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1 Úvod
Bednění vymezuje projektem předepsaný tvar betonové konstrukce a nese hmotnost betonu až
do doby, než beton dostatečně vyzraje a konstrukce nezmění požadovaný tvar, popř. unese
alespoň vlastní tíhu. Systémové bednění je komplexní průmyslově vyráběný soubor prvků a
dílců formy, zahrnující i opěrný a podpěrný systém a ochranné lešení. Systém je navržen
podle jednotné koncepce tak, aby jeho prvky byly univerzální, kompatibilní pro mnohonásobně opakované nasazení v průmyslové stavební výrobě. Umožňuje bednění jednoho nebo několika typů konstrukcí s různými rozměry a tvary.
Průmyslová výroba systémového bednění zaručuje jeho vysokou kvalitu a minimální
rozměrové tolerance. Bedněné plochy se vyztužují kovovými nebo dřevěnými nosníky, jejichž pevnost umožňuje minimalizovat počet sepnutí. Forma se spojuje jednoduchým způsobem s prvky opěrného a podpěrného systému, jejichž součástí jsou rektifikační zařízení. Při
použití systémových bednění se dosahuje nízké stavební pracnosti a vysoké efektivity. Všechny druhy systémových bednění zabezpečují kvalitní povrch betonové konstrukce. Výrobci
systémových bednění nabízejí bednicí soupravy přizpůsobené bedněním z různých konstrukčních prvků.

2. Systémové bednění a jeho druhy
2.1

Rozdělení dle způsobu použití

Dle způsobu nasazení můžeme systémové bednění rozdělit do několika základních skupin:

§

Bednění pro svislé konstrukce
§ Základy
§ Stěny, šachty
§ Sloupy, pilíře
§ Ostatní svislé konstrukce (průvlaky, čela mostovek, římsy…)

§

Bednění pro vodorovné konstrukce
§ Stropy
§ Rampy, schodiště
§ Ostatní vodorovné konstrukce (průvlaky, podepření prefabrikátů …)

§

Speciální (zvláštní) konstrukce
§ Tunely
§ Mosty
§ Ostatní speciální konstrukce (sportovní a kulturní stavby, vodohospodářské stavby …)
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3. Systémové bednění pro svislé konstrukce
3.1

Rozhodující kritéria pro výběr vhodného bednění

O technickém řešení a použitém systému pro bednění svislých konstrukcí rozhoduje několik
důležitých faktorů. Dříve než zvolíme druh bednění, který chceme použít a než se začneme
zabývat vlastním návrhem, je třeba zjistit, jestli vystačíme s bedněním pro rovné stěny nebo
musíme řešit i zaoblené tvary, jestli budeme používat oboustranné nebo jednostranné bednění,
jaká je výška jednotlivých konstrukcí a jaký druh betonu se bude používat. Dále je důležité
vědět, jaké požadavky má investor na pohledovost betonu a bude-li na stavbě jeřáb pro manipulaci s bedněním.

3.1.1

Tvar betonové konstrukce

Výběr bednicího systému zásadně ovlivňuje tvar betonové konstrukce, kde rozlišujeme jestli
bedníme rovné stěny nebo stěny obloukové.
Pro obloukové tvary používáme většinou speciální bednění, u kterého se dají jednotlivé panely
pomocí vřeten plynule zaoblit a můžeme tak vytvořit kruhové bednění jakéhokoliv poloměru.
Omezení bývá pouze u minimálního poloměru, který většinou začíná na hodnotě 1metr a závisí na použité bednicí desce.
Pokud zadavatel netrvá na přesném kruhovém tvaru, je možné oblouky o větším poloměru
bednit jako segmentové s použitím běžných systémů pro stěnové bednění. Oblouk se vytvoří
tak, že se mezi jednotlivé panely vloží předem zhoblovaný klínový hranol.

3.1.2

Zachycení vodorovných sil vznikajících při betonáži

Pro způsob zachycení vodorovných sil při betonáži je rozhodující, zda bedníme konstrukce
pomocí oboustranného nebo jednostranného bednění. U oboustranných systémů jsou vodorovné síly přenášeny táhly a maticemi (rádlování), které navzájem spojují protilehlé bednicí
dílce. Jednostranné bednění se používá tam, kde se z jedné strany betonované stěny nachází
stávající stavební konstrukce nebo jiný pevný útvar (skála, zpevněná stěna výkopu apod.).
V takovém případě můžeme bednění použít pouze z jedné strany a vodorovné síly zachycujeme pomocí opěrných rámů.
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3.1.3

Tlak čerstvého betonu na bednění

Výška betonované konstrukce, rychlost betonáže a použitý beton určují tlak čerstvého
betonu na bednění. Běžná únosnost stěnového bednění se pohybuje od 40 do 80 kN/m2.
U sloupových bednění je přípustný tlak čerstvého betonu od 100 do 150 kN/m2.
Tlak čerstvého betonu posuzujeme jako hydrostatický tlak, tzn. že není závislý na tloušťce betonované konstrukce a je přímo úměrný výšce čerstvého betonu.
Pokud je betonovaná konstrukce příliš vysoká můžeme snížit tlak čerstvého betonu tak, že
předepíšeme pomalejší betonáž nebo rozdělíme betonáž po výšce na několik taktů. Každý další
takt potom následuje až po zatvrdnutí předchozího záběru.
U sloupů, pilířů a krátkých stěn dochází k velkým tlakům, protože mají malý průřez a musí se
zpravidla betonovat na jeden záběr.
Zvláštní pozornost je potřeba věnovat samohutnícím betonům, u kterých je počátek tuhnutí
posunutý tak, že k němu dochází zpravidla až po zabetonování konstrukce na celou výšku.

3.1.4

Výsledná pohledovost betonové konstrukce

Dalším důležitým faktorem pro výběr bednicího systému je požadavek investora na pohledovost betonu. Hodnotícími kritérii jsou v tomto případě povrchová struktura betonu, rozdělení
ploch, rozmístění kotevních prvků a barevnost. Někdy se do bednění vkládají matrice nebo se
na bednicí desky připevňují hoblovaná prkna nebo jiné řezivo.
Je třeba zmínit, že neexistuje žádná norma stanovující, jak by měl vypadat pohledový beton
monolitických konstrukcí, a proto má každý jinou představu o tom, jaká kritéria by měl splňovat. Někdo požaduje pravidelný otisk rámů panelů, jiný naopak chce, aby byl povrch betonu
zcela hladký bez tohoto otisku, další vyžaduje, aby měl betonový povrch např. strukturu dřeva
apod. Je třeba vždy jednat se zadavatelem a dohodnout se, jak má výsledný povrch betonované konstrukce vypadat.
Důležitým ukazatelem z hlediska pohledovosti je také rozmístění pracovních spár. Protože
přechod mezi dvěma takty je na betonu vždy patrný, pracovní spára se naopak zvýrazní a tvoří tak výrazný architektonický prvek.
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Z hlediska zpracování betonové směsi je u svislých betonových konstrukcí důležité dbát
zejména na důsledné dodržení pravidel vibrování. To se musí provádět tak, aby na povrchu
konstrukce zůstalo co nejméně vzduchových bublinek, které po zatvrdnutí způsobují tzv. kaverny (dutiny) a znehodnocují výsledný vzhled a kvalitu pohledového betonu.

3.1.5

Hmotnost bednění

Pokud na stavbě není k dispozici jeřáb, je pro výběr bednění důležitá také jeho hmotnost.
Existují lehké systémy, které jsou přímo určeny pro ruční montáž. Nejtěžší díl v takovém případě neváží většinou více než 40 až 50 kg. Tyto druhy bednění však mají nižší únosnost
(cca 40 kN/m2) a většinou se nehodí pro konstrukce s vysokými požadavky na pohledovost.
Tam, kde nemáme k dispozici jeřáb, ale potřebujeme bednění s vyšší únosností, jsou vhodnou
alternativou panely s hliníkovým rámem. Tyto panely jsou doplňkem k běžným stěnovým systémům, používají stejný spojovací materiál, mají zpravidla stejnou konstrukci, stejné rozměry
a stejnou bediící desku jako systém z kterého vychází, pouze ocelový rám je nahrazen rámem
ze slitin hliníku.

3.2

Stěnové rámové bednění
Pro bednění svislých konstrukcí
se nejčastěji používá
stěnové
rámové bednění.
Rámové bednění
je velmi univerzální a dá se použít v podstatě na
všechny
typy
svislých
konstrukcí od základů, přes stěny až
po pilíře.
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Vedle rámového existuje také stěnové nosníkové bednění. Používá se hlavně pro velké stěny,
které se na stavbě mnohokrát opakují, pro mohutné a vysoké pilíře a pro stěny s vysokými
nároky na pohledovost.
Firma PERI, je největším výrobcem bednění na světě. Dodává několik stěnových rámových
systémů, které se liší zejména únosností a hmotností, podle typu konstrukcí, na které jsou jednotlivé systémy určeny.
TRIO je nejúspěšnější rámové bednění využitelné pro všechny druhy staveb. Systém přenese
při splnění nejvyšších požadavků na rovinnost tlak betonu až 83 kN/m2 a umožňuje bednit
stěny jakýchkoliv výšek. Největší panel má rozměr 270 × 330 cm.
DOMINO je lehké rámové bednění pro bednění stěn do výšky 5m. Přípustný tlak čerstvého
betonu je 60 kN/m2. Většina panelů má hmotnost do 50 kg a dá se použít i na stavbách, na
kterých není k dispozici jeřáb.
HANDSET je úsporné maloplošné bednění určené pro menší konstrukce. Většina dílů váží do
30 kg, takže s nimi může manipulovat pouze jeden člověk. Největší panel má rozměr
150 × 90 cm. Bednění je určeno pro tlak čerstvého betonu do 40 kN/m2.
MAXIMO je nové těžké bednění vycházející ze systému TRIO, se kterým je plně kompatibilní.
Používá unikátní systém spínání dílců z jedné strany bednění, což urychluje bednicí práce a
snižuje mzdové náklady.

HANDSET

3.2.1

DOMINO

TRIO

Hlavní konstrukční prvky stěnového rámového bednění
Základem stěnového rámového bednění je panel, který je tvořen ocelovým, případně hliníkovým rámem a bednicí deskou.
Panely se navzájem spojují do větších celků pomocí spojovacího materiálu (zámky, klipy nebo spojky) a vodorovné síly jsou
zachyceny pomocí rádlování (táhla a matice). Dále existuje
celá řada doplňkových prvků, které usnadňují manipulaci
s bedněním a zajišťují bezpečnost práce při montáži, demontáži
a užívání bednění.

3.2.1.1 Panely
Panel je hlavním prvkem stěnového rámového bednění. Vytváří vlastní tvar bednění a je
v bezprostředním styku s čerstvým betonem. Je tvořen rámem a bednicí deskou.
Rámy jsou téměř výhradně ocelové, výjimečně jsou vyrobeny ze slitin hliníku. U lehkých bednění je rám z ploché oceli, úhelníků nebo jiných otevřených profilů. U těžších systémů tvoří
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rám složité uzavřené profily, které jsou navrženy tak, aby umožňovaly dokonalé spojení panelů pomocí zámků.
Obvodový rám je ztužen žebry. U některých systémů jsou žebra jen ve vodorovném směru.
Firma PERI však došla k závěru, že pro dobrou funkci systému a vysokou únosnost je lepší
používat ztužení v obou směrech.
Bednicí deska je většinou z mnohovrstvé překližky z kvalitních dřevin a je potažená povlakem
z fenolové pryskyřice. V poslední době se objevují snahy nahradit tuto klasickou dřevěnou
desku různými kombinacemi dřeva a plastů (případně i hliníku) nebo celoplastovými deskami.
Tyto desky ale vyžadují speciální zacházení a údržbu a jsou drahé.
Velikosti panelů jsou navrhovány v určitém rastru tak, aby se mohly navzájem kombinovat,
nastavovat a zaměňovat. Rastr panelů je většinou tvořen po 30 nebo 25 cm. Z ekonomického i
logistického hlediska je výhodné, pokud dokážeme při minimální druhovosti panelů vybednit
jakýkoliv tvar betonové konstrukce.

3.2.1.2 Spojovací materiál
Pro spojení panelů se používají různé typy spojek. Tyto prvky nazývané zámky, klipy, spojky,
závory apod. plní tři základní úkoly:
- panely navzájem pevně spojuje v jeden celek, který bezpečně přenese veškeré práce při
ukládání a zpracování betonové směsi a umožňuje přenášet celé sestavy bednění jeřábem;
- musí bednění dokonale utěsnit, aby při betonáži nevytékalo cementové mléko;
- srovnává bednění tak, aby betonované konstrukce byly perfektně rovné a mezi jednotlivými
panely nebyly zlomy.
Firma PERI vyvinula a používá u svých systémů unikátní patentovaný zámek BFD, který dokáže splnit všechny tři požadované funkce najednou a který je možné použít na všechny typy
spojů. Tam, kde stačí použít jeden zámek BFD, používají jiné systémy tři až sedm různých
spojek a doplňkových prvků. Použití jednoho zámku významně urychluje montáž a demontáž
bednění a usnadňuje logistiku, což snižuje celkové náklady. Zajišťuje jednoduchý bezchybný
návrh a zabraňuje chybám při realizaci na rozdíl od systémů, které potřebují pro různé typy
spojů bednění různý materiál.
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3.2.1.3 Rádlování
U oboustranného bednění je nutné protilehlé panely navzájem sepnout, aby se bezpečně zachytily vodorovné síly vznikající při betonáži. Toto se provádí pomocí závitových tyčí (táhel)
a matic. Běžně se používají tyče průměru 15 mm (označované DW15), které přenesou zatížení v tahu až 90 kN. Pro větší zatížení se používají táhla DW20, případně DW26, které má
únosnost 250 kN.
Pro správné umístění táhel jsou v panelech umístěny rádlovací otvory, kterými se tyče provlékají. Zásada je, že každá svislá spára mezi panely musí být zajištěna rádlováním.
Aby se dala táhla po betonáži vytáhnout a opětovně použít, musí být opatřena chráničkou. Pro
běžné případy se používá zdrsněná plastová trubka, která je na koncích opatřena plastovými
konusy. U betonových konstrukcí se ale můžeme často setkat se zvýšenými požadavky na
vodotěsnost, někdy na plynotěsnost, zvukotěsnost, případně ohnivzdornost nebo odolnost
proti záření. Pro takové případy existují speciální typy chrániček, speciální konusy a uzavírací
prvky, kterými se otvory po táhlech utěsňují.

3.2.1.4 Doplňkové prvky
Kromě panelů, spojovacího materiálu a rádlování má většina systému k dispozici celou řadu
doplňkových prvků, které usnadňují práci s bedněním a zajišťují bezpečnost při práci.
Nezbytným doplňkem pro bednění svislých konstrukcí jsou prvky určené ke stabilizaci a
přesnému ustavení bednění. Stabilizaci tvoří stavitelné tyče (stabilizátory a výložníky). Pomocí speciálních prvků se připevní k panelům a díky nim dokážeme bednění ustavit do svislé
polohy, ve které ho drží až do doby, kdy je smontována protilehlá strana a panely jsou navzájem spojeny táhly.
Dalším nezbytným doplňkem jsou lávky a konzoly sloužící pro práci na bednění.
K doplňkovým prvkům patří také například prvky pro zbytkové rozměry, šachtové dílce,vyrovnávací závory, různé lávky, zábradlové konzoly a žebříky. Dále jsou to prostředky pro
transport jako jsou jeřábové háky a závěsy, palety a koše pro skladování přepravu.
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3.3

Stěnové nosníkové bednění

Vedle rámového existuje také stěnové nosníkové bednění. Toto bednění je většinou navrhováno a vyráběno přesně na určitou konkrétní konstrukci.
Jednotlivé dílce se montují z typizovaných dřevěných příhradových nebo plnostěnných nosníků, které se běžně používají pro stropní bednění. Nosníky jsou navzájem spojeny ocelovými
závorami v požadovaných délkách a z druhé strany je na nich připevněna bednicí deska. Opět
se většinou používá vícevrstvá překližka ošetřená nástřikem.
Smontované dílce se spojují do větších celků přes závory pomocí speciálních spojek a navzájem se spínají táhly, stejně jako rámové bednění.

3.4

Sloupové bednění

Sloupové bednění můžeme rozdělit na bednění pro rovnostěnné sloupy a pro kruhové sloupy.
První typ vychází ze stěnového bednění a často využívá stejné nebo podobné prvky. Naproti
tomu bednění kruhových sloupů je samostatný systém, který nelze použít pro žádné jiné konstrukce (s výjimkou kruhového ukončení stěn).
Ve srovnání se stěnovým bedněním musí sloupové přenášet mnohem větší tlaky čerstvého
betonu. To je způsobeno tím, že sloupy a pilíře mají malý objem a nemohou se v nich provádět žádné pracovní spáry, tzn. že se musí betonovat najednou na celou výšku.
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4. Systémové bednění pro vodorovné konstrukce
Stejně jako u svislých konstrukcí můžeme i pro vodorovné konstrukce rozdělit bednění
z hlediska konstrukčního systému na panelové (u stěnových systémů nazývané rámové) a
na nosníkové.
V případě vodorovných konstrukcí je ale poměr nasazení obou systémů zcela opačný než
u konstrukcí svislých. Jestliže se u stěnových systémů můžeme na stavbách v České republice
setkat hlavně s rámovým bedněním, u stropů a ostatních vodorovných konstrukcí se téměř
výhradně používá bednění nosníkové.
Je to způsobeno tím, že mzdové náklady jsou u nás stále ještě velmi nízké a přestože montáž i
demontáž nosníkového bednění je ve srovnání s panelovým mnohem složitější a časově náročnější, jeho nízká pořizovací hodnota zatím vítězí nad rychlostí a jednoduchostí panelových
systémů.

4.1

Stropní nosníkové bednění PERI
Stropní nosníkové bednění se vyznačuje svou univerzálností a nízkou pořizovací cenou. Systém, který dodává firma
PERI, se nazývá MULTIFLEX a je
jedinečný použitím dřevěného příhradového nosníku na rozdíl od ostatních
systémů, které používají nosníky plnostěnné.

4.1.1

Hlavní konstrukční prvky stropního nosníkového bednění

Stropní nosníkové bednění sestává ze tří hlavních konstrukčních částí. Jsou to betonářské
desky, které tvoří vlastní formu bednění a jsou v bezprostředním kontaktu s betonovou směsí,
dále rošt z dřevěných nosníků, který desky podpírá a vytváří nosnou konstrukci bednění a
celý systém je přenášen do spodní nosné konstrukce pomocí ocelových případně hliníkových
stojek. Ty mohou být u vysokých nebo velmi těžkých vodorovných konstrukcí nahrazeny
různými typy podpěrných věží.
Věže mohou být speciálně vyrobené pro toto použití, anebo sestavené ze stojek spojených navzájem příhradovými nosníky v jeden celek. Firma PERI dokáže podepřít nejrůznější složité
tvary bednění také pomocí unikátního prostorového lešení PERI UP, které se hojně využívá
při bednění mostovek a jiných zvláštních konstrukcí.

4.1.1.1 Betonářské desky
Na stavbách se zpravidla setkáte se dvěma druhy betonářských desek. Prvním z nich je vícevrstvá překližka opatřená ochranným nástřikem, která je velmi podobná bednicím deskám
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osazeným v panelech rámového bednění. Druhým typem je třívrstvá deska, potažená oboustranně melaminovou pryskyřicí.
Desky se vyrábějí v různých rozměrech a musí splňovat vysoké požadavky na výslednou kvalitu povrchu betonu. Běžná tloušťka je 21mm, spíše výjimečně se můžeme setkat s tloušťkou
27 mm.
Betonářské desky mohou být nasazeny opakovaně a jejich obrátkovost je přímo úměrná kvalitě a ceně. Nejkvalitnější desky mohou být při šetrném zacházení a důsledném ošetřování použity 30 až 50krát. U běžných desek se obrátkovost pohybuje okolo deseti nasazení. Životnost
výrazně ovlivňuje důkladné ošetřování separačním olejem a vhodný způsob čištění po použití.
Na doplnění zbytkových rozměrů u okrajů konstrukce, u sloupů, stěn a pro vytváření složitých
forem na jedno nasazení se používají levné prořezové překližky.

4.1.1.2 Dřevěné nosníky
Jak již bylo řečeno, betonářské desky jsou položeny na roštu tvořeném dřevěnými nosníky.
Rošt je tvořen dvěma vrstvami nosníků. Horní nosníky se rozmísťují v pravidelných vzdálenostech a to většinou po 50 nebo 62,5 cm. Záleží na tloušťce stropní konstrukce, na únosnosti
betonářské desky a na její délce, neboť konec desky musí být vždy podepřen.
Dolní nosníky se umísťují kolmo k horním a jejich vzdálenost závisí na jejich únosnosti a
na velikosti přenášeného zatížení. Často je ale ovlivněna rozmístěním stavebních konstrukcí.
Pro bezchybné a ekonomické navrhování rozestupů nosníků a stojek jsou k dispozici přehledné tabulky a posuvná pravítka, která pomáhají velice snadno a rychle určit správnou vzdálenost nosníků i stojek pro různé tloušťky stropních desek.
Většina výrobců bednění používá plnostěnné nosníky výšky 20 cm. Firma PERI však vyvinula
a dodává také unikátní příhradový nosník výšky 24 cm. Tento nosník má větší únosnost než
plnostěnný a umožňuje rozmístit dolní nosníky a stojky ve větších vzdálenostech, což přináší
nemalé úspory. Díky své konstrukci mají příhradové nosníky také mnohem delší životnost,
která může při správném používání dosáhnout až 14 let na rozdíl od plnostěnných, u kterých
je běžná životnost okolo 4 let.
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4.1.1.3 Stropní stojky
Stropní stojky podepírají spodní nosníky a přebírají tak veškeré zatížení vznikající při výrobě
monolitické konstrukce. Při výpočtu zatížení je nutné počítat s hmotností betonu, s provozním
zatížením vznikajícím při práci na bednění a s vlastní hmotností bednění a to po celou dobu
tuhnutí a tvrdnutí.
Stropní stojky jsou většinou ocelové a jsou výškově nastavitelné v určitém rozsahu. Jejich
únosnost pak závisí na délce vytažení. Firma PERI dodává ocelové stojky PEP v několika
délkách s celkovým rozsahem od 100 cm až do 500 cm, při použití speciálního nástavce
550 cm. Minimální únosnost stojky při jakémkoliv vytažení je 20 kN, dosahuje však hodnot
až 40 kN.
Kromě zmíněných ocelových stojek dodává firma PERI také vysoce únosné hliníkové stojky
MULTIPROP. Tyto stojky jsou velmi lehké a dodávají se v délkách do 6,25 m. Dají se na sebe
výškově nastavovat a pomocí příhradových rámů se sestavují do podpěrných věží. Samostatná
stojka dokáže přenést zatížení až 80 kN, zabudovaná ve věži pak až 90 kN.
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4.1.2

Montáž stropního nosníkového bednění

13

14

4.1.3

Demontáž stropního nosníkového bednění
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4.2

Stropní panelové bednění PERI

Hlavními přednostmi moderního stropního panelového bednění jsou jednoduchá a rychlá
montáž a demontáž, což šetří nemalé mzdové prostředky a dále možnost brzkého odbednění prvků, které poté můžeme okamžitě použít na další pracovní záběr. To nám zase umožňuje bednit menší plochy v rychlém sledu za sebou a ušetřit tak náklady za pronájem bednění.
Obě tyto přednosti dokonale splňuje stropní bednění PERI SKYDECK.

4.2.1

Hlavní konstrukční prvky stropního panelového bednění

Hlavními prvky stropního panelového bednění PERI SKYDECK jsou panel (3), nosník (2),
hlava (1) a stojka . U systému s padací hlavou je součástí systému také krycí lišta (4). Tak
jako u každého systému i zde existuje celá řada doplňkových prvků, například pro řešení volných okrajů bednění nebo napojování bednění ke stávajícím konstrukcím apod. Řada doplňkových prvků systému PERI SKYDECK slouží k zajištění bezpečnosti při práci na bednění.
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4.2.1.1 Panely
Tak jako u stěnových systémů, vytváří panely vlastní tvar bednění a jsou v bezprostředním
styku s čerstvým betonem. Rozdíl je v tom, že panely pro stropní bednění musí být co nejlehčí, protože se osazují a demontují ručně bez pomoci jeřábu. Vlastní panel tvoří rám, který je
většinou vyroben ze slitin hliníku a vícevrstvá bednicí deska.

Panely systému PERI SKYDECK mají hliníkový rám a bednicí desku tl. 9 mm, takže i největší
panel o rozměrech 150 × 75 cm váží pouhých 15,5 kg a manipulace s ním je velmi snadná.
V minulosti se někteří dodavatelé snažili prosadit s panely, které se daly použít jak pro bednění stěn, tak pro bednění stropů. To se ale ukázalo jako nevhodné, protože stěnové bednění
přenáší mnohem větší tlaky a proto vyžaduje tužší a mohutnější rámy a tlustší bednící desku.
Takové panely jsou potom příliš těžké pro ruční manipulaci při bednění stropů.

4.2.1.2 Nosníky
Jak už bylo zmíněno výše, nemohou mít panely kvůli hmotnosti příliš velký rozměr. Každý
však musí být podepřen minimálně ve čtyřech bodech. Abychom minimalizovali množství
stojek, ukládají se jednotlivé panely na nosníky a ty jsou poté podepírány stojkami.
Tak jako u všech prvků pro stropní bednění, je také pro nosníky důležitá nízká hmotnost. Nosníky systému PERI SKYDECK jsou hliníkové a standardní délka je 2,25 m při hmotnosti
15,5 kg. Nahoře jsou osazeny ozubenou plastovou lištou pro zajištění správné polohy panelů.
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4.2.1.3 Stropní stojky
Pro podepření panelového stropního bednění se používají stejné stojky jako u nosníkových
systémů. Rozdílné jsou pouze hlavy, které se na stojky nasazují.

4.2.1.4 Stropní hlavy (a krycí lišty)
Pro uložení nosníků, případně panelů na stropní stojky slouží stropní hlavy. Existují různé
typy hlav. Firma PERI však vyvinula unikátní tzv. padací hlavu, která umožňuje částečné
odbednění za velmi krátkou dobu po betonáži. Zatímco klasické stropní bednění se odbedňuje
většinou až po třech týdnech, systém padacích hlav PERI SKYDECK umožňuje demontáž
panelů a nosníků průměrně za 2 až 5 dnů, v krajních případech již druhý den po betonáži.
Obecně platí, že čím tlustší je betonovaný strop a čím vyšší je teplota vzduchu, tím kratší jsou
termíny pro odbednění.

Princip padací hlavy spočívá v tom, že po dosažení určité pevnosti betonu se úderem kladiva
na hlavě uvolní klín, který způsobí pokles nosníků a potažmo také panelů o 6 cm. Poté lze nosníky i panely snadno demontovat a použít pro další záběr. Současně se mohou také demontovat stojky u okrajů desky sousedících s nosnou konstrukcí. Strop zůstane podepřen pouze
vnitřními stojkami s padacími hlavami.
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Při použití padacích hlav je nutné mezi panely vložit tzv. krycí lištu, která umožňuje spolu
s hlavou předčasné odbednění. Krycí lišty zůstávají po částečném odbednění osazeny spolu
s hlavami a stojkami.

5. Ekonomika systémového bednění
Betonová směs
Uložení betonu
Armatura
Uložení armatury
Náklady na bednění
Montáž a demontáž bednění

Náklady na výrobu 1 m3 betonové konstrukce v závislosti na tvaru, typu a náročnosti konstrukce mohou být různě vysoké. Poměr nákladů na beton, armaturu, bednění a práce bývá
různý. Ale na rozdíl od nákladů na beton a armaturu, které bývají v podmínkách konkrétní
stavby podobné, jsou náklady na bednění a práci s ním pro různé dodavatele velmi odlišné.
Závisí to často na vhodnosti použitého sytému bednění, optimálním nasazení sad bednění,
minimalizaci prostojů a efektivitě vynaložené práce tesařů.
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Vzhledem k trendu klesajícího počtu kvalifikovaných tesařů a zvyšování mezd pro nejkvalifikovanější dělníky je používání jednoduchých systémových bednění jedinou cestou ekonomického stavění. Produktivita bednění systémovými prvky, cca 0,2 – 0,5 Nh/m2, umožňuje
zvládnout vysoké tempo výstavby s minimem pracovníků a v krátkém čase.
Systémové bednění umožňuje:

§
§
§
§
§
§

Zaměstnat pracovníky s nižší kvalifikací, tedy menší mzdové náklady.
Opakovatelnost taktů a optimální nasazení sad, tedy rychlé a efektivní zabednění, odbednění a ošetřování betonové konstrukce.
Kvalitní plánování postupů stavění v čase i nákladech.
Zkracování doby nasazení bednění a celé doby výstavby (náklady na jeřáby).
Snižování vad betonových konstrukcí a nákladů na jejich odstraňování.
Zvyšování bezpečnosti práce a snižování rizik ve výstavbě.

Služba nájmování bednění, která tvoří v obchodování firem s bedněním nejvýznamnější položku jejich obratu, podporuje významně konkurenceschopnost a operativnost nástupů různých firem a tím i celý proces ekonomického stavění.

6. Závěr
V podmínkách stavění průmyslovým způsobem se jen málo betonových konstrukcí obejde
bez systémových bednění. Firma PERI se s výjimkou taženého bednění, které využívá zrajícího betonu jako podpory pro stále se pohybující formu, věnuje všem druhům systémových
bednění. Kromě základních systémů rozvíjí nové, někdy lokálně požadované systémy, jako
například pultové stropní stoly o rozměrech až 10 x 50 m pro prodejní plochy ve Spojených
státech, až po systém letmé betonáže mostů, která je nyní k vidění na mostu přes Opárenské
údolí u Lovosic, nebo bednění tunelu ocelovou kráčející formou, dnes k vidění v Mostech u
Jablúnkova. Již zmíněné příklady potvrzují skutečnost, že česká pobočka PERI je na českém
trhu velmi aktivní, technicky vyspělá a její již realizované projekty lze srovnávat s projekty
kdekoli na světě.
Velký prostor k rozvíjení budou do budoucna hrát zvýšené požadavky na bezpečnost pracovníků. V tomto směru se vyvíjejí nové stropní systémy, jednostranně obslužný systém rádlování, zdokonalují se pracovní plošiny a lávky. PERI je také dodavatelem nejbezpečnějšího systému lešení v Evropě.
Podklady v tištěné i elektronické podobě je možno si nechat poslat nebo stáhnout na adresách:
www.peri.cz
www.peri.com
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