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Popis 
 
Publikace si klade za cíl poskytnout základní informace o vlastnostech ocelobetonového 
skeletu, který byl vyvinut společností NOVING, s.r.o. Tento skelet je díky svým technickým 
a ekonomickým parametrům vhodný k použití jako nosná konstrukce pro všechny typy 
patrových budov, administrativní či bytové budovy, patrové garáže a průmyslové objekty.   
 
Skelet společnosti NOVING představuje vysoce modulární nosný systém, což výrazně 
usnadňuje, zrychluje a v konečném důsledku i zlevňuje stavbu, jeho vysoká variabilita 
neklade architektům omezení, která jsou častá u obdobných systémů. Základní motivací 
vývoje bylo dosáhnout minimální ceny skeletu při maximální rychlosti výstavby a 
maximálních užitných vlastnostech výsledné konstrukce. K tomuto cíli se dospělo pomocí 
počítačové optimalizace tvaru jednotlivých nosných prvků, minimalizací dopravních nákladů 
i montážních úkonů. Dochází tak ke značné úspoře hmotnosti použitých materiálů, což vedle 
nezanedbatelného finančního efektu přispívá i k ochraně životního prostředí. 
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Úvod 
 
Během posledních několika desetiletí prudce vzrostlo zatížení konstrukcí, aniž by tento vzrůst 
byl kompenzován odpovídajícím zlepšením materiálových parametrů. Dochází tedy k situaci, 
kdy je zapotřebí využívat únosnost materiálu lépe než dříve. Kromě toho se zesilují jak 
ekonomické tak ekologické tlaky na úsporu materiálu, které však musí být dosažena bez 
snížení celkové bezpečnosti konstrukcí. Výsledkem těchto protichůdných požadavků je 
pečlivější optimalizace navrhovaných konstrukcí s použitím počítačových simulací a 
nestandardních materiálů či konstrukčních řešení. Jedním z nich je masivní použití 
kompozitních materiálů, jejichž užitné vlastnosti vysoce předčí původní komponenty. Ve 
stavebnictví se jedná především o kompozit oceli a betonu.   
 
Spojení oceli a betonu umožňuje optimální využití výhodných vlastností obou materiálů a 
potlačení jejich nevýhod. Vhodným uspořádáním se každému z obou spřažených materiálů 
přisoudí takový druh namáhání, aby se co nejlépe uplatnily jeho specifické vlastnosti. 
Betonové prvky jsou tedy umístěny do oblasti tlačené, neboť beton je schopen přenášet jen 
omezená tahová napětí, tlakům však vzdoruje velmi dobře. Oproti tomu prvky ocelové se 
použijí v oblasti s převládajícím tahem. Ocel sice má přibližně stejnou únosnost v tahu i tlaku, 
avšak moderní válcované i svařované profily se z důvodu optimálního využití materiálu 
vyznačují vysokou štíhlostí, což však na druhou stranu vede ke stabilitním problémům 
v oblastech tlakových napětí. Optimálním návrhem konstrukce lze docílit eliminace 
nepříznivých vlastností obou materiálů a tím i vytvoření kvalitativně odlišného kompozitního 
materiálu.   
 
Dalšími výhodami použití spřažených ocelobetonových konstrukcí obecně je chemické 
spolupůsobení oceli a betonu, které zamezuje korozi oceli a tím ocel povrchové chrání. 
Kromě toho obetonováním ocelových profilů dochází i ke zlepšení jejich protipožární 
ochrany. Ocelová část systému skeletu slouží i jako ztracené bednění, takže odpadají práce 
spojené s bedněním i odbedňováním. Ocel snižuje spotřebu betonu i výztuže a také lépe 
definuje polohu výztuže při betonáži. Výsledkem je výrazně nižší vlastní hmotnost konstrukce 
než v případě klasické betonové konstrukce. 
 
Jádrem systému skeletu je unikátní kombinace několika starších prvků, které již byly ve 
stavební historii úspěšně vyzkoušeny, s prvky moderními, které opustily výzkumné laboratoře 
teprve nedávno.   
 
V ocelové části skeletu se jedná především o prolamované nosníky, které se vyznačují 
vysokou únosností při minimální vlastní hmotnosti, z těchto důvodů jsou již po řadu let 
používány v ocelových konstrukcích.   
 
V betonové části skeletu se jedná o využití trapézového plechu jako ztraceného bednění. 
Oproti dnes běžným deskám konstantní tloušťky dochází k výrazné úspoře objemu betonu a 
tím i vlastní hmotnosti konstrukce.   
 
Z ryze moderních prvků lze zmínit technologie výroby jednotlivých komponent skeletu a 
spřažení oceli s betonem, jež zaručuje správné fungování konstrukce skeletu.   
 
Veškeré komponenty skeletu jsou počítačově optimalizovány s ohledem na více kritérií, 
především minimální hmotnost a tím i minimální cenu, maximální únosnost, minimální 
dopravní náklady i minimum montážních úkonů.  
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Vlastnosti skeletu 
 
Je nutno zdůraznit, že NOVING nenabízí pouze prolamované nosníky či jiné elementy, nýbrž 
ucelený systém, který tyto prvky vzájemnou koordinací vytvářejí a který je patentově chráněn 
užitným vzorem. Výhodou takového modulárního systému je především jednoduchá a rychlá 
montáž. Nicméně je zapotřebí si všimnout i druhé strany mince. Obzvláště ve střední Evropě 
mají stavitelé určitou nechuť ke standardizovaným elementům, které vedly k uniformní 
výstavbě. Je tedy nutno zodpovědět otázku, zda nehrozí obdobné nebezpečí. Odpověď zní: ne. 
Systém NOVINGu je sice modulární, je však plně flexibilní, zcela se poddá představám 
architekta. Standardní moduly umožňují bezpočet kombinací, mimoto je možno vyrobit 
atypické moduly přímo na míru dané aplikaci. Z hlediska architekta má skelet velmi zajímavé 
specifické vlastnosti, které nejsou obvyklé u konkurenčních systémů. Uveďme alespoň:   
 

• malá tloušťku stropu (od 200 mm+podhledy+podlaha), 
• nízké průvlaky (od 200 mm), které zcela zmizí ve stropu, 
• širokou škálu rozpětí (obvykle cca 3000 – 9000 mm), u téže budovy lze libovolně 

kombinovat, 
• štíhlé sloupy (většinou Ø194 mm), které mohou být díky variabilnímu rozpětí 

uspořádány tak, že zmizí ve stěnách, čímž nenarušují vnitřní uspořádání objektu, 
• prostor pro instalace v trapézech, 
• snadná příprava prostupů pro instalace, 
• nosné zdi nejsou zapotřebí, čímž dochází ke zvětšení vnitřního prostoru budovy bez 

jakéhokoli zvětšení nákladů na výstavbu. 
 
Modulární ocelobetonový skelet společnosti NOVING tedy architekta nikterak neomezuje, 
spíše naopak umožňuje i věci, které nejsou obvyklé.   
 
Většina z komponent skeletu plní několik funkcí v různých fázích stavebního procesu, čímž 
dochází k ještě výraznější úspoře materiálu. Příkladem může být trapézový plech, který slouží 
jako ztracené bednění a zároveň nahrazuje výztuž spodní strany monolitické betonové desky. 
Z hlediska stavitele tedy přináší tento skelet především následující výhody oproti obvyklým 
systémům:   
 

• rychlou a snadnou montáž bez svařování, 
• nízká spotřeba oceli i betonu, 
• všechny díly jsou kompaktní, skladné, a tím minimalizují dopravní náklady, 
• není zapotřebí používat bednění při betonáži, jelikož systém obsahuje prvky 

ztraceného bednění, 
• u menších a středních rozpětí možnost betonáže bez dočasných podpor. 

 
Hlavní přednosti z hlediska konečného uživatele lze tedy shrnout do následujících bodů:   
 

• nízká cena, 
• rychlost výstavby, 
• variabilita prostoru, 
• adaptabilita prostoru.  

 
Je tedy zřejmé, že skelet společnosti NOVING přináší investorovi vysoké užitné vlastnosti 
spolu s úsporou prostředků, otevírá architektovi nesčíslné možnosti a poskytuje stavební 
společnosti snadnou a pohodlnou montáž. 
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Systém skeletu 
 

Nosný systém skeletu 
může být rozdělen na 
prvky vertikální a 
horizontální, jak je 
znázorněno na obrázku 
rozestavěného objektu 
nepravidelného tvaru.   
 
Horizontálními prvky jsou 
vlastní stropní konstrukce, 
které jsou tvořeny 
systémem průvlaků a 
ocelobetonové stropní 
desky. Užitné zatížení 
spolu s vlastní tíhou 
konstrukce je přenášeno 
stropní deskou do 
průvlaků, které je dále 
rozvádějí do prvků 
vertikálních - sloupů. 
Sloupy přenášejí veškeré 
vertikální zatížení 
konstrukce a díky nim 
odpadá potřeba nosných 
zdí. Horizontální síly, jako 
je zatížení větrem a 
podobně, jsou přenášeny 
příhradovými ztužidly. 
Díky flexibilitě skeletu je 
možné umístit sloupy i 
ztužidla takovým 
způsobem, že po 
dokončení stavby zůstanou 

skryta ve zdech. Systém umožňuje různé rozteče sloupů i různé délky stropnic, je možné 
vytvářet převisy i různě tvarované půdorysy budov.   
 
Variabilita skeletu NOVINGu však umožňuje i jiná statické řešení, například výstavbu budov 
s tuhým betonovým jádrem. V tom případě odpadá potřeba ztužidel, horizontální síly jsou 
přenášeny jádrem.   
 
Jelikož při použití skeletu NOVINGu mají zdi budovy pouze funkci izolační a nikoli nosnou, 
je možné použít buď klasické cihelné zdi s menší tloušťkou anebo netradiční sendvičové 
materiály. V obou případech dochází ke značnému ztenčení zdí vzhledem k tradičním 
konstrukcím a tím i k nárůstu užitného prostoru objektu. 
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Prvky skeletu 
 

Schéma stropní konstrukce 
 
 
 

 
 
 
 

Stropní konstrukce se sestává z průvlaků a stropní desky, která je dále tvořena trapézovým 
plechem a monolitickým betonem. 
 

 

průvlak trapézový plech 

monolitický beton sloup 



NOVING   S.R.O. , Úlehlova 108/1, 700 30 OSTRAVA, www.noving.cz                                STRANA  7  

Průvlak 

 
Průvlak je tvořen prolamovaným nosníkem se spřahovacím prvkem a je opatřen otvory pro 
šroubový přípoj na sloupy, případně na jiné průvlaky.   
 
Prolamované nosníky jsou známy jako progresivní alternativa obvyklejších válcovaných 
profilů v případech extrémního namáhání. Obvykle se vyrábějí z válcovaných profilů 
rozřezáním stojiny klikatým řezem a následným svařením vzniklých dílů ve vrcholech řezu. 
Tímto způsobem vznikne nosník větší výšky s okénky uprostřed stojiny, což přispívá k jeho 
vysoké ohybové tuhosti při zachování velmi nízké hmotnosti nosníku. Systém NOVINGu 
pokročil v optimalizaci tvaru ještě dále využitím spřažení prolamovaného průvlaku s 
betonem. Zatímco dolní pásnice stropnice nese celé své zatížení sama, horní pásnice je 
posílena betonovou deskou a tudíž může být subtilnější. Tímto způsobem vzniká asymetrický 
prolamovaný nosník, jenž přináší další úsporu materiálu.   
 
Nespornou výhodou prolamovaných nosníků je jejich dokonalé spřažení s betonem, který 
volně proteče otvory nosníku, čímž vznikne monolitická kompozitní deska o vysoké tuhosti i 
únosnosti.   
 
Průvlaky jsou vyráběny a dodány na stavbu již v patřičné délce a opatřené dírami pro 
šroubový přípoj pomocí šroubů pro ocelové konstrukce. Jejich kompletní montáž je tudíž 
velmi rychlá. 
 
Jelikož zatížení průvlaků může být vysoké, je možný výběr ze dvou řad nosníků. Řada zvaná 
„vysoký průvlak“ používá vysoký prolamovaný nosník, jehož výhodou je velmi nízká 
hmotnost. Nevýhodou je, že výška průvlaku je větší než je tloušťka stropu, takže průvlaky 
zůstávají na hotové budově viditelné. Pokud je estetické hledisko důležité, je možné použít 
„nízký průvlak“, využívající buď standardní válcovaný profil nebo nižší prolamovaný profil, 
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který je sice těžší než stejně únosný „vysoký průvlak“, ale díky své malé výšce v konečném 
výsledku nebude viditelný, nebude nikterak narušovat podhled stropu. 
 
 

Stropní deska 
 
Stropní desky je tvořena trapézovým plechem a monolitickým betonem Trapézový plech  
nahrazuje dolní výztuž betonového stropu a zároveň slouží jako prvek ztraceného bednění, 
jeho montáž spočívá v uložení na průvlaky, utěsnění vln plechovými C profily a zajištění 
například pomocí samovrtných šroubů. Po uložení přídavných armování je strop připraven 
k betonáži. 
 
 

Ztužidlo 
 
Ztužidla jsou navrhována ve dvou základních verzích: jako Ondřejův kříž anebo polopříčka. 
V obou případech jsou opatřena patřičnými šroubovými spoji.   
 
V prvním případě jde o ztužidlo vyrobené z tenké kulatiny, ve druhém se většinou jedná o 
trubkový průřez, nicméně je možné použití i jiných profilů dle přání zákazníka. 
 
 

Sloup 

 
Z důvodu úspory materiálu i prostoru je navržen jako ocelová trubka vyplněná betonem s 
plným využitím spolupůsobení oceli a betonu. Stejně jako ostatní díly, i sloup je již z výroby 
zcela připraven ke šroubovému spojení s okolními díly. V případě sloupu se jedná o spojení 
se základy stavby a s průvlaky v jednotlivých patrech stavby. 
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Postup montáže 
 
Modularita skeletu NOVINGu zajišťuje jednoduchou montážní proceduru a umožňuje velmi 
vysokou rychlost výstavby. Je třeba připomenout, že veškeré ocelové součásti jsou připojeny 
šroubově, na staveništi není zapotřebí nic svařovat. Skelet používá systém ztraceného 
bednění, které je tvarově přizpůsobeno průvlakům, takže se pouze usazuje na průvlaky a 
připojuje se pomocí samovrtných šroubů. Vlastní betonáž většinou probíhá bez podpírání 
trapézového plechu, je zapotřebí podepírat pouze některé průvlaky. Veškeré výše uvedené 
faktory přispívají k významné úspoře času při výstavě ve srovnání s ostatními systémy.   
 
Popišme stručně postup montáže ocelobetonového skeletu NOVINGu.   
 
Po provedení terénních úprav je zapotřebí vybudovat základy budovy, například formou 
betonových základových patek. Po jejich zatvrdnutí je možné začít s vlastní montáží 
ustavením sloupů na základy. Na sloupy se připevní průvlaky a ztužidla v jednom směru. 
Mezi průvlaky se poté postupně namontují trapézové plechy a ztužidla v druhém směru, čímž 
končí montáž ocelové části skeletu.   
 
Pokračuje se přípravou betonáže. Na nepravidelné okraje lze použít kromě trapézového 
plechu například také klasického bednění. Poté se natáhne výstužná kari síť, podepřou se 
dlouhé plně vytížené průvlaky a tím je ukončena příprava pro betonáž. Nyní zbývá pouze zalít 
připravený strop betonem, po jehož zatvrdnutí je nosný skelet hotov a připraven pro 
dokončovací práce, jejichž charakter plně závisí na určení objektu. 
 
 
Využití 
 
Modulární ocelobetonový skelet společnosti NOVING je vhodný k použití jako nosná 
konstrukce pro všechny typy patrových budov. Typickým případem mohou být 
administrativní či bytové budovy, patrové garáže, průmyslové objekty a podobně.   
 
Mezi nejpodstatnější technické parametry tohoto skeletu patří velmi nízká spotřeba materiálů: 
konstrukční oceli (od 19 kg/m2) i betonu (od 312 kg/m2), rychlá a snadná montáž, vysoká 
únosnost. Skelet je navrhován v souladu s evropskými normami, tudíž je možné jeho použití i 
v zahraničí, což je dále podporováno i velmi nízkými dopravními náklady. Protože ocelové 
části jsou chráněny betonem, lze poměrně snadno zajistit stupeň požární ochrany dle 
charakteru objektu a požadavku zákazníka. Skelet se dále vyznačuje subtilními rozměry 
sloupů (většinou Ø194 mm), nízkou tloušťkou stropu (od 200 mm), průvlaky schovanými ve 
stropu a variabilním uspořádáním.   
 
Výše uvedené technické parametry, jako je úspora materiálu či rychlá montáž, se samozřejmě 
projeví i v ekonomické oblasti výrazným snížením nákladů na výstavbu. Všestranná 
optimalizace skeletu vede i k úsporám v přidružených oblastech, jako jsou například 
přepravní náklady.   
 
Společnost NOVING je schopna v nejkratších termínech vyprojektovat, vyrobit a případně i 
smontovat ocelobetonový skelet, popisovaný v této pomůcce. Máte-li nějaké dotazy, rádi 
Vám je zodpovíme. 


