
46

Téma: Paženie, lešenie, debnenie

S t a v e b n é  m a t e r i á l y  1 / 2 0 1 2

Jednou z výhod betónu je jeho tvárnosť. 
Po zatuhnutí a zatvrdnutí vznikne z pô-
vodnej amorfnej (až tekutej) hmoty kon-
štrukcia želaného tvaru. tvar budúcej mo-
nolitickej betónovej konštrukcie možno 
vytvoriť debnením. Z technologického hľa-
diska a vo vzťahu debnenia k realizovanej 
betónovej konštrukcii predstavuje debne-
nie pomocnú konštrukciu. Po zatvrdnutí 
betónu ju možno odstrániť alebo v prípade 
potreby ponechať zabudovanú, ako strate-
né debnenie. Stratené debnenie po zatuh-
nutí a zatvrdnutí stráca pôvodnú pomocnú 
funkciu. ak sa však napríklad kovové deb-
nenie spriahne s betónovou konštrukciou, 
môže zlepšovať jej mechanické vlastnos-
ti (respektíve únosnosť) alebo aj životnosť.

Debnenie Debnenie sa používa ako po-
mocná konštrukcia na zhotovenie monoli-
tických betónových konštrukcií. Pozostáva 
z formy, oporného a podperného systému. 
Forma je tá časť debnenia, ktorou sa defi-
nuje tvar betónovej konštrukcie. tvorí ju 
odebňovacia plocha a stuženie. 

Debnenie je v priamom kontakte s čer-
stvým betónom a podieľa sa na výsled-
nom vzhľade a kvalite povrchu betóno-
vej konštrukcie. najčastejšie sa zhotovuje 
z veľkoplošných prvkov, ktoré by idealizo-
vane mali byť tenké, no zároveň dostatoč-
ne tuhé v smere normály. v závislosti od 
požiadaviek na tuhosť odebňovacej plo-

chy možno vyľahčiť stuženie formy ale-
bo podperný systém. Zvyčajne sa používa 
hladký povrch formy. v praxi sa však čoraz 
častejšie možno stretnúť s požiadavkou na 
vytvorenie pohľadového betónu. Pri po-
žiadavke na špeciálny vzhľad povrchu be-
tónovej konštrukcie sa do debnenia vkla-
dajú vopred vyrobené matrice (napríklad 
plastové, gumené). Odtlačením reliéfu 
matríc do betónu sa získa finálny vzhľad 
konštrukcie (obr. 2).

voľnej deformácii odebňovacej plochy 
vplyvom zaťaženia čerstvým betónom, vý-
stužou, vlastnou tiažou, pohybom robot-
níkov, zhutňovaním betónu a ďalších fak-

torov zabraňuje stuženie. Hlavným cieľom 
je zabezpečiť požadované rozmerové cha-
rakteristiky konštrukcie bez neželaných 
deformácií, ktoré by prekračovali rozme-
rové tolerancie hotovej konštrukcie, a zá-
roveň minimalizovať prácnosť. na stuže-
nie formy sa používa vonkajšie a vnútorné 
stuženie. vonkajšie stuženie zvyčajne tvo-
rí sústava navzájom kolmých nosníkov vy-
hotovených z fošní, drevených, oceľových 
alebo plastových profilov. Z vonkajšieho 
stuženia sa zaťaženie prenáša do oporné-
ho a podperného systému. vnútorným stu-
žením sa zabezpečuje požadovaná hrúb-
ka konštrukcie a spolupôsobenie dvoch 
protiľahlých foriem (obr. 3). v systémových 
debneniach plnia súčasne funkciu ťahadiel 
spínajúcich formy debnenia a rozperiek. 
rozperky môžu byť napríklad plastové, na-
vlečené na spínaciu tyč, vďaka čomu záro-
veň umožňujú jej vytiahnutie z konštrukcie 
počas oddebňovania.

Oporným a podperným systémom deb-
nenia sa zabezpečuje stabilita a poloha 
formy v priestore a prenos zaťaženia z for-
my do terénu alebo do hotových nosných 
častí objektu. Oporným systémom sa pre-
náša horizontálne zaťaženie. tvoria ho 
opory, vzpery alebo ťahadlá. Podperným 
systémom sa prenáša zvislé zaťaženie. Po-
užíva sa na betonáž horizontálnych (ale-
bo šikmých) konštrukcií. Pozostáva z vodo-
rovných nosníkov alebo roštov a zvislých 
konštrukcií – stĺpikov a prvkov zavetrenia. 
Správna poloha formy v priestore sa za-
bezpečuje úpravou dĺžok prvkov oporné-
ho a podperného systému. v prípade tra-
dičného (tesárskeho) debnenia sa drevené 
prvky narežú na požadovanú dĺžku a ich 
presná dĺžka sa zabezpečí vyklinovaním. 
v prípade systémových debnení sa dĺžka 
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Debnenie ako forma určujúca tvar budúcej konštrukcie

Obr. 1 Mafraq Interchange,  Abu Zabí

Obr. 2 Príklad matrice na pohľadový betón [4]

Obr. 3 Vnútorné stuženie – spínacia tyč so zá-
vitom [5]
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nastavuje teleskopickými prvkami (stĺpik-
mi) a/alebo presnejšie rektifikačnými skrut-
kami. [1]

Okrem týchto základných prvkov systé-
mového debnenia sa používa aj doplnkový 
sortiment, ktorý slúži napríklad na spájanie 
dielov debnenia do väčších celkov (naprí-
klad rýchlospojky). 

Základným rozdelením, z ktorého vychá-
dzajú ďalšie vlastnosti a členenie debne-
ní, je rozdelenie podľa počtu použití. Podľa 
tohto parametra sa rozdeľujú debnenia na 
jednorazové a viacnásobné použitie.

 
Debnenie na jednorazové 
použitie
v prípade debnenia určeného na jedno-
razové použitie, tak ako to vyplýva zo sa-
motného názvu, nie je možné jeho opätov-
né použitie. Zložité je aj opätovné použitie 
jeho niektorých častí. typickými reprezen-
tantmi debnenia určeného na jednorazové 
použitie sú:
•	 tradičné (tesárske) debnenia (obr. 4). Po-

užívajú sa na realizáciu špecifických ale-
bo zložitých tvarov, pre ktoré neexistujú 
systémové debnenia alebo by ich výroba 
bola vzhľadom na počet konštrukcií nee-
fektívna. tesárske debnenia sa vyrábajú 
priamo na stavbe zo stavebného reziva. 
Pri zhotovovaní debnenia sa medzi jed-
notlivými doskami vynechávajú škáry, 
ktoré umožňujú voľné zväčšenie objemu 
debnenia po jeho nasiaknutí vodou. Po-
číta sa so zväčšením šírky dosák približne 
o 4 až 5 % [1]; 

•	 trvalo zabudované (stratené) debnenia, 
ktoré sa stávajú súčasťou konštrukcie. 
môžu tvoriť viditeľnú plochu betónovej 
konštrukcie, ale rovnako môžu tvoriť aj 
skrytú (nedostupnú) plochu. Pri zabu-
dovaní môžu trvale plniť nosnú funkciu 
alebo prispievať k zlepšeniu úžitkových 
vlastností konštrukcie. reprezentantmi 
stratených debnení sú napríklad filig-
ranové dosky (obr. 5). Sú charakteris-
tické previazaním vyčnievajúcej výstuže 
s s nadbetónovanou (tlačenou) vrstvou 
stropnej konštrukcie. Ďalším predstavi-
teľom strateného debnenia sú debniace 

tvarovky. Zvyčajne sa používajú na elimi-
novanie nutnosti zhotovovania debne-
nia. ide buď o kusové debniace tvarovky 
(obr. 6), alebo veľkoformátové až pane-
lové prvky. Kusové debniace tvarovky sa 
ukladajú niektorou murárskou techni-
kou na vzájomnú väzbu (obvykle v troch 
vrstvách). tie sa následne cez priebežné 
dutiny vystužia a vyplnia čerstvým be-
tónom. Obvykle sa používajú na zhoto-
venie základových konštrukcií drobných 
a jednoduchých stavieb alebo menej vý-
znamných konštrukcií (z hľadiska zaťaže-
nia). veľkoformátové tvarovky až panelo-
vé prvky (obr. 7) sa využívajú ako stratené 
debnenie a zároveň tepelná izolácia bu-
dúcej betónovej konštrukcie. ako stra-
tené debnenie najmä železobetónových 
stropov sa často používajú oceľové ple-
chy (obr. 8). Profilovaný plech vytvára 
v betónovej konštrukcii rebrá. na dno 
rebier sa ukladajú prúty hlavnej výstu-
že. ak má profilovaný plech aj bezpečne 
spolupôsobiť na prenose ťahového na-
máhania, privarujú sa naň oceľové tŕne, 
čím sa dosiahne spriahnutie; 

•	 kartónové (papierové) debnenia (obr. 9). 
Patria do skupiny jednorazových debne-
ní, ale nestávajú sa súčasťou konštrukcie. 
Obvykle sa používajú na zhotovenie be-
tónových stĺpov s kruhovým prierezom. 
 

Debnenie na viacnásobné 
použitie
Debnenia vhodné na viacnásobné použi-
tie možno použiť opakovane. v porovna-
ní s jednorazovým debnením sa vyznaču-
jú vysokými nadobúdacími nákladmi. Pre 
tento typ debnenia je charakteristická vy-
soká obratovosť (200 až 500-krát), nízka 
prácnosť (0,6 až 0,2 nh/m2), nižšia spotre-
ba materiálu a vysoká kvalita. Debnenia 
na viacnásobné použitie sú efektívne vte-
dy, ak majú vysokú životnosť (obratovosť), 
vysokú variabilitu rozmerov (univerzálnosť) 
a umožňujú jednoduchú manipuláciu. roz-
deľujú sa na systémové a špeciálne.

Systémové debnenie je komplexný, prie-
myselne vyrábaný súbor prvkov a diel-
cov formy, zahŕňajúci aj oporný a pod-

Obr. 4 Tradičné tesárske debnenie Obr. 5 Stratené debnenie – filigranové dosky

Obr. 6 Stratené debnenie – betónová debnia-
ca tvarovka

Obr. 7 Stratené debnenie – polystyrénová 
debniaca tvarovka

Obr. 8 Stratené debnenie – trapézový oceľo-
vý plech

Obr. 9 Stratené debnenie – kartónové debne-
nie stĺpov
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perný systém a ochranné lešenie. všetky 
prvky systému sú kompatibilné. Debne-
nie sa stužuje zväčša kovovými nosníkmi. 
vďaka jeho pevnosti sa minimalizuje po-
čet zopnutí. Forma sa jednoducho spája 
s prvkami oporného a podperného systé-
mu. na trhu sa nachádza niekoľko výrob-
cov a predajcov systémových debnení 
(Doka, Peri, Ulma ale aj HKH, mareco, Fox 
nitra, iSD-nOe a Faresin SK). v ich ponuke 
sa nachádzajú spravidla stenové (vrátane 
stĺpov), ale aj stropné debnenia. niektorí 
výrobcovia vyrábajú aj priestorové (tune-
lové) debnenia (obr. 10). tunelové debne-
nie vznikne spojením veľkoplošných deb-
niacich panelov a medziľahlého debnenia 
stropu do jedného celku. Pri oddebňova-
ní sa konštrukcia debnenia nerozoberá, iba 
sa spustí o niekoľko centimetrov a násled-
ne sa z objektu vysunie. Konštrukcia tune-
lového debnenia je väčšinou celokovová. 
Konštrukciau debnenia tvorí oceľový plech 
s hrúbkou 2 až 4 mm, vystužený kostrou 
z oceľových profilov. [1]

Z hľadiska voľby technológie zhotovenia 
betónovej konštrukcie je dôležité člene-
nie debnení na maloplošné a veľkoplošné. 
maloplošné debnenia sa vyznačujú forma-
mi s rozmermi do 1,5 až 2,0 m2 a hmot-
nosťou do 30 až 40 kg. nízka hmotnosť 
sa dosahuje použitím rámov z hliníkových 
zliatin. vďaka týmto rozmerom a hmotnos-
ti umožňujú ručnú manipuláciu. Pri deb-

není a oddebňovaní nevyžaduje zdvíhací 
prostriedok. veľkoplošné debnenia majú 
formy s plochou, ktorá môže byť aj väčšia 
ako 10 m2. Stuženie takýchto foriem je mo-
hutné a prenáša vysoké zaťaženie. niekto-
ré systémy majú únosnosť do 100 kn/m2, 
čo umožňuje vysoké tempo betonáže až 
do výšky konštrukcie približne 4 až 4,5 m 
(obr. 12). 

 
Špeciálne debnenia
Použitie špeciálnych debnení je nutné 
na zhotovenie konštrukcií s neštandard-
ným tvarom alebo v prípade náročných 
či neštandardných požiadaviek na zho-
tovovanie. Pod špeciálnymi debneniami 
sa rozumejú posuvné, šplhavé, pojazdné 
a prenosné debnenia.

Posuvné debnenia (obr. 13) sú vhodné na 
betonáž vysokých vertikálnych konštrukcií 
s konštantným prierezom (napríklad silá, 
stužujúce jadrá výškových budov). Posuv-
né debnenie sa skladá z formy, zo záves-
ného a zdvíhacieho zariadenia, z pracov-
nej plošiny a zo závesných lešení. Oceľová 
forma sa montuje v tvare prierezu budú-
cej konštrukcie a má výšku 1 200 až 1 500 
mm. Pohyb debnenia je zabezpečený pro-
stredníctvom zdvíhacieho zariadenia, kto-
ré sa pohybuje po vzperných tyčiach za-
pustených do betónovanej konštrukcie. 
Konštrukcia je dvojpodlažná. na hornom 
podlaží sa vykonávajú práce súvisiace s vy-

stužovaním, betonážou a riadením posu-
nu. na spodnom podlaží sa vykonáva kon-
trola a prípadné opravy povrchu. [1]

Šplhavé debnenia sú vhodné na betonáž 
vyšších konštrukcií, ktoré však nemajú kon-
štantný prierez. Pohybujú sa cyklicky. Do 
vyššej polohy sa presúvajú až po dosiah-
nutí oddebňovacej pevnosti konštrukcie 
v poslednom zábere. Šplhavé debnenie sa 
opiera o dokončené časti konštrukcie.

Pojazdné debnenia sa využívajú tam, 
kde sa v horizontálnom smere opakujú 
konštrukcie s rovnakým tvarom zvislého 
rezu alebo pri betonážach priebežnej hori-
zontálnej konštrukcie. typickým príkladom 
použitia môže byť debnenie sekundárne-
ho ostenia tunelov alebo mostného poľa 
(obr. 15).

Debnenie spodnej stavby Pre stavebníc-
tvo je charakteristické podceňovanie tech-
nologickej disciplíny, respektíve preceňo-
vanie vlastných schopností, vedomostí 
a odbornosti stavebníkov či dodávateľov. 
najčastejšie podceňovanými konštruk-
ciami sú práve tie, ktoré (zjednoduše-
ne povedané) nemôžu spadnúť. ide teda 
o konštrukcie zvyčajne uložené na teré-
ne. Špeciálnu skupinu predstavujú zákla-
dové konštrukcie drobných a/alebo jed-
noduchých stavieb, ktoré stavebník často 
zhotovuje svojpomocne. Spravidla ide 
o stavebné práce menšieho rozsahu, rea-
lizované v nenáročných základových po-

Obr. 10 Tunelové debnenie

Obr. 12 Veľkoplošné stenové debnenie

Obr. 11 Maloplošné stenové debnenie

Obr. 13 Posuvné debnenie
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meroch. Základová konštrukcia sa realizu-
je vo forme pásov z monolitického betónu. 
Horná hrana budúcich pásov sa zvyčaj-
ne nachádza nad úrovňou terénu (respek-
tíve hranou výkopu). minimálne na jed-
nu stranu je preto nutné založiť debnenie. 
Z dôvodu malého rozsahu prác sa použí-
va tradičné tesárske debnenie pozostáva-
júce z fošní uložených na výšku, vystuže-
ných v horizontálnej rovine a zapažených. 
ak je nutné pásy debniť z obidvoch strán 
(obr. 16), debnenie sa navyše rozoprie, čím 
sa dosiahne konštantná hrúbka základové-
ho pásu pozdĺž celej jeho dĺžky.

ak existuje požiadavka na budovanie 
spodnej stavby z monolitického betónu 
s vyššou presnosťou a súčasne nie je roz-
sah prác vhodný na použitie systémové-
ho debnenia, možno použiť duté debniace 
tvarovky bez dna (obr. 17). Prvý rad sa založí 
na zrovnanú vrstvu podkladového betónu. 
Druhý rad sa ukladá s presahmi (na väzbu). 
Každý rad sa vystuží pozdĺžnymi prútmi 
tenkej výstuže. Po vymurovaní maximálne 
troch radov sa otvory vyplnia čerstvým be-
tónom, ktorý sa zhutní. Do zhutneného be-
tónu sa vložia zvislé prúty výstuže, ktorými 
sa previažu prvé tri rady s nasledovnými.

v prípade väčšieho rozsahu prác, ľahkej 
dostupnosti, či požiadavke na geometric-
kú presnosť alebo vzhľad vnútorného po-
vrchu možno použiť systémové debnenie 
(obr. 18). Po vytýčení debniacej konštrukcie 
sa umiestni a zastabilizuje jedna (vnútorná 
alebo vonkajšia stena). následne sa vloží 
výstuž, všetky debnenia budúcich otvorov 
a spínacie tyče s rozperkami. Po previazaní 
výstuže sa môže stena debnením uzavrieť 
a zopnúť s prvou stranou debnenia. 
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Obr. 14 Šplhavé debnenie

Obr. 16 Obojstranné tesárske debnenie základových pásov Obr. 17 Základové pásy zhotovené z betónových debniacich tvaroviek

Obr. 18 Debnenie stien spodnej stavby systémovým debnením

Obr. 15 Pojazdné debnenie


