztuž 

³ 
30

 m
m 

ocelová 
příložka 

SL
O

U
P 

obetonováno 

varianty:        A         B 

ocelový 
úhelník 
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Uložení průvlaků na  
průběžné sloupy: 

sloup s ocelovou 
„kapsou“ (konzolou) 

kotvení sloupu 
 

probíhá 
sloupem 

výztuž kloubové ulo-
žení průvlaku 

„postelový“ 
¬ styk (spoj) ® 

trn  
výztuže 
dolního 
sloupu 

šroubový 
spoj 

Stykování sloupů - klouby: 

pateční 
okování 

svar 

výztuž 

kovový 
čep: 
 

tvarování sloupů 
v místě dosedání 

vložením vzpěr  
se učiní spoj tuhým 

A        B           C          D           E           F         G        H 

další varianty stykování sloupů 
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styk sloupů přes 

průběžné průvlaky 
spojené v jejich ose 

(Čapkův styk) 
   ®. 

1
.

2
.

3
.

4
.

5
.

6
.

7
.

8
.

9
.

vývoj styčníku s průběžným průvlakem 
svary  
propojeno 

ocelové 
průchodky 
průvlakem 

armatura 
průvlaku 

ocelová patka 
vyššího sloupu 

PRŮVLAK 

spojovací 
ocelová 
destička 

vzájemně 
svařeno 

armatura 
nižšího 
sloupu 

SLOUP 

Řešení stropních desek ve skeletových konstrukcích 
Volí se stejná materiálová báze, která je použita i pro nosnou kostru stavby. Kombinace ma-
teriálů i technologií nepřináší žádné výhody, pokud pro ni není zvláštní důvod. Převládající 
konstrukční typy jsou stropy deskové, žebrové jednosměrně pnuté nebo kazetové dvou či ví-
cesměrně pnuté. Ortogonální i neortogonální. 
 

střídavý 

rámy sdružené jednopodlažní 

patrové 

pravidelný  bez přesahů střídavý s krakorci 

pravidelný 

příčné   uspořádání (do cca 15 podlaží) 

žebra 

tro
jtra

kt 
 

tro
jtra

kt 
(ch

od
bo

vý
) 

± 4,5 m < 6 m 4¸7,5 m < 9 m 

± 
1,2

÷1
,5 

m 

krakorec 
(konzola) 

sta
tic

ky
 ne

 m
oc

 ví
tan

ý d
vo

jtra
kt 

spojitá, jednostranně 
pnutá deska 
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h b
 vý

šk
a ž

eb
ra

 

výška desky hs ³ 50 

rozdíl výšek 
(úrovně výztu-
že) min. 50 mm délka žebra .. Lb  

délka  
průvlaku Lp  

PRŮVLAK  

ŽE
BR

O 
 

šířka 
průvlaku 

bp 

 h p
 .. 

vý
šk

a p
rů

vla
ku

 

tro
jtra

kt 
 

dv
ojt

ra
kt 

± 
4,5

 m
 <

 6 
m 4¸

7,5
 m

 <
 9 

m 

sp
oji

tá,
 je

dn
os

tra
nn

ě 
pn

utá
 de

sk
a 

žebra 

podélná orientace (do cca 5 podlaží) 

šířka žebra bb 
³ 100,140 

mm 

dtto  …střídavý 

rám sdružený patrový, pravidelný 

průvlak 

že
br

o 
 

slo
up

  

deska 

Obou a vícesměrné uspořádání rámů: pro výškové stavby přibližně čtvercového půdorysu 
s centrálním uspořádáním vnitřní dispozice  0,66 £ A : B £ 1,5 

trojúhelníkový 
(šestiúhelní-

kový) systém  
® 

¬ obch.dům Kotva konzoly 
na středních sloupech 

oboustranně 
pnutá deska 

6¸7,5 m < 9 m 

6¸
7,5

 m
 <

 9 
m 

žebra 

¬ stropy kazetové ¯ 

6 ¸
 9 

m 

A 

B 

be
dn

ěn
í: s

tol
ov

é 

tvarová vložka s výztuží ® 

ho
tov

ý k
az

eto
vý

 st
ro

p 
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Stropní panely a jejich uložení 
Stropní panely jsou uloženy vr-

chem na svých nosnících nebo jejich 
přírubách pomocí vrstvy ložné malty. 
Svislé spáry se vyplňují betonovou 
zálivkou. Ložná spára přenáší kromě 
úložných tlaků panelů také vodorov-
né smykové síly. Stropní tabuli tvo-
řenou panely, nemá-li nadbetonova-
nou monolitickou desku, je třeba 
přes nosníky (průvlaky) spojit tak aby 
působila jako celek. K tomu slouží 
zálivková výztuž ukládaná do styč-
ných spár mezi panely, procházející 
nad nebo skrz nosník připravenými 
průchody. (viz obrázek) 

panely dutinové 
¬ či předpjaté 

panely ® 
spřažené 

panely 
žebrové 

Vzájemný styk stropních panelů, 
tvarování čelních konců  ¯ 

Panely předpjaté, 
žebrové, TT  ¯ 

Styk stropních 
panelů s průvlaky 

vč. propojení panelů zálivkovou výztuží 

Skelety bezprůvlakové s deskou zesílenou tvarově či výztuží, a to v blízkosti svislých podpor 

2/9
 L 

hlavice 
sloupu 

zesílená 
výztuž L ³ 6 m 

L ³
 6 

m L= ± 6 m 

L =
 ±

 6 
m 

1/4
 L 

zesílená výztuž 
(skrytá hlavice) 

zesílená výztuž 
(skrytý průvlak) 

„hřibové“ stropy: 
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 Stropní žebrové panely jsou nejlehčí 
z betonových panelů, a proto se hlavně pou-
žívají na velká rozpětí a předpjaté. Mohou 
být dvojí konstrukce: 
- panely s dvojicí žeber na okrajích profilu  Π 
- panely s dvěma žebry uprostřed profilu a 
deskou s převislými konci  TT 
 

Žebrové panely šlo stykovat vzájemným 
svařením úhelníků zabudovaných v hor-
ních hranách panelů. Celkové zmonolit-
nění stropní desky bylo prováděno 
nadbetonováním souvislé vrstvy mazani-
ny s vloženou síťovinou. Panely SPI-
ROLL byly stykovány betonovou zálivkou 
ve spárách. Žebrové panely byly ukládá-
ny na nosník prostřednictvím nevyztuže-
ných pryžových ložisek šířky 100 mm 
(deskové tloušťky 10 mm byly délek: 250, 
200, 150 nebo 100 mm; klínové tloušťky 
8 ¸ 12 mm byly délek: 250, 200 nebo 150 
mm). Panely SPIROLL byly ukládány na 
gumové pásy nebo do maltového lože. 
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základní teze této přednášky jsou ke 
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http //:15123.fa.cvut.cz 

¨ 

¿ 

µ 

http://www.prefabeton.cz/

