
VÝSKYT TRHLIN NA ST NÁCH POD 
STROPY Z P EDPJATÝCH PANEL

P i naší konzulta ní innosti se 
setkáváme nejen s vlhkostními 
poruchami konstrukcí, ale as od 
asu jsme p izváni i k jiným typ m 

poruch. V tomto p ísp vku je 
popsána problematika výskytu trhlin 
p edevším na vnit ních povrchových 
úpravách zdiva pod stropy 
z dutinových p edpjatých panel , 
které tvo í nosnou konstrukci 
skladby ploché st echy.

Dutinové p edpjaté dílce Spiroll 
jsou deskové betonové prvky 
vyztužené podélnými p edpjatými 
ocelovými lany. Na eském trhu 
tyto dílce vyrábí a dodává více 
spole ností, nap . GOLDBECK 
Prefabeton s.r.o. a Prefa Brno a. s. 
Panely jsou již adu let relativn  
populárním ešením stropních 
i st ešních nosných konstrukcí 
nejen komer ních a pr myslových 
objekt , ale i rodinných a bytových 
dom . Je tomu tak právem, protože 
tento stavební systém má mnoho 
výhod. adí se mezi n  p edevším 

rychlá montáž, vysoká únosnost 
p i relativn  malé tlouš ce pr ezu, 
p izp sobení rozm r  panel  tém  
jakémukoliv p dorysu, minimalizace 
mokrých proces  na stavb , 
okamžitá poch znost a také požární 
odolnost. Výhod je tedy mnoho, ale 
stejn  jako u jiných systém  je t eba 
v novat náležitou pozornost návrhu 
i provád ní.

Jedním z p ípad , které jsme 
v nedávné minulosti ešili, 
byla novostavba rodinné vily 
o dvou nadzemních podlažích. 
Svislé konstrukce byly vyzd ny 
z d rovaných pálených cihel a st echy 
byly ploché jednopláš ové s klasickým 
po adím vrstev. Skladba st echy byla 
navržena dle našeho katalogového 
listu DEK St echa ST.1008A (viz 
obr. 06). Investor a majitel realiza ní 
Þ rmy v jedné osob , který je naším 
dlouholetým zákazníkem a zná 
náš technický servis, nás p izval ke 
konzultaci zjišt né poruchy. Cht l 
zjistit jejich p í inu.

P i prohlídce hrubé stavby koncem 
ervence 2019 byly zjišt ny 

vodorovné trhliny v erstvé vnit ní 
omítce st n pod nosnou konstrukcí 
ploché st echy (obr. 01 a 02). 
V dob  prohlídky byla ze skladby 
st echy provedena pouze provizorní 
hydroizola ní vrstva z asfaltového 
pásu typu G200 S40 (obr. 03), 
která m la poté ve výsledné 
skladb  st echy p evzít parot snicí 
a vzduchot snicí funkci.

Nejprve byla zmapována všechna 
místa projev  poruch. Bylo zjišt no, 
že trhliny se vyskytují pouze na 
st nách rovnob žných s podélnou 
hranou stropních p edpjatých 
panel  (se sm rem pnutí). Pod 
elním uložením panel  žádné 

poruchy zjišt ny nebyly. V p ípad  
ješt  erstvé vnit ní omítky st n bylo 
v odpoledních hodinách po horkém 
letním dnu dob e patrné, že došlo 
k otev ení spáry a další den ráno 
bylo viditelné zp tné dosednutí 
panelu provázené vytla ením omítky 
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ve stejném míst  (principiáln  
zobrazeno ve schématickém ezu 
na obr. 07).

Na další sledované stavb  
došlo k obdobné poruše (obr. 
04 a 05) a navíc také k odd lení 
a následnému dosednutí panelu 
ke korun  p í ky rovnob žné se 
sm rem dutin stropních panel .

Podobnou zkušenost získal p i 
stavb  svého rodinného domu také 
náš kolega. On použil pro nosné 
st ny jednovrstvé zdivo z tvárnic 
z autoklávovaného pórobetonu 
a trhliny na jeho dom  se projevily 
na vn jším povrchu obvodového 
zdiva (obr. 08). Projevily se ve v tší 
mí e na st nách rovnob žných 
s pnutím panel  a v menším 
rozsahu i na st nách, na kterých 
jsou panely uloženy. První trhliny 
nejspíš souvisejí p edevším se 
zm nou vzep tí, ty druhé s pohyby 
v uložení v souvislosti se zm nami 
vzep tí nebo pr hybu.

Na všech sledovaných stavbách 
musela být v r zné mí e provedena 
sanace trhlin a bylo zjišt no, že 
po dokon ení kompletní skladby 
st echy se popsané poruchy 
zpravidla již znovu neprojevují.

JAK SE POPSANÝM PORUCHÁM 
VYHNOUT?

Ve všech dostupných podkladech 
od výrobc  p edpjatých stropních 
panel  lze íst, že tzv. vzep tí 

(nadvýšení) panel  nem že 
být považováno za vadu, ale 
je jeho p irozenou vlastností. 
Nap . spol. Prefa Brno a. s. uvádí 
v uživatelské p íru ce Spiroll (zdroj 
www.prefa.cz), že hodnotu vzep tí 
nelze p esn  stanovit a je závislé 
na n kolika vlivech. P edevším 
na po tu p edpjatých lan, dob  
zavedení p edp tí, p edpínací síle, 
stá í panelu, zp sobu uložení na 
stavb  a vlivu po así.

U výše popsaných staveb jsme došli 
k záv ru, že dominantním vlivem, 
který zp sobil poruchy (trhliny) 
omítek, bylo p sobení relativn  
vysokých teplot ve slunném 
letním období podpo ené erným 
asfaltovým pásem na horním 
povrchu. Oh átím horního povrchu 
panel  se zv tšilo jejich vzep tí. 
Strop pak nadzdvihl obvykle 
poslední adu zdicích prvk  na 
obvodové st n  nebo se odtrhl od 
p í ek. Výšková úrove , kde dojde 
k odtržení, záleží na provedení 
návaznosti stropu na zdivo a na 
vzájemné soudržnosti jednotlivých 
vrstev mezi sebou.

Pro zmírn ní rizika výskytu 
popsaných trhlin lze doporu it 
vy kat s realizací povrchových 
úprav st n co nejdelší dobu, aby 
prob hlo dotvarování panel . Vliv 
zm n teploty od slune ního zá ení 
se tím ale nevylou í. K omezení vlivu 
po así je nutné provedení kompletní 
skladby st echy v etn  tepelného 
izolantu. Postup výstavby by m l být 

takový, aby se povrchové úpravy 
v interiéru i exteriéru realizovaly až 
po kompletní skladb  st echy.

Popsané p ípady nás znovu 
upozornily, že je nezbytné p i 
návrhu a realizaci konstrukcí brát 
z etel nejen na jejich bezchybnou 
funkci po Þ nálním dokon ení stavby, 
ale je t eba brát v úvahu i montážní 
stavy ve vztahu k p edpokládaným 
postup m výstavby. Nap íklad 
o vlhkostních poruchách skladby 
ploché st echy zp sobených 
nevhodným technologickým 
postupem a nadm rným 
namáháním konstrukcí 
v rozpracovaném stavu, psal již 
d íve kolega Ing. Petr Hofman 
v lánku Ješt  nebydlí, a už mají 
plesnivou st echu.
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