
REALIZACE  
železobetonových staveb  

metodou posuvného bednění



Společnost Omega – Teplotechna Praha a.s. realizuje speciální železobetonové 
stavby metodou posuvného bednění již 20 let. Její zaměstnanci mají bohaté zku- 
šenosti a znalosti potřebné pro optimální realizaci.

Realizace železobetonových konstrukcí posuvným bedněním je stále velmi pro-
gresivní metoda výstavby, která přináší vysokou kvalitu finální železobe-
tonové konstrukce, velkou rychlost a efektivnost výstavby a rovněž 
velmi příznivé ceny realizace.  

Velmi zjednodušeně lze posuvné bednění charakterizovat jako soubor bední-
cích prvků, které jsou pomocí hydraulických zvedáků nepřetržitě zvedány na 
podpůrných tyčích po velmi jemných krocích, jež zajišťují plynulý pohyb bed-
nění. V průběhu zvedání bednění jsou do bednících prvků postupně zabudo-
vány ocelová výztuž, vestavěné prvky a betonová směs vhodných parametrů. 
Hotová železobetonová konstrukce vyjíždí z pohybujícího se bednění již cca 
po 4 hodinách. Součástí bednění jsou další mechanické a konstrukční prvky, 
které umožňují plynulou regulaci pohybu, ukládání betonu a ocelové výztuže, 
trvalé zaměřování konstrukce, ošetřování hotového povrchu a další související  
činnosti.

Metoda posuvného bednění je nejvhodnější pro kontinuální a nepřerušovanou 
výstavbu. Velmi vhodné pro uplatnění této technologie výstavby jsou vysoké 
objekty jako např. věže, komíny, nádrže nebo sila, chladící věže a další výškové 
objekty, kde je možno uplatnit vysokou produktivitu nepřetržité betonáže. Kon-
stantní tvar nebo průřez železobetonového objektu není podmínkou, protože 
moderní bednění jsou flexibilní a mají velkou variabilitu přechodu realizova-
ných rozměrů. 

Významnou předností posuvného bednění je rychlost betonování. Pracovní po-
stup u běžných staveb předpokládá rychlost posunu 3 – 5 m za den, ale možné 
jsou i posuvy výrazně rychlejší.

Rychlost pohybu posuvného bednění je ovlivněna více faktory. Po stránce bez-
pečnosti ovlivňuje rychlost posunu bednění rychlost tuhnutí a dosažená pev-
nost betonu v bednění. 

Připravit beton pro posuvné bednění, zvláště v dnešní době, kdy se do betonu 
přidává řada přísad, struska, popílek, plastifikátory a pod. je tak trochu alchy-
mie. Hlavní roli zde hraje především vysoká kvalifikace realizačních pracovníků. 
Rychlost vlastního tuhnutí je značně závislá jak na počasí, tj. teplotě a vlhkosti 
vzduchu, tak i na požadavcích realizátora během betonáže.

Dosažení velmi dobrých výsledků při betonáži je možné pouze tehdy, když se 
současně provádí řada kontrol a měření jak vlastní betonové směsi, tak i tech-
nologických zařízení, geometrie finálního objektu (výšky, svislosti objektu, sy-
metrie a pod.). Nutná je také nepřetržitá kontrola používané ocelové výztuže  
a jejího uložení do konstrukce spolu s kontrolou tloušťky stěn, konsistence be-
tonové směsi a kvality jejího ukládání. Velmi důležitá je neustála kontrola čisté-
ho povrchu pracovní plochy bednění, kontrola úrovně a zaměření všech vesta-
věných prvků a prostupů či otvorů do železobetonové konstrukce. 



VÝSTAVBA NÁDRŽÍ A SIL

VÝSTAVBA SPECIÁLNÍCH ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 

NÁDRŽE, SILA, PILÍŘE, ABSORBERY, 

KOMUNIKAČNÍ VĚŽE, ŠACHTY, CHLADÍCÍ VĚŽE  

A DALŠÍ ATYPICKÉ OBJEKTY

Při organizaci výstavby metodou posuvného bednění je nutné si uvědomit, že 
posuvné bednění je součástí technologické sestavy, která mimo vlastního po-
suvného bednění a posunu musí obsahovat zařízení pro dopravu osob a mate-
riálu do velkých výšek. Právě technologie pro svislou dopravu osob a materiálu 
mohou být rozhodujícím činitelem efektivnosti výstavby.

Nejčastěji se doprava betonu na místo betonáže řeší pomocí kontejnerů zavěše-
ných na jeřábu nebo jejich transportem na pracovní plošinu pomocí speciálních 
jednoúčelových elektrohydraulických nebo elektrických výtahů. Doprava osob 
do větších výšek je zabezpečena buď pomocí speciálních kabin zavěšených na 
elektrohydraulických výtazích nebo na stožárových výtazích s povolenou do-
pravou osob.

               

VÝSTAVBA ŽELEZOBETONOVÝCH KOMÍNŮ



VYSOKÁ PŘESNOST TVARU

VÝSTAVBA MOSTNÍCH PILÍŘŮ

Základní předpoklady úspěšné realizace železobetonové konstrukce 
metodou posuvného bednění (know-how):

1.  Projekt akceptující specifika metody posuvného bednění.
2.  Dokonalá technická příprava stavby a plánu realizace.
3.  Přizpůsobení základních modulů posuvného bednění konkrétní  
     konstrukci.
4.  Precizně zvládnutá koordinace stavebních činností v časovém 
     harmonogramu stavby
5.  Schopnost operativně zvládnout řešení mimořádných situací.
6.  Dokonalá znalost technologie a použitých materiálů (betonu).
7.  Trvalé měření a sledování kvality finálního produktu. Cílem je    
     dosažení vysoké kvality finálního produktu v reálném čase a za  
     trvale se měnících podmínek.

VÝSTAVBA KOMUNIKAČNÍCH VĚŽÍ

Omega – Teplotechna Praha a.s. se svými pracovníky bez-
pečně zvládá všechny výše uvedené organizační činnosti  
a technologické postupy, protože již dlouhá léta úspěšně 
používá posuvná bednění při stavbách výškových objektů. 

Realizace železobetonových konstrukcí posuvným bedněním 
je velmi progresivní metoda, která přináší:

•  Vysokou kvalitu finální železobetonové konstrukce
•  Velkou rychlost a efektivnost výstavby
•  Velmi příznivé ceny realizace

NEPŘETRŽITÁ REALIZACE 24 HODIN DENNĚ

      PRŮMĚRNÁ RYCHLOST TAŽENÍ     3 – 5 m za den



e-mail: info@ot.cz     http://www.ot.cz

Velehradská 26
130 00  Praha 3

tel: +420 222 728 681-2 
 fax: +420 222 728 680
e-mail: omegatep@ot.cz

POBOČKA OSTRAVA
Rolnická 15

709 00 Ostrava-Nová Ves
tel/fax : +420 596 620 366

e-mail: omegatep@gmail.com 
  moudry@ot.cz 

POBOČKA OLOMOUC

8. května 15
772 00  Olomouc 

tel/fax: +420 585 224 432
e-mail: konecny@ot.cz

VÝBĚR Z REALIZACÍ STAVEB POSUVNÝM BEDNĚNÍM  

Investor / zákazník Akce

Slovnaft Bratislava / Termostav a.s.
Výstavba železobetonového komína výšky 100 m pro Slovnaft 
Bratislava, 2003

Leonhard Moll Railway & Tower 
Systems, s r.o.

Výstavba dříku  komunikační věže, 2003

Metrostav a.s. Výstavba mostních pilířů na D8 – dálniční most Rybný potok, 2005

Glaverbel Czech Teplice a.s.
Výstavba železobetonového komína výšky 120 m pro sklářskou linku 
v Řetenicích, 2007

Slavex Industrial Filters s r.o.
Výstavba železobetonového absorberu výšky 30 m pro Chemes a.s.,  
Humenné, Slovensko, 2007

Metrostav a.s. Železobetonová  konstrukce  únikového východu Tunel Březno, 2007

Metrostav a.s. Silo mleté strusky SO305 v cementárně Mokrá, 2008

OKD OKK a.s. / Hutní projekt FM a.s.
Výstavba železobetonového komína výšky 70 m na Koksovně 
Svoboda, 2008

Metrostav a.s.
Výstavba železobetonových nádrží 4 x 35.000 m³ skladu PHM,  
ČEPRO, Loukov, 2009

Metrostav a.s. Výtahové věže 2 x 140 m v ČEZ, a.s. Elektrárna Ledvice, 2009


