
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  
  

  
FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A 
ŘÍZENÍ STAVEB 
  
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANISATION AND 
CONSTRUCTION MANAGEMENT 

  
  

REALIZACE TECHNOLOGICKÉ ETAPY HRUBÁ 
VRCHNÍ STAVBA LYŽAŘSKÉHO ZÁZEMÍ V 
KOUTECH NAD DESNOU 
REALIZATION OF TECHNOLOGICAL STEPS GROSS UPPER BUILDING CONSTRUCTION 
OF SKI FACILITIES IN KOUTY NAD DESNOU 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR'S THESIS 

AUTOR PRÁCE                   Renáta Jandová  
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. BARBORA KOVÁŘOVÁ, Ph.D. 
SUPERVISOR 
BRNO 2012                  



 



 





 
 
 
 



Abstrakt  
Bakalářská práce zpracovává dvě technologické etapy hrubé vrchní stavby lyžařského zázemí v 
Koutech nad Desnou.  
Účel stavby je stravovací centrum s bowlingem. Konkrétně se jedná o tři restaurace a 
bowlingovou dráhu. Nachází se v centru obce pod lyžařskou sjezdovkou, kde bude využívána jak 
v zimě během lyžařské sezóny, tak mimo sezónu jako restaurační a zábavní centrum.  
Jedná se o stavbu částečně podsklepenou s jedním podzemním a dvěma nadzemními podlažími. 
Konstrukce stavby je tvořena monolitickým skeletem s vyzděním z cihelných tvárnic Porotherm.  
Zpracované technologické etapy řeší svislé nosné konstrukce ve 2NP a monolitický 
železobetonový strop nad 2NP. 
V rámci jiného zadání je provedeno porovnání dvou technologií provádění svislých nosných stěn 
z hlediska časového a finančního. 
  
Klí čová slova 
Železobetonový skelet, ocelové sloupy, zdění Porotherm, technologický postup, rozpočet, časový 
plán, organizace výstavby, kontrolní a zkušební plán, srovnání dvou technologií.  
  
  
  
Abstract 
The main subject of Bachelor thesis concerns two technological phases of roughly build upper 
building of ski areal in Kouty nad Desnou. 
The building serves as a dinning and bowling centre. In particular there are three restaurants. The 
object is located in the centre of the village, under the ski slope. It will be used all over the year 
ass entertaining centre. 
The building has one floor bellow and two above the ground.  
The construction is made like monolithic core structure with Porotherm brick blocks.  
The individual technological phases focus on the vertical supporting constructions in second floor 
and monolithic ferroconcrete roof above second floor. 
In pursuance of second task, the thesis compares financial and time point of view of two 
technologies of making vertical supporting walls. 
  
Keywords 
Monolithic core structure, steel columns, walling of Porotherm material, technology procedure, 
budget, time schedule, organization of construction, control and probationaly plan, comparison of 
two technologies. 
… 
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ÚVOD 
 

Ve své bakalářské práci se zabývám stavbou lyžařského zázemí v obci Kouty nad Desnou. 
Celá stavba je tvořena třemi objekty. SO 5.1 – Restaurace, bowling, SO 5.2 - Infocentrum a třetí 
objekt je samostatná informační tabule. Ve své práci řeším objekt SO 5.1, který má funkci 
stravovací a zábavní, jakožto tři restaurace a bowling.  

Hlavní objekt SO 5.1 je třípatrový s částečně využitelným podkrovím a částečně 
podsklepený. 1PP má funkci skladu a strojovny, 1NP je navrženo jako stravovací komplex stejně 
jako 2NP. Ve 2NP se nachází jeden ze vchodů přes terasu do objektu SO 5.2. 3NP je tvořeno 
restaurací a bowlingovými drahami. Podkroví plní funkci strojovny. 

Budova je z hlediska konstrukčního řešení pojata jako monolitický skelet s ocelovými 
sloupy a vyzděním z cihelných tvárnic Porotherm. Zateplení je řešeno jako dodatečné. Krov je 
tvořen kombinací ocelových rámů s dřevěným krovem a nadkrokevním zateplením. 

V bakalářské práci budu podrobněji rozebírat dvě technologické etapy hrubé vrchní stavby a 
to konkrétně realizaci svislých nosných konstrukcí ve 2NP a železobetonového monolitického 
stropu nad 2NP. 

Tuto stavbu jsem si vybrala, protože je pro mě v reálu atraktivní a líbí se mi její funkce 
zajišťovat v zimě komfort a pohodlí pro sjezdaře přímo pod sjezdovkou a zároveň působí jako 
zábavní a stravovací centrum v obci Kouty nad Desnou, která je často navštěvována turisty i 
mimo sezónu.  

Současně jsem si chtěla zdokonalit znalosti v oblasti betonáže a použití systémového 
bednění. 
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1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBN Ě TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 

1.1 Zhodnocení  staveniště 
 

Staveniště se nachází ve středové části obce Kouty nad Desnou, která je součástí obce 
Loučná nad Desnou. Objekt se realizuje na rozlehlém pozemku, který je ve vlastnictví 
stavebníka a je ohraničen z jedné strany lesem – lyžařskou sjezdovkou, z druhé strany širokou 
dopravní komunikací plnící funkci malého náměstí obce a po stranách dvěma soukromými 
pozemky. Terén je zde ve velmi mírném svahu ve sklonu k západu až téměř na rovné pláni. 

Staveniště je přístupné ze západní strany z přilehlé obecní komunikace nově vybudovaným 
vjezdem.  
 
1.2 Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní. 
   souvisejících. 
 

Urbanisticky je stavba pojata jako dominantní prvek v centru obce poblíž prostoru malého 
náměstí.  

Architektonické řešení navazuje na sousední stavbu objektu (není řešena) stejným pojetím 
soklu – přízemí objektu s lícovou stěnou vyzděnou ze žulových hranolů, který je akcentován 
v souladu se svou dominantní polohou vůči prostoru náměstí. 

 
 1.3 Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb  

 
1.3.1 Zemní práce 

V místě novostavby budou upraveny dvě základové pláně o rozdílných výškových úrovních 
(dvě hlavní figury), ze kterých budou následně prováděny výkopy vedlejších figur pro základové 
pásy a patky. Výkop hlavních figur bude proveden se šikmými svahy, vedlejší figury budou 
prováděny na šířku základových pásů s kolmými svahy.  

 
1.3.2 Základové konstrukce 

Objekt bude založen plošně v kombinaci železobetonových základových pasů se základovou 
deskou. Základové pasy budou ve spodní rozšířené části betonovány do vyhloubených rýh a 
v horní části budou prováděny jako oboustranně bedněné, se zpětným bočním hutněným 
zásypem. Základové rošty a patky jsou z betonu C25/30 (B30) XA2 XC2, Základová deska 
tloušťky 150 mm je provedena ze stejného betonu jako rošty a patky.  

 
1.3.3 Svislé nosné konstrukce 

Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny železobetonovými sloupy v kombinaci se zdivem. 
Zdivo je navrženo z cihelných bloků Porotherm P+D tloušťky 300 mm. Železobetonové sloupy 
jsou z betonu B40 uvnitř objektu z profilu 300/300, po obvodu z profilu 235/400.  

Ve 2NP tvoří svislé nosné konstrukce i sedm ocelových sloupů, které jsou kotveny pomocí 
svařovaných kotvících prvků k železobetonovým stropům nad 1NP a 2NP.  

Konzolově vyložená deska nad 1NP je podporována kromě zdiva také železobetonovou 
stěnou. Stěna je navržena z pohledového betonu C25/30 (B30). 

Překlady nad otvory menších šířek budou systémové keramické, nad širšími vnějšími otvory 
budou překlady železobetonové monolitické jako součást železobetonové stropní konstrukce a 
budou zároveň tvořit železobetonový věnec. 

 
1.3.4 Vodorovné nosné konstrukce 

Stropní konstrukce nad 1NP a 2NP je navržena jako železobetonová monolitická deska 
s obvodovými průvlaky, které současně tvoří nadpraží otvorů. Stropní konstrukce je uložena 
jednak na zdivu a dále lokálně na železobetonových sloupech. Stropní desky nad 1PP, 1NP a 
2NP jsou navrženy v tloušťce 250 mm z betonu C25/30 (B30). 

Konzolovité stříšky jsou navrženy jako železobetonové monolitické v tloušťce 160 mm 
v místě pro osazení tepelně izolačního nosného kotvícího prvku Schöck Isokorb. Stříšky jsou 
navrženy z betonu C25/30 (B30) XC4 XF3 a ve spádu nad 1NP 2,5 %, nad 2NP 2,6 %. 
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1.3.5 Schodiště 
Schodiště jsou navržena jako desková, dvouramenná, monolitická, železobetonová 

s nadbetonovanými stupni. Schodišťová ramena a mezipodesty jsou navrženy v tloušťce 150 a 
200 mm. Schodiště budou uloženy v místě mezipodesty na obvodové a vnitřní zdivo a budou 
provedeny z betonu C25/30 (B30). 

 
1.3.6 Výtahové šachty 

Stěny výtahové šachty jsou navrženy jako železobetonové tloušťky 150, 200 a 300 mm a 
jsou provedeny z betonu C25/30 (B30). 

 
1.3.7 Střecha 

Konstrukce zastřešení je řešena kombinací ocelových rámů a dřevěného krovu. Ten je 
realizován z dřevěných krokví uložených na ocelové vaznice, které jsou vynášené zmíněnými 
ocelovými rámy. Vaznice jsou navrženy ze dvou válcovaných U profilů svařených „do krabice“ 
a jsou podepřeny ocelovou konstrukcí rámu. 

 
 1.4 Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
 

Napojení na dopravní infrastrukturu bude uskutečněno přes stávající plochu široké 
komunikace na náměstí obce.  

Dále je navržena výstavba ploch v západní části lyžařského areálu. Jedná se o přístupové 
komunikace pro motorová vozidla, komunikace pro pěší a parkovací plochy. Parkovací plochy 
se budou nacházet po obvodu západních hranic při vjezdu na pozemek a to o počtu 13 míst 
včetně 2 míst vyhrazených pro invalidy. 

Dále jsou navrženy úpravy, resp. přemístění zastávek autobusů na stávající silnici I/44. Obě 
zastávky budou sloužit linkovým autobusům a rovněž skibusům, jež budou dopravovat 
návštěvníky ze záchytných parkovišť z odlehlých částí obce. 
 
1.5 Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 
 
1.5.1 Hlukové zatížení 

 
Požadavky na ochranu proti hluku vycházejí ze zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného 

zdraví a nařízení vlády č. 148/2006 Sb o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací. Požadavky na zvukovou izolaci obvodového pláště a jeho částí jsou řešeny v ČSN 73 
0532 – Ochrana proti hluku v budovách. 

Hlavním zdrojem hluku ovlivňujícím venkovní poměry po ukončení výstavby bude hluk 
z dopravy. Jedná se o příjezdy a odjezdy osobních automobilů návštěvníků a zaměstnanců 
lyžařského areálu, provoz zásobování lyžařského areálu a provoz lanovek a souvisejících 
zařízení. Další možné zdroje hluku jsou stabilní zdroje hluku, kterými jsou například 
vzduchotechnická zařízení. Ostatní zdroje hluku (vlastní provoz v objektech, apod.) lze 
z hlediska emise hluku do exteriéru ve směru k sousedním pozemkům a nemovitostem zanedbat. 
Veškerá  technická a technologická zařízení, která jsou možnými zdroji hluku, budou provedena 
s takovými úpravami, aby byl hluk jejich provozem minimalizován (akustické izolace, tlumiče 
hluku, pružné uložení, atd.) 

Dělící konstrukce mezi chráněnými prostory a ostatními prostory v budově jsou navrženy 
tak, aby splňovaly požadavky na zvukovou izolaci v souladu s ČSN 73 0532. 

Pro docílení zlepšení akustické pohody ve venkovním prostředí budou volné plochy 
v prostoru hranic pozemku a parkovišť ozeleněny a osázeny střední zelení. 
 
1.5.2 Ovzduší: 
 

Hlavním zdrojem znečištění ovzduší bude doprava. 
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1.5.3 Odpadové hospodářství [2]: 
 
Odpady budou vznikat v první řadě v průběhu stavby, dále pak jejím užíváním, opravami a 

údržbou. Během výstavby i provozu objektu se musí zřizovatel stavby řídit právními normami 
týkajících se nakládání s odpady: 

- zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění 
- vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů 
- vyhl. MŽP č. 41/2005 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady 
- vyhl. MŽP č. 376/2001 Sb. O hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a další. 
Přiměřeně se na nakládání s odpady vztahuje zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a na 

nakládání s nebezpečnými odpady pak zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách. 
 
Obecné podmínky pro nakládání s odpady: 
Původce odpadů je povinen postupovat při veškerém nakládání s odpady (tzn. jejich 

soustřeďování, shromažďování, skladování, přepravě a dopravě, využívání, úpravě, odstraňování 
atd.) dle příslušných platných legislativních opatření. Každý subjekt má při své činnosti nebo 
v rozsahu své působnosti a v mezích daných zákonem č. 185/2001 Sb. povinnost předcházet 
vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti a přednostně zajistit jejich 
využití před jejich odstraněním. 

Odpovědnost za řádný průběh jakékoli související činnosti s odpadem (nakládání s odpady) 
nese původce, respektive oprávněná osoba, která odpad při dodržení podmínek stanovených 
zákonem a prováděcími předpisy převzala.  

Před předáním odpadů oprávněné osobě je jejich původce povinen dodržovat podmínky: 
- Třídit odpady podle jednotlivých druhů a kategorií (zabránit mísení.) 
- Řádně ukládat odpady a zabezpečit je před znehodnocením (např. deštěm), únikem 

(vylití, rozsypání) či odcizením. 
Provozovatel je povinen vést evidenci odpadů. 
Odpady z provozu stavby budou odstraňovány v souladu s platnou legislativou. Část odpadů 

je recyklovatelná, zbývající odpady budou zneškodňovány předepsaným způsobem. Navržené 
způsoby nakládání s odpady je třeba doložit předběžnými souhlasy provozovatelů zařízení 
(skládky, spalovny, specializované firmy) odběrem odpadů k likvidaci. Odpady budou 
shromažďovány v kontejnerech. 

 
1.6 Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch 
      a komunikací. 

 
Dispoziční řešení i technické provedení objektu odpovídá požadavkům vyhlášky č. 369/2001 

Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace. Požadavkům této vyhlášky odpovídá provedení všech veřejně 
přístupných prostorů, kde se jedná především o jejich rozměry a vybavení. 
 
1.7 Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení 
 

Na staveništi byla provedena inženýrsko-geologická a geotechnická měření.  
Geotechnická měření odhalila, že se jedná o základové poměry jednoduché. Základové půdy 

jsou uloženy zhruba rovnoměrně a vodorovně, jejich geotechnické parametry jsou velmi 
příznivé. Navážky nedosahují významných mocností a budou vesměs odtěženy stavebními 
výkopy při základových prací. V daném případě jde ze statického hlediska o konstrukce 
nenáročné a jedná se tedy o I. geotechnikou kategorii. 
 
1.8 Údaje  o  podkladech  pro  vytýčení  stavby,  geodetický referenční 

 
Na základě provedených geodetických měření se stanovila prostorová poloha pozemku, 

rozhodující polohové body základových konstrukcí pro výstavbu budoucích objektů a také výška 
původního terénu. Od těchto základních hodnot se posléze bude vyvíjet celá stavba. 
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Tyto body budou předány objednatelem zhotoviteli při přejímce staveniště. Zhotovitel 
zodpovídá za předané vytyčení a musí předané body zajistit takovým způsobem, aby nebyly 
nijak poškozeny a aby byl schopen provést zemní práce v dovolených tolerancích dle ČSN 73 
0420-1. 

Pro měření byl použit výškový systém B.p.v. a souřadnicový systém S-JTSK. 
 
1.9 Členění  stavby  na  jednotlivé  stavební  a  inženýrské  objekty a technologické 

provozní soubory. 
 

Celá stavba je tvořena třemi objekty. SO 5.1 – Restaurace, bowling, SO 5.2 - Infocentrum 
a třetí objekt je samostatná informační tabule. Objekt SO 5.2 a informační tabule tento projekt 
neřeší. 

Hlavní objekt SO 5.1 je třípatrový s částečně využitelným podkrovím a částečně 
podsklepený.  

1PP je tvořeno sklady a strojovnou VZT. 
1NP je navrženo jako stravovací komplex. Tento komplex tvoří pizzerie, bar, restaurace, 

sklady potravin a odpadu, přípravny, varny, umývárny a hygienické místnosti.  
2NP tvoří kavárna, bar, fastfood, úklidové místnosti, sklady, přípravny, umývárny a 

hygienické místnosti. Ve 2NP se nachází jeden ze vchodů přes terasu na objekt SO 5.2.  
3NP je tvořeno restaurací, bowlingovými drahami, barem, úklidovou místností a 

hygienickými místnostmi. 
Podkroví bude využito jako strojovna VZT. 
 

1.10 Vliv  stavby  na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními  
účinky provádění stavby.  

 
Během provádění stavby nebude docházet k negativním vlivům na okolí díky dostačujícímu 

prostoru pro provádění stavby. Vzhledem k velké vzdálenosti od sousedních objektů bude jako 
ochrana proti prašnosti a hluku stačit ocelový neprůhledný plot ve výšce 2,0 m. Pro zabránění 
znečištění komunikací při výjezdu vozidel ze stavby po dobu provádění zemních prací bude 
vjezd/výjezd ze staveniště opatřen myčkou podvozků nákladních aut. Na staveništi bude zákaz 
spalování staveništních zbytků a bude zamezeno úniku olejů a nafty ze staveništních strojů. 
 
1.11 Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků. 
 

Během provádění stavebních prací musí být dodržovány: 
• Nařízení vlády 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích. 
• Nařízení vlády 362/2005 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí 

pádu. 
• Nařízení vlády 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí. 
• Zákon 309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
• Zákon 378/2001 Sb., požadavky na bezpečný provoz a používání strojů. 
• Nařízení vlády 21/2003 Sb., technické požadavky na osobní ochranné prostředky.  
• Nařízení vlády 178/2001 Sb., podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. 
• ČSN 05  0600 – Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre plameňové zváranie kovov a 

rezanie kovov. 
• ČSN 05 0601 - Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre zváranie kovov. Prevádzka. 
• ČSN 05 0610 – Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre zváranie kovov. Projektovanie 

a príprava pracovísk. 
 
Před započetím stavebních prací budou všichni pracovníci o bezpečnosti práce proškoleni. 
Stavební firma ručí za bezpečnost pracovníků. 
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2. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA  
 

Samostatný projekt – statický výpočet prokazuje, že stavba je navržena tak, aby zatížení na 
ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek: 

   a) zřícení stavby nebo její části, 
   b) větší stupeň nepřípustného přetvoření, 
   c)  poškození  jiných  částí  stavby  nebo  technických  zařízení anebo 
        instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, 
   d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 

 
3. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 
 

Samostatný projekt – výpočet požární bezpečnosti prokazuje, že stavba je navržena tak, aby 
byla schopná: 

   a) zachovat nosnost a stabilitu konstrukce po určitou dobu, 
   b) omezit rozvoj a šíření ohně a kouře ve stavbě, 
   c) omezit šíření požáru na sousední stavbu, 
   d) umožnit evakuaci osob a zvířat, 
   e) umožnit bezpečný zásah jednotek požární ochrany. 

 
Veškeré prostupy instalací požárně dělícími konstrukcemi budou utěsněny dle ČSN 73 0802 a 
ČSN 73 0810. 
 
4. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ, HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO 

PROSTŘEDÍ 
 

Nově vybudovaný objekt nebude svým provozem vykazovat žádné nepřiměřené negativní 
vlivy na životní prostředí. Budoucí provoz nebude vykazovat žádnou nadměrnou hlučnost. 

Realizovaná investice nebude produkovat zdraví škodlivé látky, ani toxické odpady. 
Během užívání stavby budou dodržovány podmínky na ochranu životního prostředí a jeho 

jednotlivých složek dle platných právních předpisů a směrnic schválených ČSN. 
Při nakládání s veškerými odpady bude postupováno v souladu s ustanovením č. 125/1997 

Sb., o odpadech a návazných předpisů s ní souvisejících. Veškerý vzniklý odpad při užívání 
stavby bude separován.  

• Zákon č. 86/2002 Sb., O ochranně ovzduší 
• Zákon č. 114/1992 Sb., Zákon o ochraně přírody a krajiny 
• Zákon č. 17/1992 Sb., Zákon o životním prostředí 
• Zákon č. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech 
• Zákon č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 

 
5. ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA  
 
Splnění  požadavků  na  energetickou  náročnost  budov  a  splnění porovnávacích  ukazatelů  
podle  jednotné  metody  výpočtu  energetické náročnosti budov. 
 

Zateplení budovy je navrženo jako dodatečné a zateplení střechy jako nadkrokevní. 
Tepelně technické parametry stavebních konstrukcí jsou navrženy v souladu s platnou ČSN 

73 0540-2 a s ohledem na vyhlášku č. 291/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti 
využití energie při spotřebě tepla v budovách.  

Navržené konstrukce splňují z hlediska součinitele tepla U požadované normové hodnoty a 
blíží se hodnotám doporučeným. Vlastnosti jednotlivých dodaných částí stavby a použitých 
výrobků budou odpovídat těmto závazným požadavkům a jako takové budou doloženy 
certifikátem, případně protokolem o shodě. 
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  6.  OCHRANA  STAVBY  PŘED  ŠKODLIVÝMI  VLIVY  VN ĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 
RADONU, AGRESIVNÍ SPODNÍ VODY  
 

Na pozemku navrhované stavby byly naměřeny určité hodnoty radonu v kategorii středního 
radonového indexu. Z těchto důvodů navrhovaná stavba umístěná na pozemku se zjištěnou 
mírou radiačního rizika nezbytně vyžaduje provedení preventivního opatření proti pronikání 
radonu z geologického podloží do stavby. Na předmětném stavebním pozemku je v tomto 
případě nezbytné při výstavbě realizovat projektový návrh ochrany, aby se minimalizovala 
možnost pronikání radonu do stavby. 

V celé posuzované ploše je souvislý horizont podzemní vody. Její hladina je v různých 
úrovních. Je nutné upozornit na kolísání hladiny v průběhu roku podle srážek, tání sněhu apod. 
Lze předpokládat rozkmit hladiny v řádu několika decimetrů, v extrémních obdobích až 1 m. Na 
vzorku podzemní vody byla zjištěna uhličitá agresivita vůči betonovým konstrukcím. Dle ČSN 
EN 206-1 jde o stupeň agresivity XA1 až XA2. Je proto nutné chránit základové konstrukce 
vhodnou primární i sekundární ochranou proti korozi. 
 
7. OCHRANA OBYVATELSTVA  
 
Navrhovaná stavba a její jednotlivé konstrukce splňují obecné požadavky na výstavbu z hlediska 
ochrany obyvatelstva. 
 
8. INŽENÝRSKÉ STAVBY (OBJEKTY)  
 
8.1 Odvodnění území  

Objekt je odvodněn nově vybudovanou kanalizační přípojkou, na kterou je napojena jak 
kanalizace splašková, tak dešťových vod. Kanalizační přípojka ústí do veřejné obecní 
kanalizace. 
 

8.2 Zásobování vodou 
Objekt je napojen na veřejný vodovod obce Kouty nad Desnou. 

 
8.3 Zásobování energiemi 

Objekt je napojen na veřejné elektrické vedení NN. Elektrická energie bude využívána 
především pro provozní činnosti budovy, dvěma výtahy a vzduchotechnikou. 

 
8.4 Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 

Povrchové úpravy včetně vegetačních úprav se řeší samostatným projektem. 
 

8.5 Elektronické komunikace 
Objekt je napojen na veřejné sdělovací vedení nově zbudovanou přípojkou. 
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9. SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJ Ů 
 
[1] Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
[2] Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech  
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1. ZÁKLADNÍ ŘEŠENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠT Ě 
 
1.1 Obecné informace o stavbě 

 
Investor:  K3 SPORT s.r.o. 
                I. P. Pavlova 116 
                779 00 Olomouc 
 
Projektant: A2 ARCHITEKTI 
                   Wolkerova 4 
                   779 00 Olomouc 
 
Stavba: Lyžařské zázemí Kouty nad Desnou, restaurace, bowling 
 
Místo stavby: Kraj: Olomoucký 
                       Obec: Kouty nad Desnou 
                       Směrovací číslo: 78 811 
 
Parcela číslo: 1287 
 
Katastrální území: Kouty nad Desnou 687073 
  
Základní údaje: Velikost pozemku –6 345,27  m2 
                          Zastavěná plocha – 693,92 m2 
                          Počet nadzemních podlaží – 3NP 
                          Počet podzemních podlaží – 1PP 
                           
Údaje o místě stavby:  Sněhová oblast: V 
                                     Větrová oblast: IV 
                                     Námrazová oblast: Těžká 

 
1.2 Charakteristika stavby 
 

Stavba se nachází v obci Kouty nad Desnou a svým řešením plní funkci restaurace a 
bowlingu. Účel této budovy je sloužit v průběhu celého roku jako provozní a zábavní centrum 
pod lyžařskou sjezdovkou. Stavba je částečně podsklepená se třemi nadzemními podlažími 
situovaná na téměř rovné pláni pod kopcovitým terénem.  

Zařízení staveniště je navrženo pro provádění dvou technologických etap hrubé vrchní 
stavby. Jedná se o realizaci svislých nosných konstrukcí ve 2NP a železobetonového stropu nad 
2NP.  

Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny kombinací tří materiálů a to konkrétně šesti 
železobetonovými monolitickými sloupy v podélné ose podlaží s jedním sloupem po obvodu a 
sedmi ocelovými sloupy  také po obvodu podlaží s vyplňujícím zdivem z cihelných bloků 
 Porotherm. Průvlaky nad otvory jsou překlenuty keramickými překlady a velké rozpony po 
obvodu jsou řešeny jako monolitický průvlak, tvořící současně i ŽB věnec. 

Železobetonový strop je realizován jako monolitický spojen s výše zmíněnými průvlaky. 
Jeho tloušťka je 250 mm a na východní straně je jeho součástí železobetonová konzolovitě 
vyložená monolitická deska přes tepelně izolační nosné prvky Schöck Isokorb. 

 
1.3 Charakteristika staveniště 

 
Staveniště se nachází ve středové části obce na rozlehlém pozemku, který je ve vlastnictví 

stavebníka a je ohraničen z jedné strany lesem – lyžařskou sjezdovkou, z druhé strany širokou 
dopravní komunikací a po stranách dvěma soukromými pozemky. Provoz na komunikacích před 
staveništěm není výstavbou nijak výrazně omezen. 
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Staveniště je přístupné ze západní strany z přilehlé obecní komunikace nově vybudovaným 
vjezdem, který po ukončení výstavby bude upraven a zůstane součástí nového objektu. Na 
staveništi bude vše potřebné vybudováno již z předchozích technologických etap a to včetně 
oplocení, zpevněné komunikace (100 mm zhutněný štěrkopísek), jeřábu, stavebního výtahu, 
staveništních buněk, armovny, tesárny, skladišť, kontejnerů, zpevněných ploch a přípojek pro 
zařízení staveniště. Jedná se o přípojky elektrické energie, vodovodní přípojku a přípojku 
splaškové a dešťové kanalizace.  
 
1.4 Využití stávajících ploch pro účely staveniště 
 

Na staveništi se nenacházejí žádné stávající plochy, které by mohly být využity pro účely 
staveniště.  

 
2. OBJEKTY POTŘEBNÉ PRO ZAŘÍZENÍ STAVENIŠT Ě 
 
2.1 Provozní objekty 

 
2.1.1 Skládka keramických výrobků  

Keramické výrobky Porotherm budou skladovány na zpevněné odvodněné ploše na 
staveništi. Tyto výrobky budou na pracoviště přemisťovány pomocí věžového jeřábu. 
 
2.1.2 Skládka prvků systémového bednění 

Jednotlivé prvky bednění se budou skladovat na zpevněné odvodněné ploše k tomuto účelu 
určené. Skladovány budou ve stejné formě, ve které budou dovezeny od dodavatele, tzn. bednící 
dílce budou uložené na paletách a paletových příložkách, menší prvky jako např. BFD zámky 
budou uloženy v mřížových paletách. 

 
2.1.3 Skládka ocelových prvků 

Ocelové sloupy a ostatní ocelové prvky, které budou použity v pozdějších technologických 
etapách, budou skladovány na dřevěných podložkách na zpevněné a odvodněné ploše a po 
staveništi s nimi bude manipulováno jeřábem 

 
2.1.4 Skladové stavební buňky 

Buňky jsou osazeny na zpevněné ploše, která je tvořena 100 mm tlustou vrstvou zhutněného 
štěrkopísku. 

 
2.1.4.1 Sklad stavebního materiálu 

Stavební materiál, který nelze skladovat na volné ploše (např. pytle s maltou) bude 
uschován v suchu v uzamykatelné skladovací stavební buňce. Dále se zde bude skladovat 
nafta a jiné pohonné látky pro staveništní stroje.  

S materiálem se bude po staveništi k místu zpracování manipulovat manuálně nebo za 
pomoci kolečka. Ke skladu je veden kabel NN pro provozní osvětlení buňky. 
 
2.1.4.2 Sklad stavebního nářadí 

Stavební nářadí a pomůcky budou uskladněny během doby výstavby ve stavební 
uzamykatelné skladovací buňce. Ke skladu je veden kabel NN pro provozní osvětlení 
buňky. 

 
2.1.5 Kontejnery na odpad 

Na staveništi se nachází tři kontejnery na odpad, který bude vznikat během výstavby (např. 
obalové materiály, aj.) Odpad je tříděný a bude se s ním nakládat podle zákonu č. 185/2001 Sb., 
o odpadech a zákonu č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Kontejnery budou 
vyváženy vozidlem s kontejnerovou nástavbou. 
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2.1.6 Osvětlení staveniště 
Venkovní osvětlení pro prodloužení pracovní doby bude využito minimálně vzhledem 

k době výstavby, která bude realizována převážně v letních měsících. 
 

2.1.7 Rozvody NN na staveništi 
Kabelové rozvody NN povedou z hlavního elektrického rozvaděče, který bude napojen na 

novou definitivní přípojku elektrického napětí pro objekt. Vlastní podružný staveništní rozvaděč 
bude mít jeřáb a stavební výtah. Další podružný staveništní rozvaděč bude umístěn v blízkosti 
staveništních výrobních center a pracviště stavby pro práci se staveništními stroji (vysokotlaké 
nádoby, svářecí stroj, čerpadlo od sedimentační jímky, pily, vibrátory aj.) Elektřina z hlavního 
staveništního rozvaděče bude využívána sociálními buňkami a uzamykatelnými sklady pro jejich 
vnitřní osvětlení a provozní potřeby.  

Hlavní staveništní rozvaděč bude opatřen elektroměrem a elektrické rozvody vedoucí pod 
staveništní komunikací se povedou v chráničce. Podružné rozvaděče budou zapojeny sériově. 

 
VÝPOČET POŽADOVANÉHO PŘÍKONU NA STAVENIŠTI:  

 
V následujícím výpočtu se počítá s největší možnou spotřebou elektrické energie během 

výstavby pro staveništní přípojku.  
Podle časového plánu jsou vybrány takové stroje, u kterých je pravděpodobnost (podle 

časového harmonogramu), že budou využity ve stejnou chvíli, a jejich kombinace může způsobit 
maximální možnou spotřebu elektrické energie.  

Tyto činnosti tvoří konkrétně odbedňování a ošetřování ŽB sloupů v kombinaci 
s osazováním ocelových sloupů a zděním z cihelných tvárnic Porotherm.  

 
 
 

P1 - Instalovaný příkon elektromotorů na staveništi 

Přístroj Napájení 
[V] 

Štítkový 
příkon 
[kW] 

Počet 
[ks] 

Celkem 
[kW] 

Vysokotlaký čistič Nilfisk POSEIDON 4-36 
 

400 4,2 3 12,6 

Stavební míchačka Lescha S 185 HR 230 1,6 1 1,6 

Svářecí stroj KIT 305 STANDARD Kompakt 
 

400 8,6 1 8,6 

Stavební výtah GEDA 500 Z/ZP 
 

400 5,5 1 5,5 

Věžový jeřáb Liebherr 120 K.1 400 32,0 1 32 

Celkem 60,3 
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P2 - Instalovaný příkon osvětlení vnitřních prostorů na staveništi 

Kancelářská buňka 13 W/m2 3 0,573 

Sanitární buňka (WC, umývárna, šatny) 6 W/m2 2 0,176 

Skladovací buňka 3 W/m2 5 0,222 

Celkem 0,971 

 
Nutný příkon elektrické energie [1]: 

 
S = 1,1 [ (0,5*60,3 + 0,8*0,971)2 + (0,7*60,3) 2]1/2  [kW]  
 
S = 57,56 kW 
 
1,1 – koeficient ztráty ve vedení 
0,5 – koeficient současnosti el. motorů 
0,8 – koeficient současnosti vnitřního osvětlení 
0,7 – fázový posun 
 

Požadovaný příkon pro vybranou etapu je 57,56 kW. Přípojka stávající elektrické energie 
vyhoví potřebám pro provoz staveniště, tudíž není potřeba napojovat se na veřejnou síť. 
Věžový jeřáb a stavební výtah budou zapojeny na vlastní podružný rozvaděč, který bude napojen 
sériově na hlavní staveništní elektrický rozvaděč. Na staveništní podružný rozvaděč budou 
zapojeny vysokotlaké čističe, stavební míchačka a svářecí stroj. 

 
2.1.8 Rozvody vody na staveništi 

Rozvod vody bude realizován z nově zhotovené dočasné přípojky vody pro staveniště 
s dočasnou vodoměrnou šachtou. Po ukončení prací bude nahrazena definitivní přípojkou.  

Voda bude spotřebována jak pro provozní účely (výroba malty, čištění bednění, ošetřování 
betonu), tak pro účely sociální (hygienické). 

Přípojka vody vedoucí pod staveništní komunikací se povede v chráničce. 
Voda pro požární účely bude zajištěna  stávajícím hydrantem v prostoru pěší zóny před 

staveništěm v dostatečné vzdálenosti.  
 

VÝPOČET SPOTŘEBY VODY NA STAVENIŠTI A SV ĚTLOSTI VODOVODNÍ 
STAVENIŠTNÍ PŘÍPOJKY:   
 

Počítá se s maximální možnou spotřebou vody za jeden den. Logicky předpokládáme, že 
k tomuto dojde při odbedňování ŽB sloupů, čištění bednění, ošetřování betonu a současně pokud 
by probíhala i část následující etapy zdění, do níž spadá i výroba malty. 
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a) Voda pro provozní účely [1]: 

 

Název činnosti Spotřeba vody 
[l/m 3] 

Kubatura 
[m3] 

Potřebné množství 
vody [l] 

Ošetřování betonové směsi 100 175,76 17 576 

Čištění bednění 700 l/hod 8 hod 5 600 

Výroba malty a ošetřování 
mísících zařízení 

19 l/50 l malty 2 863 l 1 088 

Zdění z tvárnic (bez vody pro 
maltu) 

100 30,68 3 068 

Celkem 27 332 

 
Qa = 1,5*27332/ (22*3600)  
Qa = 0,52 l/s 
 

b) Voda pro sociálně hygienické účely [1]: 

 
Qb = (21*50*2,7) / (22*3600)  
Qb = 0,036 l/s 
 

 
 
 

c)   Návrh světlosti vodovodního potrubí [1]: 
 
Výpočtový průtok Q [l/s] = Qa+ Qb = 0,52 + 0,036 = 0,556l/s → DN 25 mm. 
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Pro potřeby na staveništi bude vybudována jedna dočasná přípojka zařízení staveniště ze 
stávající přípojky vody. Tato přípojka bude mít světlost 25 mm s průtokem vody 0,65 l/s. 

Staveniště se nachází v zastavěném území a na přilehlé komunikaci je požární hydrant, který 
je v dosahu 200 m od nejvzdálenějšího místa na staveništi, proto nepočítáme s množstvím vody 
pro protipožární účely. 

 
2.1.9 Odvod splašků na staveništi 

Odvod splašků bude zřízen z hygienických buněk. Odvod dešťové vody bude zřízen ze 
všech odvodněných zpevněných ploch a také z nově budovaného objektu, pro který zůstanou 
nové přípojky natrvalo. Zpevněná plocha pro čištění bednění bude opatřena akumulační 
sedimentační jímkou, která bude napojena na odvodnění plochy a v určitých intervalech, jakmile 
dosáhne daného znečištění, bude vyčištěna a voda bude vyměněna.  

Kanalizační potrubí bude zhotovené z dočasných plastových potrubí napojených na nově 
zhotovenou přípojku na veřejnou kanalizaci dle výkresu ZS. Přípojka splašků vedoucí pod 
staveništní komunikací se povede v chráničce. 

Napojení odvodu dešťových vod z nově budovaného objektu již zůstane natrvalo.  
 
2.1.10 Pojezdové komunikace na staveništi 

Plochy pro pojezdové komunikace jsou zpevněny 100 mm vrstvou zhutněného štěrkopísku. 
Věžový jeřáb je uložen na 10-ti kusech betonových panelů, které jsou uloženy ve 
štěrkopískovém loži, a  které jsou dovezeny a osazeny valníkem TATRA T810.  

 
2.1.11 Oplocení staveniště 

Pro omezení přístupu na staveniště a pro ochranu zdraví veřejných osob je kolem staveniště 
zřízeno dočasné oplocení, které má výšku 2,0 m, a je tvořeno ocelovým pozinkovaným 
neprůhledným plotem. Konstrukce plotu je z  ocelových sloupků zasazených do přenosných 
betonových patek a výplň konstrukce je z profilovaného neprůhledného plechu.  

 
SPECIFIKACE STAVENIŠTNÍHO OPLOCENÍ: 
 
Jako obvodové oplocení staveniště bude použito mobilní oplocení Iron White (2300 Zn / +) 
s betonovými nosnými patkami. 

 
Technické parametry 
Způsob zinkování: Ponorné žárové po svaření 

Délka 2300 mm 
Výška 2000 mm 

Hmotnost 35 kg 
Výplň Pozinkovaný plech 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. č. 1 
2.1.12 Přístup na staveniště 

Na staveniště se bude vjíždět z přilehlé komunikace dvoukřídlovou uzamykatelnou bránou 2 
x 4 m rámové konstrukce vyplněnou svařovanou sítí. Celková šířka vjezdu je 8 m 

. 
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2.1.13 Parkování 
Pro parkování automobilů zaměstnanců stavby bude dočasně sloužit plocha podél západní 

hranice pozemku před staveništěm. Plocha bude po odsouhlasení zastupitelstva obce pronajatá 
po celou dobu výstavby a bude zahrnovat 10 míst k parkování rozdělených vjezdem na dvě části 
o celkových dvou šířkách 15,0 m. 
 
2.1.14 Informační tabule 

Na hranici staveniště zajistí hlavní zhotovitel informační tabuli, která bude obsahovat 
základní informace o stavbě. 
 
2.2 Výrobní objekty 
 
2.2.1 Výroba malty 

Malta se vyrábí z pytlované suché směsi, která je uskladněna v uzamykatelné buňce pro 
stavební materiály. Výrobní prostor se nachází v blízkosti stavebního výtahu, aby byl manuální 
přesun hotového materiálu na pracoviště co nejrychlejší a nejpohodlnější. Ve výrobním prostoru, 
který je vybaven stavební míchačkou, je zřízené odběrné místo pro vodu a elektřinu, které budou 
v bezpečné vzdálenosti od sebe.  

 
2.2.2 Příprava výztuže 

Výztuž se bude pro jednotlivé etapy dovážet již připravená k armování konstrukcí v max. 
délce 10 m (omezení plyne z celkové délky návěsu Fliegl). Armokoše určené pro průvlaky, které 
jsou delší než 10 m, se budou svařovat do požadovaných délek v armovně za pomoci svářecího 
stroje. K ostatním doplňkovým úpravám výztuže postačí ruční ohýbačka a střihačka. Armovna 
bude tvořena zpevněnou odvodněnou plochou. 

 Pro přesun hotových armokošů bude sloužit věžový jeřáb. 
 

2.2.3 Staveništní tesárna  
Bude sloužit  k výrobě doplňkového bednění a betonážní lávky a také pro skladování 

dřevěných desek a hranolů. Jedná se o odvodněnou a zpevněnou plochu. Hotové bednění bude 
přemisťováno na pracoviště pomocí věžového jeřábu.  
 
2.2.4 Zpevněná plocha pro ošetřování a čištění bednění 

Montáž, demontáž bednících systémů, ošetřování a čištění prvků bednění bude realizováno 
na zpevněné a odvodněné předmontážní ploše připravené speciálně pro tuto činnost. Plocha bude 
opatřena sedimentační akumulační nádrží pro zachycení hrubých nečistot při čištění bednění a 
bude sloužit k opakovanému upotřebení použité vody. 

Smontované části systémového bednění budou přepravovány na místo určení pomocí 
věžového jeřábu. 
 
2.3 Sociálně správní 
 
2.3.1 Mobilní kontejnery 

Po domluvě s hlavním zhotovitelem se budou využívat všechny zabudované kontejnery, 
které budou vybudované z již z předchozích technologických etap. 

Staveništní buňky jsou zpevněny zhutněným štěrkopískem o tloušťce 100 mm..  
K buňkám budou vedeny kabely NN pro jejich vnitřní osvětlení a provozní účely. Do 

buněk WC a umývárny je vedena voda podzemním plastovým potrubím a odváděna splašková 
voda kanalizačním podzemním plastovým potrubím. 
 
 
KANCELÁ ŘSKÉ STAVEBNÍ BUŇKY BM 20´- 3 KS 

• stavbyvedoucího 
• mistra 
• skladníka 
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Rozměry: 
Délka [mm] 6 055 
Šířka [mm] 2 435 

Vnější  

Výška [mm] 2 591 
Délka [mm] 5 860 
Šířka [mm] 2 240 

Vnit řní  

Výška [mm] 2 340 
Hmotnost [kg] od 2 710 

 
Obr. č. 2 

Zatěžovací křivka jeřábu 120.K.1 – Montáž kancelářského kontejneru 
 
Stavební buňka kancelářská – 2 710 kg – 34,42 m 
Stavební buňka kancelářská – 2 710 kg – 35,13 m 
Stavební buňka kancelářská – 2 710 kg – 36,08 m 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Montovatelnost všech tří kancelářských kontejnerů jeřábem Liebherr 120 K.1 není 

prokázána, proto se všechny tři kancelářské kontejnery budou muset dovést nesmontované na 
místo určení valníkem Tatra T810, hydraulickou rukou budou po částech přeneseny na zem a 
pomocnými dělníky smontované do funkčního celku. 
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SANITÁRNÍ BU ŇKY SA 20´- 2 KS 
• 1 x WC 
• 1 x umývárna 

 
Rozměry : 

Délka [mm] 6 055 
Šířka [mm] 2 435 

Vnější 

Výška [mm] 2 591 
Délka [mm] 5 880 
Šířka [mm] 2 260 

Vnit řní 

Výška [mm] 2 340 
Hmotnost [kg] 
(Podle vybavení) 

od 2 490 

 
 
 
Zatěžovací křivka jeřábu 120 K.1 – Montáž sanitárního kontejneru 
 
Stavební buňka kancelářská – 2 490 kg – 29,86 m 
Stavební buňka kancelářská – 2 490 kg – 32,56 m 

 
 
Montovatelnost jednoho sanitárního kontejneru ve vzdálenosti 32,56 m jeřábem Liebherr 

120K.1 není prokázána, proto se bude muset dovést nesmontovaný kontejner na místo určení 
valníkem Tatra T810, hydraulickou rukou bude po částech přenesen na zem a pomocnými 
dělníky smontován do celku.Sanitární kontejner ve vzdálenosti 29,86 m bude přenesen na místo 
určení za pomoci jeřábu z valníku Goldhofer smontován a bude považován za kritické břemeno 
v celkovém průkazu montovatelnosti jeřábem. 
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SKLADOVÉ BUŇKYLC 20´- 5 KS   
Jsou opatřeny skříňkami a lavečkami a využity jako šatny. 
 

• 3 x šatna 
• 2 x sklad materiálu a nářadí 

 
Rozměry: 

 

 
 
ZATĚŽOVACÍ KŘIVKA JEŘÁBU 120K.1 – Montáž skladového kontejneru 

 
Stavební buňka skladová – 1 270 kg – 35,33 m 
Stavební buňka skladová – 1 270 kg – 37,99 m 
Stavební buňka skladová – 1 270 kg – 38,14 m 
Stavební buňka skladová – 1 270 kg – 38,49 m 
Stavební buňka skladová – 1 270 kg – 39,47 m 

 
 

  
 
 
 
 

Obr. č. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Všech pět skladových kontejnerů vyhoví na průkaz montovatelnosti jeřábem, takže budou 

přeneseny z valníku Golghofer na místo určení smontované vcelku. 

Délka [mm] 6 058 
Šířka [mm] 2 438 

Vnější  

Výška [mm] 2 591 
Délka [mm] 5 898 
Šířka [mm] 2 344 

Vnit řní  

Výška [mm] 2 376 
Objem [m3] 32,85 
Hmotnost [kg]  od 1 270 
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3. PŘEDPOKLÁDANÝ PO ČET PRACOVNÍK Ů 
 

Max předpokládaný počet pracovníků pracujících zároveň během jedné činnosti ze dvou 
řešených technologických etap – realizace železobetonového stropu nad 2NP – provádění 
bednění: 26 osob 

 
Profese:  

 
Stavbyvedoucí………………………………………………………………………………….1 
Mistr……………………………………………………………………………………………1 
Zaučení montážníci pro bednění (vyučení tesaři)…………………………………………….12 
Pomocní stavební dělníci: zaučení stavební dělníci…………………………………………..10 
Obsluha  jeřábu………………………………………………………………………………...1 
Obsluha  autočerpadla………………………………………………………………………….1 

 
Návrh buněk pro zaměstnance: 1 pracovník = 1,25 m2 podlahové plochy → 26 pracovníku = 
32,5 m2 → 3 buňky šaten, min. 3 umyvadla, min. 3 sprchy, min. 3 pisoáry, min. 3 WC. 
 
4. VYBUDOVÁNÍ A LIKVIDACE ZA ŘÍZENÍ STAVENIŠT Ě  

 
Zařízení staveniště, které se bude využívat v řešených technologických etapách provádění 

svislých nosných konstrukcí ve 2NP a železobetonového stropu nad 2NP bude zhotoveno již 
z doby počátku realizace hrubé vrchní stavby.  

Před začátkem všech prací bude nejprve navezeno štěrkopískové lože pro osazení 
betonových panelů pro zakotvení autojeřábu. S panely se bude manipulovat za pomoci valníku 
s hydraulickou rukou Tatra T810, kterým budou na staveniště i dovezeny. Na ně bude posléze 
osazen samostavitelný jeřáb, který bude na staveniště dovezen tahačem Tatra 815. Po odstranění 
deponií po zemních prací budou na staveništi vybudovány objekty zařízení staveniště. Současně 
se zemními pracemi se bude kopat jáma pro sedimentační nádrž pod zpevněnou plochu ZP03. 
Poté se bude osazovat betonovým panelem a samotnou jímkou a zabetonovávat. Po zřízení 
hlavní komunikace na staveništi se budou budovat podkladové zpevněné plochy pro mobilní 
kontejnery a ostatní zpevněné a odvodněné plochy dle výkresu ZS.  

Na zřízené plochy přeneseme jeřábem takové mobilními kontejnery, které budou dovezeny 
smontované předem na valníku Goldhofer taženým Tatrou 815. Kontejnery, které nemohou být 
přeneseny jeřábem pro svou hmotnost a lokalitu na staveništi, budou dopraveny v paketách 
valníkem Tatra T810 s hydraulickou rukou, která přenese pakety s montážními dílci na zem a 
tam je dělníci sestaví dle návodu ve funkční buňku. 

Výstavba zařízení staveniště bude trvat přibližně dva pracovní dny a svou hodnotou bude 
odpovídat 2,5 % ze součtu celkových nákladů hlavních stavebních prací, vedlejších stavebních 
prací a montáže na celé stavbě což bude dělat přibližně cca 1,2 mil. Kč. 

Po ukončení prací na staveništi zajistí hlavní zhotovitel likvidaci ZS a opravu přiléhajících 
ploch, které byly v průběhu stavby využívány. Tzn. odvoz mobilních kontejnerů stejným 
způsobem, v jakém byly na staveniště dopraveny, odstranění zpevněných ploch zároveň 
s odstraněním sedimentační nádrže, jejích betonových stěn a jeřábu s podkladními betonovými 
panely. Pokud bylo hlavnímu zhotoviteli prokázáno, že byly poškozeny i veřejné či soukromé 
komunikace, musí je uvést do původního stavu.  

Ze všech staveb zařízení staveniště bude ponechána pro nový objekt část zpevněné 
komunikace vedoucí od vjezdu na pozemek k budově, která bude později využita k výstavbě 
nové zámkové dlažby na pozemku. 
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5. VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ  
 
Hlavním problémem nové výstavby bude její nadměrná hlučnost. Zdrojem hluku 

ovlivňujícím venkovní poměry po ukončení výstavby bude hluk z dopravy. Jedná se o příjezdy a 
odjezdy osobních automobilů návštěvníků a zaměstnanců lyžařského areálu, provoz zásobování 
lyžařského areálu a provoz lanovek a souvisejících zařízení, které budou v neposlední řadě  také 
hlavním zdrojem znečištění ovzduší v areálu. 

Další možné zdroje hluku jsou stabilní zdroje hluku, kterými jsou například 
vzduchotechnická zařízení. Ostatní zdroje hluku (vlastní provoz v objektech, apod.) lze 
z hlediska emise hluku do exteriéru ve směru k sousedním pozemkům a nemovitostem zanedbat.  

Veškerá  technická a technologická zařízení, která jsou možnými zdroji hluku, budou 
provedena s takovými úpravami, aby byl hluk jejich provozem minimalizován (akustické 
izolace, tlumiče hluku, pružné uložení, atd.) 

Pro docílení zlepšení akustické pohody ve venkovním prostředí budou volné plochy 
v prostoru hranic pozemku a parkovišť ozeleněny a osázeny střední zelení. 

Z provozu nového objektu budou produkovány odpady. S těmito bude nakládáno podle 
obecných podmínek daných zákonem č. 185/2001 Sb. Odpady z provozu stavby budou 
odstraňovány v souladu s platnou legislativou a k jejich shromažďování bude využito několika 
kontejnerů na pozemku objektu. 

Nově vybudovaný objekt nebude svým provozem dále vykazovat žádné nepřiměřeně 
negativní vlivy na životní prostředí a nebude produkovat zdraví škodlivé látky, ani toxické 
odpady. 
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1.  Informace  o  rozsahu  a  stavu  staveniště,  předpokládané  úpravy staveniště,  jeho  
oplocení,  trvalé  deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště. 

 
Parcela budoucího staveniště je prázdná travnatá plocha bez stávajících objektů. Terén je 

téměř dokonale rovný bez výrazných výškových rozdílů. Pro objekt bude zastavěno 29 % plochy 
parcely č. 1287 v obci Kouty nad Desnou.  

Pro provádění technologických etap svislých nosných konstrukcí ve 2NP a 
železobetonového stropu nad 2NP bude staveniště již připraveno z předchozích technologických 
etap a to včetně zpevněné komunikace, jeřábu, stavebního výtahu, staveništních buněk, skládek, 
skladů, zpevněných ploch a přípojek pro zařízení staveniště. Jedná se o přípojku elektrické 
energie, vodovodní přípojku a přípojku splaškové a dešťové kanalizace.  

Na staveniště se bude vjíždět z přilehlé komunikace a výjezd bude zajištěn stejnou cestou 
opačným směrem. Brána vjezdu a výjezdu bude uzamykatelná celkové šířky 8,0 m. Staveniště 
bude oploceno neprůhledným ocelovým plotem v přemístitelných betonových patkách výšky 2,0 
m.  
 
2. Významné sítě technické infrastruktury. 
 

Od chvíle zahájení zemních prací budou trvale vytyčeny všechny vedené inženýrské sítě 
objektem (včetně jejich specifikace, hloubky uložení, stavu, způsobu ochrany před poškozením, 
možnosti odpojení a zaslepení). 
 
 3.  Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště 
   apod. 
 

Nově vybudované přípojky budou napojeny na veřejnou síť technické infrastruktury 
v Koutech nad Desnou, na které budou napojeny dočasné přípojky pro zařízení staveniště a to 
konkrétně přípojka vody, elektrické energie a splašková a dešťová kanalizace. Přípojky vedené 
pod staveništní komunikací (el. energie, vody, splašků) budou uloženy v chráničce. 
 
4.  Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro 
osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

 
Staveniště bude po celém obvodu ohrazeno mobilními plotovými dílci s neprůhlednou 

ocelovou výplní o výšce 2,0 m s uzamykatelnými vraty 2 x 4,0 m v místě vjezdu-výjezdu, kde 
bude dále umístěna bezpečnostní značka o výjezdu vozidel ze stavby a zákazu vstupu 
nepovolaným fyzickým osobám. 

Na betonové patky plotových dílců bude připevněna pevná zarážka ve výši 100 mm nad 
pochozí plochou, která bude sloužit jako vodící linie pro bílou hůl zrakově postižených osob.  

 
5. Uspořádání  a  bezpečnost  staveniště  z hlediska ochrany veřejných zájmů. 

 
Veškerý nutný provoz spojený s realizací stavby bude probíhat na stavebním pozemku a 

provoz na přilehlých komunikacích tak nebude omezen.  
Při vyjíždění ze staveniště bude dbáno vyšší opatrnosti a čistota komunikace po průjezdu 

techniky ze staveniště během zemních prací bude zajištěna myčkami kol nákladních automobilů 
umístěných ve vjezdu/výjezdu ze staveniště. 
   
6.  Řešení  zařízení  staveniště  včetně  využití  nových a stávajících objektů. 

 
Na pozemku se nevyskytují žádné stávající objekty, nové objekty zařízení staveniště budou 

pořízeny již z předchozích technologických etap.  
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- Provozní vybavení: 
1) Oplocení staveniště  - mobilní plotové dílce Iron White 

s neprůhlednou ocelovou výplní o výšce 2,0 m 
2) Staveništní komunikace – zpevněná štěrkopísková vrstva o 

tloušťce 100 mm 
3) Staveništní přípojky – voda, elektrický proud, dešťová a 

splašková kanalizace 
4) Samostavitelný věžový jeřáb Liebherr 120 K.1 s max. 

dosahem 50,0 m 
5) Stavební výtah GEDA 500Z/ZP 
6) Kontejnery na tříděný odpad (papír, plast, ostatní) 

 
- Výrobní vybavení: 

1) Míchačka 
2) Tesárna 
3) Armovna 
4) Zpevněná odvodněná plocha pro čištění systémového bednění 
 

- Sklady a skládky: 
1) Uzamykatelný sklad stavebního materiálu 
2) Uzamykatelný sklad stavebního nářadí 
3) Skládka zdících prvků Porotherm 
4) Zpevněná odvodněná skládka systémového bednění PERI 
5) Zpevněná odvodněná skládka ocelových prvků  

- Sociální: 
1) Kancelářské buňky (stavbyvedoucí, mistr, skladník) 
2) Sanitární buňky (šatny, umývárny, WC) 

 
- Ubytování pracovníků na staveništi se neuvažuje. 

 
7.  Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení. 
 

Žádné stavby zařízení staveniště nevyžadují ohlášení. 
 

8.  Stanovení  podmínek  pro  provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany  zdraví,  
plán  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  na staveništi  podle  zákona  o  
zajištění  dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 
Během provádění stavebních prací musí být dodržovány: 
• Nařízení vlády 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích. 
• Nařízení vlády 362/2005 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí 

pádu. 
• Nařízení vlády 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí. 
• Zákon 309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
• Zákon 378/2001 Sb., požadavky na bezpečný provoz a používání strojů. 
• Nařízení vlády 21/2003 Sb., technické požadavky na osobní ochranné prostředky.  
• Nařízení vlády 178/2001 Sb., podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. 
• ČSN 05  0600 – Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre plameňové zváranie kovov a 

rezanie kovov. 
• ČSN 05 0601 - Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre zváranie kovov. Prevádzka. 
• ČSN 05 0610 – Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre zváranie kovov. Projektovanie 

a príprava pracovísk. 
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Zhotovitel je zodpovědný za řádné a prokazatelné seznámení svých pracovníků se spávními 
předpisy, technickými normami a předpisy, které se týkají bezpečnosti práce a technických 
zařízení a dbát na jejich dodržování. Rozsah seznámení musí odpovídat rozsahu činností 
příslušných pracovníků.  

Upozorněním projektanta na základní požadavky BOZ se zřetelem na předmětnou stavbu se 
zhotovitel stavby a budoucí provozovatel objektu nezbavují povinnosti respektovat veškeré 
stavbou dotčené předpisy v plném znění. Kromě citovaných vyhlášek jsou dále povinni řídit se 
ustanoveními novelizovaného Zákoníku práce v platném znění a obecně platnými normami. 
 
9. Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě. 
 

Na staveništi budou použity stroje v takovém technickém stavu, aby nedošlo k úniku 
ropných látek nebo olejů do půdy, popř. podzemních vod. Veškeré odpady budou likvidovány 
osobami k tomu pověřenými. Pro vzniklý odpad bude zajištěn odvoz na místo pro ně určené.  

Během stavby nesmí docházet ke znečišťování ovzduší pálením odpadů nebo nedostatečným 
zajištěním odfouknutelných materiálů proti odfouknutí. 

• Zákon č. 86/2002 Sb., O ochranně ovzduší 
• Zákon č. 114/1992 Sb., Zákon o ochraně přírody a krajiny 
• Zákon č. 17/1992 Sb., Zákon o životním prstředí 
• Zákon č. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech 
• Zákon č. 383/2001 Sb., O podrobnostech nakládání s odpady 

 
10. Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů. 
 

• předpokládané zahájení hrubé vrchní stavby: 2. 4. 2012 
- 1NP:      2. 4. 2012 
- 2NP:      13. 06. 2012 
- 3NP:      30. 07. 2012 
- Střecha: 26. 09. 2012 

 
• předpokládané ukončení hrubé vrchní stavby: 20.11. 2012 
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11. SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJ Ů 
 
[1] Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
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1. ŽELEZOBETONOVÝ STROP  
 
1.1 Doplňkový materiál: 
 
Název prvku bednění Počet [ks] Počet palet [ks] 
Nosník GT 24, l = 4,8 m 307 10 
Nosník GT 24, l = 1,2 m 164 6 
Stojky PERI MULTIPROP MP 350 399 14 
Stojky PERI MULTIPROP MP 625  6 1 
Rámy MRK 111 2 
Křížová hlava 20/24S  199 3 
Přímá hlava 24S  201 3 
Upevňovací třmen 16 205 
Čep Ø 14x107 405 
Závlačka 4/1 405 

 
1 
 

Betonářská překližka 3-vrstvá  tl. 21 mm, 2000 x 1000 mm  347 5 
Základní rám AW 611 
Svorka AW 8-10 550 

13 
 

Panel TRIO TR/4 90/270 18 4 
Panel TRIO TR/4 90/120 8 2 
Panel TRIO TR/4 90/60 3 1 
Panel TRIO TR/4 30/270 20 4 
Panel TRIO TR/4 90/120 5 1 
Panel TRIO TR/4 90/60 3 1 
Zámky BFD 106 1 
Držák zábradlí 275 1 
Sloupek HANDSET 275 1 
Separační prostředek PERI BIO Clean 35 l 2 
Dřevěný hranol 50/70  339 m 
Dřevěné desky h = 250 mm 129 m 
Dřevěné desky h = 850 mm 54 m 
Dřevěné desky h = 500 mm 63 m 
Dřevěné desky h = 1100 mm 54 m 
Odbedňovací vozík ASW 465 6 
Hřebík s dvojitou hlavou 65 mm (krabice po 1000 ks) 4888 5 
Transportní závěs 2-TRIO  76 
Pracovní vidlice 24 12 

 
Prvky lávky pro betonáž a hutnění Počet [ks] 
Nosník 100/180, 7,0 m 4 
Ocelová hmoždinka, Ø 20 x 200 mm 8 
Dřevěná deska d = 25 mm, 2000 x 1000 mm 7 
Hřebík s dvojitou hlavou 65 mm   28 

 
1.2 Hlavní materiál: 
 
Nosné tepelně izolační prvky Počet [ks] 
Schöck Isokorb typ K30-W0-CV30, d = 160 mm 25 

 
Výztuž: Spotřeba [kg/m3] Hmotnost [kg] 

Průvlak RT-105, h = 250 mm 80 376 
Průvlak RT-106, h = 850 mm 80 1 184 

Deska D105, tl. 250 mm 130 19 964 
Deska D106, tl. 120-160 mm 130 117 
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Beton C25/30: Plocha 
[m2] 

Celkem 
[m3] 

Hmotnost 
[kg] 

Celková 
hmotnost vč. 

ztrát 3 % [kg]   
Stropní deska D105 tl.250 mm 614,28 153,57 368 568 379 625 
Stropní deska D106 tl. 140 mm 6,40 0,90 2 160 2 225 
Průvlak RT-105, 250/300/5,5 m  1,65 0,4125 990 1 020 
Průvlak RT-105, 250/300/5,35 m 1,61 0,4012 963 992 
Průvlak RT-105, 250/300/5,32 m 1,60 0,3990 931 959 
Průvlak RT-105, 250/300/3,25 m 0,98 0,2437 585 603 
Průvlak RT-105, 250/300/2,02 m 0,61 0,1515 364 375 
Průvlak RT-105, 250/300/16,65 m 5,00 1,2487 2 997 3 087 
Průvlak RT-105, 250/300/1,76 m 0,53 0,1320 317 327 
Průvlak RT-105, 250/300/17,66 m 5,30 1,3245 3 179 3 274 
Průvlak RT-105, 250/300/5,07 m 1,52 0,3803 913 940 
Průvlak RT-106, 850/300/4,00 m 1,20 1,0200 2 448 2 521 

Průvlak RT-106, 850/300/4,10 m *2  2,46 2,0910 5 018 5 169 
Průvlak RT-106, 850/300/20,03 m 6,01 5,1077 12 258 12 626 
Průvlak RT-106, 850/300/4,03 m 1,21 1,0276 2 466 2 540 
Průvlak RT-106, 850/300/4,10 m 1,23 1,0455 2 509 2 585 
Průvlak RT-106, 850/300/6,20 m 1,86 1,5810 3 794 3 908 
Průvlak RT-106, 850/300/3,73 m 1,12 0,9511 2 283 2 352 
Průvlak RT-106, 850/300/7,73 m 2,32 1,9711 4 731 4 873 

 
2. SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 
 
2.1 Doplňkový materiál: 
 
Název prvku bednění Počet [ks] Počet palet [ks] 
Panel TRIO TRS 270 x 90 24 5 
Panel TRIO TRS 120 x 90 24 5 
Zámek BFD 48 1 
Stahovací šroub TRIO 110 
Stahovací šroub Ø15/650 mm 10 
Kloubová matice DW15 120 
Čelní tříhranná lišta l = 3,25 m 120 

1 

Stabilizátor TRP vč. vzpěry a výložníku 18 1 
Hlava pro stabilizátor TRIO 18 
Patka RSS 18 

1 

Šroub TRIO MMS 20x130 18  
Žebřík 180/6 6 1 
Žebříkové připojení TRIO 6 
Žebříkové háky 12 
Žebříková patka 6 

1 

Betonářská plošina kompletní 6 
Jeřábový závěs pro betonářskou plošinu 6 
Odbedňovací nátěr PERI BIO Clean 10 l 
Sestavovací háky TRIO 1,5 t 2 
Transportní závěsy-2 TRIO 22 

 
 

Dřevěná lišta 35 mm 3,25 m 13,0 m 
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2.2 Hlavní materiál: 
 

Beton Rozměry 
[m] 

Počet 
[ks] 

Celkem 
[m3] 

Hmotnost 
[kg] 

Celk. hmotnost   
vč. ztrát 3 % [m3] 

Obvodové ŽB sloupy    
VS-107 

0,4 x 0,235 
x 3,5 

1 0,235 564 592 

Vnitřní ŽB sloupy          
VS-106 

0,3 x 0,3 x 
3,5 

5 1,575 3 780 3 969 

 

Výztuž: Spotřeba [kg/m3] Hmotnost [kg] 

Obvodové ŽB sloupy    VS-107 160 38 

Vnitřní ŽB sloupy          VS-106 120 189 

 

Ocel Množství 
[ks] 

Délka 
[m] 

Celková 
délka [m] 

Celk. 
hmotnost 

[kg] 

Celk. hmotnost 
vč. materiálu na 
spoje atd. 15 % 

[kg] 
Sloupy 

TRØ127/12,5 
7 2,65 18,55 750,89 863,52 

Plechy  
P15-160x160 

11 0,03 0,18 29,80 34,27 

Překlady 
L50/50/5 

2 1,35 2,70 12,07 13,88 

 

Porotherm  
30 P+D  

Plocha 
[m2] 

Spotřeba 
cihel 

[ks/m2] 

Spotřeba 
malty 
[l/m 2] 

Počet cihel 
vč. ztrát 

10 % [ks] 

Malta 
vč. ztrát 
10 %  [l] 

Malta 
[pytl ů] 

Počet 
palet 
[ks] 

J-obvodová 
stěna  

19,81 16 28 349 610 15 

S-obvodová 
stěna 

23,32 16 28 410 718 18 

V-obvodová 
stěna 

62,48 16 28 1 100 1 924 48 

Z-obvodová 
stěna 

130,95 16 28 2 305 4 033 100 

Vnitřní nosné 
stěny 

70,20 16 28 1  236 2 162 54 

5 

 

Malta: Spotřeba [l] Pytlů [ks] Palet [ks] 

Porotherm TM 8 720 218 
Porotherm Profi AM 727 18 

5 

 
Keramický překlad Rozměry [m] Počet [ks] 

P115-750 0,071 x 0,115 x 0,75 2 
P115-1000 0,071 x 0,115 x 1,00 1 
P115-1250 0,071 x 0,115 x 1,25 19 
P115-1750 0,071 x 0,115 x 1,75 2 
P145-1000 0,071 x 0,145 x 1,00 1 
P238-1250 0,238 x 0,07 x 1,25 6 
P238-1500 0,238 x 0,07 x 1,50 4 
P238-2000 0,238 x 0,07 x 2,00 16 
P238-2750 0,238 x 0,07 x 2,75 4 
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1. OBECNÉ INFORMACE:  
 
Investor:  K3 SPORT s.r.o. 
                I. P. Pavlova 116 
                779 00 Olomouc 
 
Projektant: A2 ARCHITEKTI 
                   Wolkerova 4 
                   779 00 Olomouc 
 
Stavba: Lyžařské zázemí v Koutech nad Desnou 
 
Místo stavby: Kraj: Olomoucký 
                       Obec: Kouty nad Desnou 
                       Směrovací číslo: 78 811 
 
Parcela číslo: 1287 
 
Katastrální území: Kouty nad Desnou 687073 
  
Základní údaje: Velikost pozemku –6 345,27  m2 
                          Zastavěná plocha – 693,92 m2 
                          Počet nadzemních podlaží – 3NP 
                          Počet podzemních podlaží – 1PP 
                          Charakter stavby – restaurace, bowling 
 
Údaje o místě stavby:  Sněhová oblast: V 
                                     Větrová oblast: IV 
                                     Námrazová oblast: Těžká 
 

Tento technologický předpis se zpracovává pro provádění bednění a betonáže monolitické 
ŽB stropní konstrukce nad 2NP. Rozměry tohoto objektu jsou 48,4 m x 13,4 m s konstrukční 
výškou 14,6 m po hřeben střechy. Jedná se o čtyřpodlažní částečně podsklepenou budovu se 
třemi nadzemními podlažími a jedním podzemním. 

Stropní konstrukce je monolitická železobetonová s obvodovými průvlaky, které současně 
tvoří nadpraží otvorů. Stropní konstrukce jsou jednak uloženy na zdivu a dále lokálně na 
železobetonových nebo ocelových sloupech. Stropní deska D105 je navržena v tloušťce 250 
mm. Desky a průvlaky jsou z betonu C25/30 (B30), výztuž 10 505 R a sítě KARI.  

Zároveň se stropní deskou se bude betonovat i konzolově vyložená ŽB monolitická deska 
D106, která je osazena na tepelně izolačních nosných prvcích Schöck Isokorb. Její max. tloušťka 
je 160 mm a spád 2,6 %. Beton desky D106 je C25/30 XC4 XF3, výztuž 10 505 R a sítě KARI.  
 
2. MATERIÁL :  

Dodavatel:     Bednění: 
PERI spol. s r.o.  
Za Olomouckou 4421 
796 07 Prostějov - Držovice 

Beton:  
ZAPA beton, Betonárna typ MERKO HBS 50 
Jesenická 43 (areál panelárny) 
787 01 Šumperk  

Ocel:  
Ferona a.s. 
FERRO – CENTRUM 
Kaštanová 25 
779 00 Olomouc 
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2.1 Doplňkový materiál: 
 

Pro vybudování stropního bednění, průvlaků a konzolově vyložené desky použijeme systém 
PERI MULTIFLEX  v kombinaci se stěnovým systémem PERI TRIO a s tradičním dřevěným 
dobedněním. 
 
Prvky bednění Počet [ks] Počet palet [ks] 
Nosník GT 24, l = 4,8 m 307 10 
Nosník GT 24, l = 1,2 m 164 6 
Stojky PERI MULTIPROP MP 350 399 14 
Stojky PERI MULTIPROP MP 625  6 1 
Rámy MRK 111 2 
Křížová hlava 20/24S  199 3 
Přímá hlava 24S  201 3 
Upevňovací třmen 16 205 
Čep Ø 14x107 405 
Závlačka 4/1 405 

 
1 
 

Betonářská překližka 3-vrstvá  tl. 21 mm, 2000 x 1000 mm  347 5 
Základní rám AW 611 
Svorka AW 8-10 550 

13 
 

Panel TRIO TR/4 90/270 18 4 
Panel TRIO TR/4 90/120 8 2 
Panel TRIO TR/4 90/60 3 1 
Panel TRIO TR/4 30/270 20 4 
Panel TRIO TR/4 90/120 5 1 
Panel TRIO TR/4 90/60 3 1 
Zámky BFD 106 1 
Držák zábradlí 275 1 
Sloupek HANDSET 275 1 
Separační prostředek PERI BIO Clean 35 l 2 
Dřevěný hranol 50/70  339 m 
Dřevěné desky h = 250 mm 129 m 
Dřevěné desky h = 850 mm 54 m 
Dřevěné desky h = 500 mm 63 m 
Dřevěné desky h = 1100 mm 54 m 
Odbedňovací vozík ASW 465 6 
Hřebík s dvojitou hlavou 65 mm (krabice po 1000 ks) 4888 5 
Transportní závěs 2-TRIO  76 
Pracovní vidlice 24 12 

 
• Sloupková paleta RP 80 x 150: Přeprava nosníků GT24, stojek MP, rámu MRK. 
• Paletové příložka TRIO ze čtyř přepravních sloupků TRIO: přeprava bednících panelů pro 2- 

5 ks stejně velkých panelů nebo 25 ks bednících překližek. 
• Mřížová paleta RP 80 x 120: Přeprava křížových a přímých hlav, upevňovacích třmenů, 

čepů, závlaček, základních rámu AW, svorek AW, zámků BFD, držáků zábradlí, sloupků 
HANDSET a pracovních vidlic. 

 
Prvky lávky pro betonáž a hutnění Počet [ks] 
Nosník 100/180, 7,0 m 4 
Ocelová hmoždinka, Ø 20 x 200 mm 8 
Dřevěná deska d = 25 mm, 2000 x 1000 mm 7 
Hřebík s dvojitou hlavou 65 mm   28 
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2.2 Hlavní materiál 
 

Výztuž 10 505 R Spotřeba [kg/m3] Hmotnost [kg] 
Průvlak RT-105, 500/300 80 376 
Průvlak RT-106, 1100/300 80 1 184 
Deska D105, tl. 250 mm 130 19 964 

Deska D106, tl. 120-160 mm 130 117 
 

Beton C25/30 Plocha 
[m2] 

Celkem 
[m3] 

Hmotnost 
[kg] 

Celková hmotnost 
vč. ztrát 3 % [kg] 

Stropní deska D105  
tl.250 mm 

614,28 153,57 368 568 379 625 

Stropní deska D106  
tl. 140 mm 

6,40 0,90 2 160 2 225 

Průvlaky RT-105, RT-106 37,08 19,49 46 776 48 179 

 
 

Nosné tepelně izolační prvky Počet [ks] 
Schöck Isokorb typ K30-W0-CV30, d = 160 mm 25 

 
2.3 Doprava  
 
2.3.1 Primární  
 

Bednění bude dopraveno na staveniště valníkem s hydraulickou rukou Tatra T810 na 
sloupkových a mřížových paletách a paletových příložkách TRIO opatřených transportními 
závěsy 2-TRIO. 

Hotové armokoše pro ztužení průvlaků, KARI sítě, ocelové pruty a svitky pro ztužení desky 
připravené od výrobce budou na staveniště dopraveny na návěsu s bočnicemi Fliegl taženým 
nákladním automobilem Tatra 815. Max. délka výztuže je 10 m. 

Beton pro betonáž se doveze z betonárky autodomíchávačem STETTER AM 9 C.  
Vzdálenost betonárky od stavby je cca 22 km, dojezdová doba je cca 30 min, kapacita betonárky 
je 45 m3/hod. Autodomíchávače budou jezdit po třech, aby nebyla narušena plynulost 
betonování a během jednoho dne budou muset přijet celkem sedmkrát. 
 
2.3.2 Sekundární 
 

Pro přepravu bednění, výztuže a hotových armokošů na místo určení bude využit 
samostavitelný věžový jeřáb Liebherr 120 K.1. 

Dovezený beton z betonárky bude čerpán do míst betonáže pomocí autočerpadla SCHWING 
S 34 X.  

Pracovníci budou dopravováni na pracoviště pomocí stavebního výtahu GEDA. 
 
2.4 Skladování 
 

Armatura (armokoše, svitky, pruty a KARI sítě) bude uskladněna na zpevněné odvodněné 
ploše. Každý celek výztuže musí být označen identifikačním štítkem. Svitky se budou ukládat 
nastojato. Na této ploše se budou z dovezených částí armokošů vyrábět celky. 

Doplňkové prvky bednění (křížové hlavy, přímé hlavy) budou uskladněny na zpevněné 
odvodněné ploše přímo k tomuto účelu určené v přepravním boxu 80 x 120, stojky budou 
dopraveny a uskladněny na sloupkové paletě RP 80 x 120 (25 ks stojek), kde budou dostatečně 
upevněny a zajištěny pásem. Bednící překližky budou dopraveny a uskladněny na příložkových 
paletách a do kříže zajištěny pásy.  

Dále budou na jiné zpevněné odvodněné ploše skladovány dřevěné desky, na které se budou 
vyrábět doplňková bednění. 
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3. PŘEVZETÍ PRACOVIŠT Ě  
 

Pracoviště předává stavbyvedoucí vedoucímu čety pro montáž bednění ve stanoveném 
termínu dle časového plánu. Předávání se zúčastní technický dozor investora. Pracoviště bude 
předáno po provedení svislých nosných konstrukcí druhého podlaží. Musí být zkontrolována a 
dodržena svislost konstrukcí a jejich správná výška. Dále se přebírá a kontroluje přesah 
vyčnívajících výztuží jak ocelových, tak monolitických sloupů.  

Za technického dozoru objednatele dochází k převzetí dokončeného bednění, k prověření 
bednění a udělení souhlasu k betonáži. 

O převzetí se sepíše protokol a bude proveden zápis do stavebního deníku. Součástí předání 
staveniště je odevzdání kompletní dokumentace pro provádění stropních konstrukcí.  
 
4. PRACOVNÍ PODMÍNKY   

 
Přístupová cesta k pracovišti je z přiléhající komunikace a je dostatečně široká pro vjezd 

všech stavebních vozidel. Je zpevněna zhutněným štěrkopískem a vyznačena v dokumentaci ZS. 
Dále bude zřízena zpevněná plocha pro zakotvení věžového jeřábu z panelových dílců 3,0 x 1,5 
m uložených do štěrkopískového lože. Ostatní skladovací a zpevněné plochy viz. ZS. 

Staveniště bude oploceno ocelovým neprůhledným plotem do výšky 2,0 m.  
Inženýrské sítě procházejí podél stavebního pozemku a přípojky na ně budou zhotoveny 

nově.  
Pro technologickou etapu provádění stropní konstrukce musí být zajištěn přívod vody pro 

provozní a hygienické účely, čištění bednění a pro ošetřování čerstvého betonu. Přípojka bude 
zhotovena nově a na ni bude dočasně napojená přípojka pro potřeby zařízení staveniště 
s dočasnou vodoměrnou šachtou.  

Dočasná přípojka elektrické energie, která bude řešena pomocí hlavního a několika 
podružných staveništních rozvaděčů na 230, 400 V, bude napojena na nově vybudovaný přívod 
elektrického vedení. Vše bude dostupné již z předchozích technologických etap.  

Na staveništi budou zřízeny stavební buňky dle výkresu ZS (kanceláře, šatny, WC, 
umývárny, sklady nářadí a materiálu.) Osvětlení bude řešeno jako provizorní. 

Bednění se provádí po dokončení prací na svislých konstrukcích a po dosažení 28 denní 
únosnosti betonu monolitických sloupů. Betonuje se za stálého dobrého počasí, teplota nesmí 
klesnout pod 5 oC nebo naopak nesmí být vyšší než 30 °C, jinak musí být přijata zvláštní 
opatření. Provádění stavebních prací je omezeno rychlostí větru a to do velikosti 10 m/s.  

Instruktáž pracovníků zajistí a provede dodavatel před započetím bednících prací a betonáží. 
Všichni pracovníci musí být seznámeni s prací, kterou budou provádět a musí mít dostatečnou 
kvalifikaci. Všichni pracovníci, kteří mají přístup na staveniště, musí být poučeni o BOZP a 
musí používat ochranné pracovní pomůcky. 
 
5. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ  
 
Vedoucí čety: vyučený zedník (betonář-železář)     1 
Zaučení montážníci pro bednění (vyučení tesaři)     10 
Zaučení montážníci pro armování (vyučení železáři)     6 
Zaučení dělníci pro betonáž    4 
Pomocní stavební dělníci: zaučení stavební dělníci    16 
Obsluha  jeřábu    1 
Obsluha  autočerpadla    1 
Obsluha autodomíchávače        1 
 
Vedoucí čety: Určuje postup realizace a zodpovídá za organizaci práce uvnitř čety a za kvalitu 
provedené práce, která odpovídá PD a technologickému předpisu. Dohlíží na BOZP. 
 
Zaučení montážníci pro bednění: Provádějí montáž bednění. 
 
Zaučení montážníci pro armování: Vyrábějí armokoše a provádějí vyztužení desek a průvlaků. 
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Zaučení dělníci pro betonáž: Betonují, zhutňují a uhlazují do konečných podob realizované 
konstrukce. 
 
Pomocní stavební dělníci: Pomáhají s montáží a osazováním bednění, osazováním výztuže, 
zhutňováním, úpravou a ošetřováním betonu po betonáži. 
 
Obsluha autojeřábu: Je zodpovědná za provoz a běžnou údržbu jeřábu. Dopravuje materiál 
z valníků na skládky a ze skládek na pracoviště. Musí mít jeřábnický průkaz. 
 
Obsluha autočerpadla: Je zodpovědná za provoz a běžnou údržbu autočerpadla. Dopravuje beton 
z autodomíchávače na místo určení.  
 
Obsluha autodomíchávače: Je zodpovědná za provoz a běžnou údržbu autodomíchávače. 
Dopravuje beton z betonárky na staveniště.  
 
6. STROJE A POMŮCKY  
 
6.1 Stroje  

• Věžový jeřáb Liebherr 120 K.1 – samostačitelný 
• Autodomíchávač STETTER Basic Line 
• Autočerpadlo s výložníkem S 34 X 
• 6x6 VALNÍK S RUKOU TATRA T810-1R1R26/351 
• TATRA 815 (+ návěs s bočnicemi Fliegl) 
• Stavební výtah GEDA 500 Z/ZP 
• Ponorný vibrátor Enar AVMU – motor (+ ohebná hřídel Enar TAX-TDX 

1/AX38, ohebná hřídel Enar TAX-TDX 4/AX38) 
• Hladička betonu Bulldog KZ110-KG280 
• Stahovací vibrační lišta Enar Tornado H 

 
6.2 Pomůcky  

Vysokotlaký čistič Nilfisk POSEIDON 4-36, nivelační přístroj PENTAX AP-281, přímočará 
pila Black&Decker KS900SK, elektrická pila MSE 180 C-BQ, vrtací a sekací kladivo Metabo 
KHE 56, HITACHI Ohýbačka a střihačka ocelových prutů, pásmo, skládací metr, vázací kleště, 
vázací drát, páčidlo, tesařské kladivo, lopata, hrábě, koště, ocelová hladítka, 2 m hliníková lať, 
lanový závěs na palety, olovnice, vodováha, žebříky, lopaty, smeták, pákové nůžky na 
betonářskou výztuž, kleště, ocelová špachtle.  
 
7. PRACOVNÍ POSTUP 
 
7.1 Bednění 

Na úplném začátku bednění se musí ošetřit bednící překližky ošetřovacím a odbedňovacím 
olejem PERI Bio Clean a to za pomoci vysokotlaké nádoby na zpevněné odvodněné 
předmontážní ploše určené konkrétně k této činnosti a opatřené sedimentační akumulační nádrží. 
(viz. ZS) 

 
Nejprve začneme obedňováním obvodových míst, ve kterých se mají nacházet podle PD 

průvlaky RT-105 a RT-106. Bednění provedeme takovým způsobem, že vytáhneme stojky (které 
budou stát ve dvojici) do délek 2150 mm a 2750 mm (pro obě výšky průvlaků, konstrukční 
výška obou nosníků s překližkou je 500 mm), nasadíme na ně křížové hlavy, zpevníme je 
pomocí rámu MRK (viz. obrázek níže) a na hlavy pomocí pracovních vidlic usadíme nosníky 
GT24 délky 4,8 m do dvojic podélně po obvodu budovy (s 300 mm přesahem) a na ně osadíme 
horní nosníky GT24 - 1,2 m příčně ve vzdálenosti 0,5 m. Na tyto nosníky uložíme dřevěné desky 
šířky 300 mm a tl. 20 mm. Poté na horní nosníky GT připevníme z vnitřní strany průvlaku (ve 
vzájemných vzdálenostech 0,5 m) základní rámy AW, do kterých jsme předtím vložili dřevěné 
hranoly délky 250 mm (nebo 850 mm.) pro zajištění stability. Tento rám pojistíme svorkou AW 
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8-10, kterou na něj nasuneme, aby rám odolal většímu zatížení při betonáži vyšších průvlaků. O 
tyto hranoly opřeme dřevěnou desku (výška 250 nebo 850 mm) o délce odpovídající délce 
daného překladu. Tato deska bude plnit funkci vnitřního bednění průvlaku. Z vnější strany 
překladu namontujeme stejným způsobem AW rámy, aby nám včetně vnějšího rámového 
bednění vytvořily 300 mm široký překlad a zasadíme do něj hranol o 250 mm delší než na 
vnitřní straně překladu (500 a 1100 mm). Tento rám pojistíme také svorkou AW 8-10. Za vnější 
rám zasadíme panel TRIO TR/4 o šířkách 300 nebo 900 mm a délce nakombinované z několika 
délek panelů TRIO doplněné o prořezy z dřevěných desek, aby nám splňovaly požadovanou 
délku překladu (panely spojujeme zámky BFD – jedním nebo dvěma zámky na každé straně – 
v závislosti na výšce průvlaku.) 

 

 
Obr. č. 4 

 
Zároveň s průvlaky v místě severozápadního rohu budovy se bude bednit konzolově 

vyložená železobetonová deska D106. Dno bednění pro průvlak je zvětšené o velikost desky (tj. 
o čtyři překližky uložené napříč a dvě překližky podélně) podepřené nosníky GT 24 - 4,8 m 
sedlovými i horními ve vzdálenostech po dvou a jednom metru se vzájemným přesahem stejně 
jako u desky D105. Pro podepření musíme použít stojky MP 625, aby mohly desku podepřít 
z úrovně upraveného terénu. Stojky podložíme betonovými bloky, abychom zajistili vodorovnost 
a únosnost podkladu. Stojky opatříme rámy MRK ve dvou výškových úrovních (vzhledem 
k celkové výšce stojek.) Na vytvořené dno bednění uložíme podle PD 25 kusů tepelně izolačních 
nosných prvků Schöck Isokorb a zajistíme je. Obvod desky D106 obedníme za pomoci rámů 
AW a dřevěných desek stejným principem jako průvlaky.  

 
Postupně s průvlaky bedníme stropní desku D105. Stočíme matici a vysuneme stojku přesně 

na délku 3,0 m (se zabudovanými nosníky a překližkou vytvoří výška bednění celkovou výšku 
stropu 3,5 m.) Pro přesné stanovení vysunutí nám poslouží zabudovaný metr na stojce 
MULTIPROP. Vysunutou stojku zajistíme pootočením matice na druhou stranu. Na stojku 
nasadíme křížovou hlavu 20/24S s klapkou. Stojky rozmístíme přesně po vzdálenostech 4,5 m 
podélně za sebou a rovnoměrně příčně od obvodových stěn v devíti řadách ve vzájemné 
vzdálenosti sedlových nosníků 2,0 m a ve vzdálenosti od obvodových stěn 0,7 m. 

 Stojky s křížovými hlavami musí být zajištěny proti vodorovným silám (které vznikají 
pohybem po bednění ve výšce větší než 3,0 m), takže musí být provedeno ztužení pomocí rámů 
MRK, které připevníme ke stojkám do obdélníkového půdorysu.  
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Obr. č. 5 

 
Dvojice dělníků usadí pomocí pracovních vidlic primární (spodní, sedlové) nosníky GT24 - 

4,8 m do křížových hlav a to s celkovým přesahem 300 mm (tím se zajistí nosníky proti 
překlopení). Primární nosníky jsou ve vzájemných vzdálenostech 2,0 m. Na primární nosníky se 
usadí pomocí pracovních vidlic sekundární nosníky GT24 - 4,8 m (horní), které jsou ve 
vzájemné vzdálenosti 1,0 m. Je nutné osadit horní nosníky tak, aby jejich spoj byl vždy v ose 
nosníků spodních. Min. celkový přesah musí být 350 mm. 

 

 
Obr.č. 6 

 
Poté provedeme pokládku bednících desek. Tyto musíme zajistit proti sklopení přibitím 

hřebíků. Otvory v bednění od schodiště, výtahů a ostatních prostupů v konstrukci obedníme 
pomocí doplňkových dřevěných bednících desek a rámu AW. Rám přibijeme k bednící překližce 
a dřevěné desce (250 mm) zajišťující čelní bednění otvoru osmi hřebíky a vložíme do něj 
dřevěné hranoly (250 mm) pro vylepšení jeho stability.  
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Obr. č. 7 

 
Po pokládce a zajištění bednících desek rozestavíme zbylé stojky s přímou hlavou tak, aby 

jejich vzdálenost byla 1,5 m (tj. mezi každé dvě stojky s křížovou hlavou vložíme dvě stojky 
s hlavou přímou.) 

Na závěr se provede nivelace horního povrchu desek, podle které se výškově doladí stojky 
pomocí matic.  

Po obvodu celé obedněné plochy namontujeme bednící sloupky HANDSET a opatříme je 
dřevěnými latěmi, které budou plnit funkci dočasného zábradlí.  

 
7.2 Armování: 

Povrch betonářské oceli musíme před zabetonováním odmastit a očistit od odlupujících se 
okují a jiných nečistot. 

Dále se jeřábem dopraví i pevně svázané ocelové pruty na bednění stropu a KARI síť, ze 
kterých se následně začne podle PD vyrábět vyztužení desky D105. 

 Pro zajištění krytí se použijí  betonové distanční podložky (krytí 25 mm) krytí horních 
výztuží se zajistí montážními stoličkami. Poloha destiček v  bednění se rozměří a vyznačí křídou 
nebo jiným viditelným prostředkem, které se následně rozmístí ve vzdálenostech dle PD. Každý 
prut bude mít svou podložku.  

Na podepřené pruty se položí spodní výztuž v jednom směru, která se zajistí k distančním 
podložkám přidrátováním. Umístí se výztuž v kolmém směru na první spodní výztuž. Vzniklá 
síť se zajistí přidrátováním. Dále se rozmístí montážní stoličky tak, aby se na ně mohla rozmístit 
horní výztuž, která se také zajistí přidrátováním. Následně se rozmístí horní výztuže v obou 
směrech stejným způsobem jako spodní. Horní pruty jsou navázány na síť KARI. 

Armokoše průvlaků jsou dovezeny hotové od výrobce. Max. délka je 10 m vzhledem 
k omezení délkou návěsu, takže armokoše s větší délkou se musí v armovně svařit do 
požadovaného celku. Umístění armokošů do konstrukce průvlaků se provede dle výkresu 
výztuže za pomoci jeřábu. Dodržíme předepsaný přesah výztuže podle PD a polohu zajistíme 
distančními tělísky umístěnými na dně bednění (krytí 25 mm). 

 
7.3 Betonování 

Průvlaky a desky D105, D106 se budou betonovat zároveň. Posupovat se bude od obvodu po 
střed stropních konstrukcí. Vzhledem k době trvání betonáže (3 dny) se budou muset vytvořit 
dvě pracovní spáry.  

Jejich poloha bude určena samostatným projektem nebo po dohodě s projektantem. Pracovní 
spára se zajišťuje zřízením čela z dřevěného tradičního bednění a s otvory vyvrtanými pro 
protažení výztuže. Povrch betonu v místě pracovní spáry musí být před pokračováním 
v betonování vlhký, zdrsněný a očištěny (pro pevné spojení starého a nového betonu.) Tohoto 
dosáhneme opracováním tlakovou vodou nebo mechanicky několik hodin před betonováním [6]. 
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Napříč stropu bude umístěn dřevěný můstek, který bude tvořen dvěma dřevěnými nosníky a 
obedněním dřevěnými deskami. Celková délka můstku bude 14,0 m a šířka 1,0 m. Bude sloužit 
jako pochozí plocha pro pracovníky, kteří budou hutnit desky a průvlaky. Můstek bude vyroben 
v tesárně na staveništi již z předchozích technologických etap a bude s ním manipulováno po 
staveništi i pracovišti pomocí jeřábu. Pro hutnění desky D105 bude použita dřevěná lať o délce 
4,5 m a šířce 0,6 m.  

Beton se bude rozlívat z betonovací hadice autočerpadla a rozprostírat hráběmi dle potřeby 
po vodorovných vrstvách. Betonovat se smí z max. výšky 1,5 m, aby nedošlo k porušení 
homogenity čerstvého betonu. Při hutnění musíme dbát na to, aby beton zatekl až pod výztuž, ale 
abychom neporušili jeho homogenitu. Čerstvě zabetonované konstrukce nesmí být vystaveny 
otřesům zejména ze sousedních provozů min 7 dní. Betonová směs se musí ukládat tak, aby 
nedošlo k přetvoření bednění, nebo k posunu výztuže. Průvlaky o výšce 850 mm se budou hutnit 
pomocí ponorného vibrátoru ENAR s dlouhou hřídelí, ostatní průvlaky a desky se budou hutnit 
krátkou hřídelí a to vpichy ve vzdálenostech cca 1,2 m. Vpichy od ponorného vibrátoru vnášíme 
tak, aby nedocházelo ke styku s výztuží a bedněním a postupujeme tak, aby ponor vibrační jehly 
byl co nejrychlejší a pohyb hlavice naopak ven co nejpomalejší (aby byl dostatečně vytlačen 
vzduch.)  

Desky se budou hladit a hutnit pomocí vibrační stahovací latě ENAR Tornado H (dále se 
použijí ocelová hladítka a dvoumetrová hliníková lať.) Finální úprava betonu se provede 
hladičkou betonu Bulldog KZ110-KG280 a to v době, kdy už bude beton natolik tuhý, aby se po 
něm dalo chodit.  

U desky D106 se bude provádět spád 2,6 % za pomoci dřevěné latě a rozdílných výšek 
bednění na obou koncích konzoly (120 ~ 160 mm). 

 
7.4 Ošetřování 

S ošetřováním betonu začneme jakmile beton dosáhne takové pevnosti, aby nedošlo 
k vypláchnutí cementového zrna, tj. cca po 12-ti hodinách a dále pokračujeme podle ČSN EN 
13670-1. Beton neošetřujeme vlhčením vysokotlakou nádobou, když teplota klesne pod 5 °C. 
Intenzita a doba ošetřování závisí na povětrnostních podmínkách (teplota, relativní vlhkost 
vzduchu, rychlost větru) dle normy ČSN EN 206-1. Ošetřujeme pravidelným mlžením vodou 
v krátkých intervalech a překryjeme povrch betonu po celé ploše foliemi nebo vlhkými 
tkaninami. 

 
7.5 Odbednění 

Po 14-ti dnech se konstrukce částečně odbední a to odebráním nosníků a překližek a každé 
třetí stojky. Stojky s křížovou hlavou opatříme přímou hlavou a se zbylými stojkami s přímou 
hlavou budou konstrukci (desky i průvlaky) podpírat ještě dalších 14 dní.  

Nejprve odbedníme stropní desku D105. Po odbednění desky D105, u kterého postupujeme 
od krajů po střed začneme s odbedňováním průvlaků a desky D106.  
Odebereme rámy AW a dřevěné bednící desky kolem otvorů ve stropní konstrukci. Všechny 
stojky popustíme a to takovým způsobem, že udeříme kladivem do odbedňovacího klínu matice 
a stojka se tímto odtíží (poklesne asi o 5 mm.) Poté stočíme mezilehlou stojku směrem dolů o 
takovou délku, aby šla stojka odebrat. Pomocí klínu odtížíme i stojky základního rastru, matice 
stočíme přibližně o 4 cm, odebereme horní nosníky a poté máme prostor pro sklopení i nosníků 
dolních.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 8 
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Při odebírání ponecháváme pouze ty nosníky, které jsou pod stykem bednících desek. Poté 
začneme odebírat i bednící desky se všemi zbývajícími horními i spodními nosníky. Stojky 
postupně skládáme do přepravních palet.  

Bednící překližky přeneseme pomocí jeřábu na sloupových paletách na zpevněnou 
odvodněnou plochu, která je opatřena sedimentační nádrží a určena speciálně k čištění bednění. 
Nejprve bednící desky očistíme od hrubých nečistot a zbytků betonu ocelovou špachtlí, poté 
vysokotlakým čističem napojeným na přípojku sedimentační nádrže očistíme od ostatních 
jemných nečistot a na závěr provedeme ošetření odbedňovacím olejem PERI BIO Clean, který 
napustíme do nádrže druhé vysokotlaké nádoby, a ostříkáme obě plochy i všechny hrany 
překližek a rámového bednění TRIO. 
 
8. JAKOST A KONTROLA  
 

Pro vstupní, mezioperační a výstupní kontrolu stropních konstrukcí platí požadavky, které 
jsou dány normami, předpisy a projektovou dokumentací.  

 
8.1 Vstupní 

1) Přejímka pracoviště po ukončení předchozí činnosti  
2) Kontrola provedení předchozí technologické etapy - svislé nosné konstrukce 1NP 
3) Převzetí dodané ocelové výztuže 
4) Kontrola bednících dílců  
5) Kontrola skladování materiálu 
6) Kontrola dodržení podmínek pro betonáž 
 

8.2 Mezioperační 
7) Kontrola zhotoveného bednění 
8) Kontrola vytyčení  
9) Kontrola armatury 
10) Kontrola čerstvého betonu 
11) Kontrola betonáže 
12) Kontrola hutnění 
13) Kontrola technologické pauzy a ošetřování betonu 
14) Kontrola odbednění 

 
8.3 Výstupní 

15) Kontrola geometrie ŽB desky 
16) Kontrola trnů sloupů ze ŽB desky 
17) Kontrola pevnosti betonu 

 
Podrobně viz. KZP železobetonového stropu. 

9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ  
 

V průběhu realizace technologické etapy provádění stropních konstrukcí budou zajištěny a 
dodržovány obecné podmínky pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví. 
Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bude zpracován zhotovitelem stavby. Všichni 
pracovníci budou proškoleni o bezpečnosti práce a prevence rizik. 
 
Jedná se o tyto nařízení vlády, zákony, vyhlášky: 

• Nařízení vlády 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích. 
Uspořádání staveniště a pracoviště: §2 
Povinnosti zhotovitele: §3 
Činnosti koordinátora během přípravy stavby: §7 
Činnosti koordinátora během realizace stavby: §8 
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Příloha č. 1:, Další požadavky na staveniště, Obecné požadavky: 
I. Požadavky na zajištění staveniště 
II. Zařízení pro rozvod energie  
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
 
Příloha č. 2: Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu 
a používání strojů a nářadí na staveništi: 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 
IX. Vibrátory 
XIII. Stavební výtahy 
XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
XV. Přeprava strojů 
 
Příloha č. 3: Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy: 
I.    Skladování a manipulace s materiálem 
IX.   Betonářské práce a práce související 
IX.1 Bednění 
IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi 
IX.3 Odbedňování 
IX.5 Práce železářské 
XI. Montážní práce 
 
Příloha č. 4:  Náležitosti oznámení o zahájení prací 

 
• Nařízení vlády 362/2005 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 

nebezpečí pádu. 
Konkrétně: §3 

 
Příloha: Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 
zaměstnavatel povinen zajistit při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, a na 
bezpečný provoz a používání technických zařízení poskytovaných zaměstnancům pro 
práci ve výškách a nad volnou hloubkou. 
I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
III. Používání žebříků 
IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v  jeho okolí 
VIII. Shazování  předmětů a materiálů 
IX. Přerušení práce ve výškách 
XI. Školení zaměstnanců 

 
• Nařízení vlády 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí. 
Požadavky na pracoviště: §3 
 
Příloha: Další podrobnější požadavky na pracoviště a pracovní prostředí 
1. Stabilita a mechanická odolnost staveb 
2. Elektrické instalace, průmyslové rozvody, potrubní systémy, vedení a sítě, únikové 
cesty a východy 
3. Střechy, příčky, stěny a stropy, podlahy 

3.2 Příčky, stěny a stropy 
8. Poskytování první pomoci 
9. Venkovní pracoviště 
10. Skladování a manipulace s materiálem a břemeny 
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• Zákon 309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci.  
Hlava I: Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí, výrobní a pracovní prostředky 
a zařízení, organizaci práce a pracovní postupy a bezpečnostní značky. 
§2: Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí 
§3: Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi 
§4: Požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení 
§5: Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
§6: Bezpečnostní značky, značení a signály 
 
Hlava II: Předcházení ohrožení života a zdraví. 
§7: Rizikové faktory pracovních podmínek a kontrolovaná pásma 
 
Hlava III: Odborná způsobilost a zvláštní odborná způsobilost. 
§9: Odborná způsobilost 

 
• Zákon 378/2001 Sb., požadavky na bezpečný provoz a používání strojů. 

§3: Požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení, oprava, seřizování, úprava, 
údržba a čištění, ochranné zařízení, povinnosti obsluhy zařízení a další požadavky na 
bezpečný provoz a používání zařízení. 
§4: Kontrola bezpečnosti provozu zařízení před uvedením do provozu. 
 
Příloha č. 1: Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání 
břemen a zaměstnanců. 
 
Příloha č. 2: Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání a 
přemisťování zavěšených břemen. 
 
Příloha č. 3: Další požadavky na bezpečný provoz a používání pojízdných zařízení. 
 
Příloha č. 4: Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro plynulou 
dopravu nákladů. 

 
• Nařízení vlády 21/2003 Sb., technické požadavky na osobní ochranné prostředky. 

§2: Podmínky uvedení osobních ochranných prostředků na trh a do provozu. 
 

• Nařízení vlády 178/2001 Sb., podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. 
Část druhá, rizikové faktory pracovních podmínek a minimální opatření k ochraně 
zdraví zaměstnanců.  
§3: Osvětlení 
§4: Tepelná zátěž, zátěž chladem a minimální opatření k ochraně zdraví zaměstnanců 
§7: Fyzická zátěž a prostorové požadavky související s fyzickou zátěží 
§8: Ruční manipulace s břemeny 
§10: Práce ve vnuceném tempu, monotónní práce a psychická zátěž související s prací 
 
 
Část třetí, hygienické požadavky na stavební pracoviště.  
§28: Zásobování vodou 
§29: Sanitární a pomocná zařízení 
 
Příloha č.1:  
Část A: Přípustné hodnoty a hodnocení mikroklimatických podmínek z hlediska ochrany 
veřejného zdraví. 
Část B: Dlouhodobě a krátkodobě únosné hodnoty pracovně tepelné zátěže. 
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Ochranné pracovní pomůcky: Pracovní rukavice, pracovní oděv, pracovní obuv, ochranné brýle, 
přilby, reflexní vesty, sluchátka, respirátory. 
 
10. VLIV NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ, NAKLÁDÁNÍ S ODPADY:  
 

V průběhu realizace stropních konstrukcí bude zajišťován úklid pracoviště tak, aby 
nedocházelo ke znečišťování stavby. Staveniště bude vybaveno třemi kontejnery na odpad 
o objemu 10 m3 a nosností 12 t, tyto budou sloužit pro odvoz stavebního odpadu. Kontejner bude 
pronajat po dobu výstavby a pronajímatel se bude starat o odvážení odpadu. Nakládat s odpadem 
bude podle platné legislativy.  

 
Při realizaci se budeme řídit následujícími předpisy: 

• Zákon č. 86/2002 Sb., O ochranně ovzduší 
§3: Povinnosti právnických a fyzických osob 
Hlava II: Ochrana Ovzduší: 
§4: Kategorie a zařazování zdrojů znečišťování ovzduší 
§5: Přípustná úroveň znečišťování ovzduší, emisní limity 
§6: Přípustná úroveň znečištění ovzduší 
§13: Evidence zdrojů znečišťování a vyhodnocování kvality ovzduší 
§14: Základní povinnosti provozovatelů, výrobců a dovozců mobilních zdrojů 
znečišťování 

 
• Zákon č. 114/1992 Sb., Zákon o ochraně přírody a krajiny 

Část druhá: Obecná ochrana přírody a krajiny. 
§4: Základní povinnosti při obecné ochraně přírody 
§8: Povolení ke kácení dřevin 
§12: Ochrana krajinného rázu a přírodní park 
§67: Povinnosti investorů 

 
• Zákon č. 17/1992 Sb., Zákon o životním prostředí 

Zásady ochrany životního prostředí: §11, §12, §13, §15, §16 
Povinnosti při ochraně životního prostředí: §17, §18, §19 
Odpovědnost za porušení povinností při ochraně životního prostředí: §27, §28 
Sankce za poškozování životního prostředí: §29, §30 

 
• Zákon č. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech 

Část druhá: Zařazování odpadů a hodnocení nebezpečných vlastností odpadů: 
Hlava I: Zařazování odpadů. 
§5: Zařazování odpadu podle Katalogu odpadů 
§6: Zařazování odpadu podle kategorií 
§9a: Hierarchie způsobů nakládání s odpady 
§12: Obecné povinnosti nakládání s odpady 
 
Hlava II: Povinnosti pro jednotlivé fáze nakládání s odpady. 
Díl 1, Původci odpadů 
§16: Povinnosti původců odpadů 
Díl 5, Přeprava odpadů 
§24: Povinnosti při přepravě odpadů  
 
Příloha 1: Skupiny odpadů 
Příloha 2: Seznam nebezpečných vlastností odpadu 
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• Zákon č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 
Část první: Žádost o souhlas k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru 
nebo výkupu odpadů a žádost o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady.  
§1: Náležitosti žádosti o souhlas k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru 
nebo výkupu odpadů. 
 
Část druhá: Technické požadavky na zařízení a seznam odpadů, při jejichž odběru 
nebo výkupu je provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů povinen vést 
evidenci osob, od kterých odpady odebral nebo vykoupil. 
§4: Obecné požadavky na zařízení k využívání a odstraňování, sběru a výkupu odpadů 
§5: Shromažďování odpadů 
 
Část šestá: Způsob vedení evidence odpadů, vydaných souhlasů a dalších rozhodnutí, 
evidence při přepravě nebezpečných odpadů a ohlašování odpadů, zařízení, 
shromažďovacích míst nebezpečného odpadu, sběrových míst a skladech odpadů. 
§21: Způsob vedení průběžné evidence odpadů 
 
Příloha č. 24 Shromažďovací a sběrová místa odpadů. 
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1. OBECNÉ INFORMACE:  
 
Investor:  K3 SPORT s.r.o. 
                I. P. Pavlova 116 
                779 00 Olomouc 
 
Projektant: A2 ARCHITEKTI 
                   Wolkerova 4 
                   779 00 Olomouc 
 
Stavba: Lyžařské zázemí v Koutech nad Desnou 
 
Místo stavby: Kraj: Olomoucký 
                       Obec: Kouty nad Desnou 
                       Směrovací číslo: 78 811 
 
Parcela číslo: 1287 
 
Katastrální území: Kouty nad Desnou 687073 
  
Základní údaje: Velikost pozemku – 6 345,27 m2 
                          Zastavěná plocha – 693,92 m2 
                          Počet nadzemních podlaží – 3NP 
                          Počet podzemních podlaží – 1PP 
                          Charakter stavby – restaurace, bowling 
 
Údaje o místě stavby:  Sněhová oblast: V 
                                     Větrová oblast: IV 
                                     Námrazová oblast: Těžká 
 

Tento technologický předpis se zpracovává pro provádění svislých nosných konstrukcí ve 
2NP, které jsou provedeny kombinací železobetonových monolitických sloupů, ocelových 
sloupů a vyzdění z cihelných tvárnic Porotherm. Rozměry tohoto objektu jsou 48,4 m x 13,4 m s 
konstrukční výškou 14,6 m po hřeben střechy. Jedná se o čtyřpodlažní částečně podsklepenou 
budovu se třemi nadzemními podlažími a jedním podzemním. 

ŽB monolitické sloupy jsou vybetonovány po obvodu i ve vnitřní části druhého podlaží. 
Profil obvodových sloupů je 400/235 mm a profil vnitřních sloupů je 300/300 mm. Výztuž 
sloupů je z oceli 10 505 R a krytí výztuže je 25 mm.  

Ocelové sloupy jsou navrženy z ocelových trubek kruhových profilů Ø 127/12,5 mm. 
Ocelové sloupy musí být opatřeny roznášecí deskou, ke které bude přivařen kotvící prvek K103 
pro spřažení ocelového sloupu s betonovou konstrukcí stropu. Stropní konstrukce nad 1NP je již 
z předchozí technologické etapy opatřena kotvícím prvkem K101. Výrobní skupina sloupů je 
„B“ dle ČSN 73 2601 vyrobeny z oceli S355 J0. Roznášecí desky jsou vyrobeny z oceli S235 
JR. Svary a styky jsou navrženy jako nosné koutové. 

Zdivo je navrženo z bloků POROTHERM tloušťky 300 mm. Minimální pevnost zdiva je 
P15 na maltu minimálně M10.  
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2. MATERIÁL:  
 
Dodavatel:                     Bednění: 

PERI spol. s r.o.  
Za Olomouckou 4421 
796 07 Prostějov - Držovice 

Beton:  
ZAPA beton, Betonárna typ MERKO HBS 50 
Jesenická 43 (areál panelárny) 
787 01 Šumperk  

Ocel:  
Ferona a.s. 
FERRO – CENTRUM 
Kaštanová 25 
779 00 Olomouc 

Zdivo: 
Wienerberger 
Sobotín 189 
788 16 Sobotín 

 
2.1 Doplňkový materiál 
 
Na bednění sloupů je použit systém bednění PERI TRIO. 
 
Prvky bednění Počet [ks] Počet palet [ks] 
Panel TRIO TRS 270 x 90 24 5 
Panel TRIO TRS 120 x 90 24 5 
Zámek BFD 48 1 
Stahovací šroub TRIO 110 
Stahovací šroub Ø15/650 mm 10 
Kloubová matice DW15 120 
Čelní tříhranná lišta l = 3,25 m 120 

1 

Stabilizátor TRP vč. vzpěry a výložníku 18 1 
Hlava pro stabilizátor TRIO 18 
Patka RSS 18 

1 

Šroub TRIO MMS 20x130 18  
Žebřík 180/6 6 1 
Žebříkové připojení TRIO 6 
Žebříkové háky 12 
Žebříková patka 6 

1 

Betonářská plošina kompletní 6  
Jeřábový závěs pro betonářskou plošinu 6  
Odbedňovací nátěr PERI BIO Clean 10 l 1 
Sestavovací háky TRIO 1,5 t 2  
Transportní závěsy-2 TRIO 22  
Dřevěná lišta 35 mm 3,25 m 13,0 m 

 
• Sloupková paleta RP 80 x 150: Přeprava stabilizátorů a žebříků. 
• Paletové příložka TRIO ze čtyř přepravních sloupků TRIO: přeprava bednících panelů pro 2- 

5 ks stejně velkých panelů. 
• Mřížová paleta RP 80 x 120: Přeprava zámků BFD, šroubů, matic, lišt, hlav a ptek pro 

stabilizátory, žebříkových háků a patek. 
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2.2 Hlavní materiál: 
 

Beton B40 Rozměry 
[m] 

Počet 
[ks] 

Celkem 
[m3] 

Hmotnost 
[kg] 

Celk. hmotnost  
vč. ztrát 3 % [m3] 

Obvodové ŽB sloupy    
VS-107 

0,4 x 0,235 x 
3,5 

1 0,235 564 592 

Vnitřní ŽB sloupy          
VS-106 

0,3 x 0,3 x 
3,5 

5 1,575 3 780 3 969 

 

Výztuž 10 505 R Spotřeba [kg/m3] Hmotnost [kg] 

Obvodové ŽB sloupy    VS-107 160 38 
Vnitřní ŽB sloupy          VS-106 120 189 

 

Ocel Množství 
[ks] 

Délka 
[m] 

Celk. 
délka [m] 

Celk. 
hmotnost 

[kg] 

Celk. hmotnost vč. 
materiálu na spoje 

atd. 15 % [kg] 
Sloupy 

TRØ127/12,5 
7 2,65 18,55 750,89 863,52 

Plechy  
P15-160x160 

11 0,03 0,18 29,80 34,27 

Překlady 
L50/50/5 

2 1,35 2,70 12,07 13,88 

 

Porotherm 
30 P+D  

Plocha 
[m2] 

Spotřeba 
cihel 

[ks/m2] 

Spotřeba 
malty 
[l/m 2] 

Počet cihel 
vč. ztrát 

10 % [ks] 

Malta 
vč. ztrát 
10 %  [l] 

Malta 
[pytl ů] 

Počet 
palet 
[ks] 

Obvodové 
stěny  

236,56 16 
28 4 164 

6624 166 48 

Vnitřní 
nosné stěny 

70,20 16 
28 1  236 

14 1966 49 

 
• Paleta pro zdivo: zafóliovaná, rozměry: 1180 x 1100 mm. 
 

Malta: Spotřeba [l] Pytlů [ks] Palet [ks] 

Porotherm TM 6 164 155 3 
Porotherm Profi AM 474 12 1 

 
• Paleta pro maltu: 1200 x 800 mm. 
 

Keramický překlad Rozměry [m] Počet [ks] 

P115-750 0,071 x 0,115 x 0,75 2 
P115-1000 0,071 x 0,115 x 1,00 1 
P115-1250 0,071 x 0,115 x 1,25 19 
P115-1750 0,071 x 0,115 x 1,75 2 
P145-1000 0,071 x 0,145 x 1,00 1 
P238-1250 0,238 x 0,07 x 1,25 6 
P238-1500 0,238 x 0,07 x 1,50 4 
P238-2000 0,238 x 0,07 x 2,00 16 
P238-2750 0,238 x 0,07 x 2,75 4 
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2.3 Doprava 
 
2.3.1 Primární 

Bednění bude dopraveno na staveniště valníkem s hydraulickou rukou Tatra T810 na 
mřížových paletách a paletových příložkách TRIO opatřených transportními závěsy 2-TRIO. 

Zdící materiál a malta Porotherm budou dopraveny na staveniště také valníkem 
s hydraulickou rukou Tatra T810 stejně jako ocelové sloupy. Ocelové sloupy při převozu 
uložíme do dvou řad po čtyřech a po třech a proložíme je dřevěnými podkladky. Při převozu je 
zajistíme třemi popruhy ve vzdálenostech cca 0,5 m a překryjeme je krycí plachtou. 

Hotové armokoše a svitky připravené od výrobce pro ztužení železobetonových sloupů 
budou na staveniště dopraveny valníkem s hydraulickou rukou Tatra T810. 

Beton pro betonáž se doveze z betonárky autodomíchávačem STETTER AM 9 C.  
Vzdálenost betonárky od stavby je cca 22 km, dojezdová doba je cca 30 min, kapacita betonárky 
je 45 m3/hod. Autodomíchávač přijede jednou během celé doby betonáže. 
 
2.3.2 Sekundární 

Pro přepravu bednění, zdícího materiálu Porotherm, ocelových prvků a připravené výztuže 
na pracoviště bude využit samostavitelný věžový jeřáb Liebherr 120 K.1. 

Dovezený beton z betonárky bude čerpán do míst betonáže pomocí autočerpadla SCHWING 
S 34 X.  

Pracovníci a připravená malta ke zdění bude dopravována na pracoviště pomocí stavebního 
výtahu GEDA. 

 
2.4 Skladování: 

 
Palety o rozměru 1180 x 1000 mm se zdícím materiálem budou skladovány staveništi na 

zpevněné odvodněné ploše dle ZS na podkladní desce celoplošně obalené fólií a nebudou se 
skládat na sebe. 

Překlady budou skladovány na stejném místě na dřevěných hranolech přímo na paletách 
v originálním balení od výrobce. (Překlady ani palety mezi sebou neprokládáme.) Maximální 
výška slohy skladovaných překladů jsou 3 m. Na skládkách překlady ukládáme podle délek. 

Malty budou skladovány v suchu na dřevěném roštu v uzamykatelné stavební buňce k tomu 
určené do max.výšky 1,5 m. Nesmí dojít ke kontaktu pytle s vodou. Skladovatelnost je nejméně 
6 měsíců. 

Ocelové sloupy budou skladovány na zpevněné odvodněné ploše dle ZS, aby se s nimi dalo 
manipulovat jeříábem. 

Armatura železobetonových sloupů se bude skladovat na dřevěné hranoly na zpevněné 
odvodněné ploše. Každé dovezené prvky dle jednotlivých položek musí být opatřeny 
identifikačními štítky po celou dobu skladování. Svitky se budou ukládat nastojato.  

Bednící prvky se budou skladovat na zpevněné odvodněné ploše na staveništi viz. ZS a to na 
paletách a v boxech, ve kterých byly dopraveny od dodavatele. 

Na další zpevněné a odvodněné ploše budou skladovány dřevěné lišty, ze kterých se budou 
vyrábět doplňkové prořezy k bednění obvodových sloupů. 

. 
3. PŘEVZETÍ PRACOVIŠT Ě 

 
Pracoviště předává stavbyvedoucí vedoucímu čety pro montáž bednění sloupů ve 

stanoveném termínu dle časového plánu. Předávání se zúčastní technický dozor investora. 
Pracoviště bude předáno po provedení stropních konstrukcí nad 1NP. Musí být 

zkontrolována a dodržena správnost a rovinnost provedení vodorovných konstrukcí a 
dodržena maximální dovolená odchylka. Dále musí být zkontrolováno provedení a délka přesahu 
vyčnívající sloupové výztuže a plochy obetonovaných ocelových plechů P15-190x190 kotevního 
prvku K101 k osazení ocelových sloupů.  

Stavební plocha musí být uklizená a zbavená všech hrubých nečistot. Musí být zajištěno 
zabezpečení proti pádu dočasným zábradlím o výšce 1,1 m, které bude zhotoveno po obvodu 
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pracoviště z předchozí technologické etapy. Otvory a prostupy musí být zakryty dřevěnými 
deskami a označeny.  

O převzetí se sepíše protokol a bude proveden zápis do stavebního deníku. Součástí předání 
staveniště je odevzdání kompletní dokumentace pro provádění svislých nosných konstrukcí.  

Dále po montáži bednění musí dojít k převzetí dokončeného bednění za technického dozoru 
objednatele ke kontrole bednění a udělení souhlasu k betonáži zápisem do stavebního deníku. 

 
4. PRACOVNÍ PODMÍNKY  
 

Přístupová cesta k pracovišti je z přiléhající komunikace a je dostatečně velká pro vjezd 
všech stavebních vozidel. Je zpevněna zhutněným štěrkopískem a vyznačena v dokumentaci ZS. 
Dále bude zřízena zpevněná plocha pro zakotvení věžového jeřábu z panelových dílců 3,0 x 1,5 
m do štěrkopískového lože. Ostatní sklady, skládky a zpevněné plochy viz. ZS. 

Staveniště bude oploceno ocelovým neprůhledným plotem do výšky 2,0 m.  
Inženýrské sítě procházejí podél stavebního pozemku a přípojky na ně budou zhotoveny 

nově.  
Pro technologickou etapu provádění svislých nosných konstrukcí musí být zajištěn přívod 

vody pro provozní a hygienické účely, čištění bednění a pro ošetřování čerstvého betonu. 
Přípojka bude zhotovena nově a na ni bude dočasně napojená přípojka pro potřeby zařízení 
staveniště s dočasnou vodoměrnou šachtou.  

Dočasná přípojka elektrické energie, která bude řešena pomocí hlavního a několika 
podružných staveništních rozvaděčů na 230, 400 V bude napojena na nově vybudovaný přívod 
elektrického vedení. Vše bude dostupné již z předchozích technologických etap.  

Na staveništi budou zřízeny stavební buňky dle výkresu ZS (kanceláře, šatny, WC, 
umývárny, sklady nářadí a materiálu.) Osvětlení bude řešeno jako provizorní. 

Bednění sloupů se provádí po dosažení 14-ti denní pevnosti betonu stropní konstrukce, kdy 
se může částečně odbednit. Betonuje se za stálého dobrého počasí, teplota nesmí klesnout pod 5 
oC nebo naopak nesmí být vyšší než 30 °C, jinak musí být přijata zvláštní opatření. Provádění 
stavebních prací je omezeno rychlostí větru a to do velikosti 10 m/s. Teplota pracovní spáry 
musí být vyšší než 0 °C. 

Instruktáž pracovníků zajistí a provede dodavatel před započetím bednících prací a betonáží. 
Všichni pracovníci musí být seznámeni s prací, kterou budou provádět a musí mít dostatečnou 
kvalifikaci. Všichni pracovníci, kteří mají přístup na staveniště, musí být poučeni o BOZP a 
musí používat ochranné pracovní pomůcky. 

 
5. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ:  

 
Vedoucí čety: vyučený zedník (betonář-železář)     1 
Zaučení montážníci pro bednění (vyučení tesaři)     2 
Zaučení montážníci pro armování (vyučení železáři)     2 
Zaučení dělníci pro betonáž    2 
Pomocní stavební dělníci: zaučení stavební dělníci    6 
Zaučení svářeči    2 
Kvalifikovaný zedník pro práci s tvárnicemi Porotherm    6 
Obsluha jeřábu    1 
Obsluha  autočerpadla    1 
Obsluha autodomíchávače        1 
 
Vedoucí čety: Určuje postup realizace a zodpovídá za organizaci práce uvnitř čety a za kvalitu 
provedené práce, která odpovídá PD a technologickému předpisu. Dohlíží na BOZP. 
 
Zaučení montážníci pro bednění: Provádějí montáž bednění sloupů. 
 
Zaučení montážníci pro armování: Provádějí ztužení sloupů. 
 
Zaučení dělníci pro betonáž: Betonují a zhutňují sloupy. 
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Pomocní stavební dělníci: Pomáhají se zděním a ostatními potřebnými pracemi. 
 
Zaučení svářeči: Provádějí montáž ocelových sloupů. 
 
Kvalifikovaný zedník pro práci s tvárnicemi Porotherm: Provádějí zdění z cihelných tvárnic 
Porotherm a ukládájí překlady Porotherm. 
 
Obsluha autojeřábu: Je zodpovědná za provoz a běžnou údržbu jeřábu. Dopravuje materiál 
z valníků na skládky a ze skládek na pracoviště. Musí mít jeřábnický průkaz. 
 
Obsluha autočerpadla: Je zodpovědná za provoz a běžnou údržbu autočerpadla. Dopravuje beton 
z autodomíchávače na místo určení.  
 
Obsluha autodomíchávače: Je zodpovědná za provoz a běžnou údržbu autodomíchávače. 
Dopravuje beton z betonárky na staveniště.  
 
6. STROJE A POMŮCKY  
 
6.1 Stroje 

• Věžový jeřáb Liebherr 120 K.1 – samostačitelný 
• Autodomíchávač STETTER Basic Line 
• Autočerpadlo s výložníkem S 34 X 
• 6x6 VALNÍK S RUKOU TATRA T810-1R1R26/351 
• Stavební výtah GEDA 500 Z/ZP 
• Ponorný vibrátor Enar AVMU – motor (ohebná hřídel Enar TAX-TDX 

4/AX38) 
• Stolová pila VACUTEC VMP 700A + profi kotouč 
• Svářecí stroj KIT 305 STANDARD Kompakt 
• Stavební míchačka Lescha S 185 HR 230V 

6.2 Pomůcky 
Vrtací a sekací kladivo Metabo KHE 56, míchadlo Narex EGM 10-E3, přímočará pila 

Black&Decker KS900SK, HITACHI Ohýbačka a střihačka ocelových prutů, hliníkové pojízdné 
lešení typ 4304, kolečko, nivelační stroj, hadicová vodováha, pásmo, skládací metr, zednické 
kladívko, gumová palička, lžíce, naběrák, olovnice, vodováha, zednická šňůra, kbelíky na maltu, 
vázací kleště, kladivo, klíč na šroub, ochranný svářečský štít, ocelová špachtle. 
 
7. PRACOVNÍ POSTUP 
 
7.1 Vyměření budoucích svislých konstrukcí 

Na stávající stropní desku za pomoci pásma a metru rozměříme a zakreslíme křídou nebo 
jiným dobře viditelným zvýrazňovačem hrany budoucích sloupů, zdí a otvorů ve zdivu. 
 
7.2 Armování sloupů 

Armování budoucích sloupů navazuje na již zhotovenou výztuž vyčnívající ze stropu nad 
1NP (podle PD mají sloupy o rozměrech 300/300 mm 4 pruty výztuže, sloupy 400/235 mm 
prutů 6.) Připravené armokoše a ocelové sloupy dopravíme na pracoviště svázané a zajištěné za 
pomoci jeřábu. (Svařovací stroj dopravíme na místo určení manuálně pomocí stavebního 
výtahu.)  

Na trny čnící ze stropní desky přivaříme hotové armokoše sloupu. Na zajištění krytí výztuže 
budou použity betonové distanční podložky s drátem (krytí 25 mm.) Přidrátované na každý pátý 
třmínek na každou stranu doprostřed 4 distanční podložky.  

 
 
 
 



- 72 - 

7.3 Bednění monolitických sloupů 
Na úplném začátku bednění se musí ošetřit sloupové panely ošetřovacím a odbedňovacím 

olejem PERI Bio Clean a to za pomoci vysokotlaké nádoby na zpevněné odvodněné ploše 
určené konkrétně k této činnosti a opatřené sedimentační nádrží (viz. ZS). Před bedněním bude 
přesně vytyčena poloha sloupů pomocí nastřelovacích hřebíků. 

Na zemi se smontují panely TRS 270x90 a TRS 120x90 pomocí dvou zámků BFD tak, aby 
vznikl panel o rozměrech 3900x900 mm. Na panelech pro obvodový sloup VS-107 zaměříme a 
vyznačíme přesně vzdálenost 3250 mm a na panelech pro vnitřní sloupy VS-106 3500 mm od 
paty panelu pomocí metru a vhodného zvýrazňovače (např. barevnou lepicí páskou.) Provedeme 
tak pro všechny stěny sloupů (tj. 24-krát.)  

Takto připravený panel opatříme dvěma stabilizátory s výložníkem (namontováním hlavy 
stabilizátoru do otvoru na horní části panelu a hlavu výložníku do otvoru k patě panelu), poté ho 
uvážeme na dva osazovací  háky TRIO a přemístíme z předmontážní plochy pomocí jeřábu na 
místo určení. Panel srovnáme do svislé polohy. Poté přišroubujeme patu stabilizátoru 
s výložníkem ke stropní desce šroubem TRIO MMS 20x130, přitom panel stále musí být zajištěn 
na laně jeřábu. Pomocí závitových tyčí v obou prvcích se doladí svislost i poloha a panel 
odjistíme. 

Dále uvážeme a přemístíme další panel kolmo k prvnímu do vzdálenosti 300 mm, aby hrana 
prvního panelu odpovídala velikosti vnitřního sloupu. (Vnější sloup, který má jeden rozměr 235 
mm budeme muset ve dvou místech bednění podložit 35 mm tlustou latí s vyvrtanými otvory pro 
šrouby TRIO, abychom dosáhli požadovaného rozměru sloupu. Protože sloupové panely mají 
zabudovaný posun pouze o 5 cm. A vzhledem k prodloužené ploše připojení, budeme muset 
použít šrouby o min 35 mm delší.) Připojíme druhý panel pomocí 5-ti stahovacích šroubů TRS a 
kloubových matic DW 15 v místech čelní tříhranné lišty. Svislost i polohu druhého panelu 
zajistíme pomocí jednoho stabilizátoru a výložníku stejným způsobem jako v případě panelu 
prvního. 

Postupně tak provedeme i se třetím panelem, který připojíme pomocí šroubů a matic k 
panelu druhému (bez stabilizátoru a výložníku) a poslední čtvrtý panel připojíme k panelu 
třetímu a na závěr k prvnímu obdobným způsobem (bez stabilizátoru a výložníku.)  

Nakonec namontujeme po celé výšce bednění pomocí žebříkového připojení TRIO žebřík a 
přemístíme pomocí jeřábu a příslušenství pro přenos betonářskou plošinu a připojíme ji na hlavu 
bednění v návaznosti na žebřík.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                      Obr. č. 9                                
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7.4 Betonáž monolitických sloupů 
Betonování sloupu bude probíhat průběžně po cca 40 cm vysokých vrstvách pomocí hadice 

autočerpadla. Betonovat shozem můžeme z max. výšky 1,5 m. Vibrování budeme provádět 
systematicky po vrstvách se zpětným převibrováním povrchu předchozí vrstvy do hloubky 50 – 
100 mm. Vibrování bude probíhat tak dlouho, dokud neustane vytlačování zadržovaného 
vzduchu v čerstvém betonu. Musíme dbát na homogenitu betonu a vpichy vibrátoru provádět 
rychle a naopak vytahování hlavice co nejpomaleji. Také musíme dbát na to, abychom vibracemi 
nepoškodili výztuž. 

 
7.5 Odbednění 

Bednění sloupu se muže odstranit již po 7-mi dnech, ale zatěžovat se smí nejdříve po 28 
dnech. 

Nejprve demontujeme žebřík a betonářskou plošinu. Panel, který demontujeme jako první 
(druhý panel v pořadí bednění) opatříme dvěma osazovacími háky a uvolníme sepnutí bednění. 
Uvolníme kotvení stabilizátoru a výložníku od stropu nad 1NP (přimontované hlavy ještě 
ponecháme.) Demontujeme stahovací šrouby po obou stranách panelu, ten se následně odstraní 
za pomoci jeřábu a přemístí se na skládku a zatímco je neustále zavěšen jeřábem, okamžitě se 
očistí od hrubých nečistot ocelovou špachtlí a poté vysokotlakým čističem napojeným na 
vodovodní přípojku sedimentační nádrže jej očistíme od ostatních jemných nečistot a na závěr 
provedeme ošetření odbedňovacím olejem PERI BIO Clean, který napustíme do nádrže druhé 
vysokotlaké nádoby, a ostříkáme použitou bednící plochu.  

Až poté z druhé strany odstraníme zámky BFD, stabilizátor, výložník a osazovací háky a 
uložíme panel na paletu. Namontujeme osazovací háky na druhý panel a demontujeme z něj 
stahovací šrouby z jedné strany (druhá strana je už odmontovaná) a odbedníme tím další stěnu 
sloupu. Stejně postupujeme i u třetí strany. Poslední panel se dvěma stabilizátory (první panel při 
montáži bednění) odbedníme stejným způsobem jako předešlé. Dílce ukládáme na palety, 
spojovací prvky do mřížových přepravních palet a stabilizátory na sloupkové palety. 

 
7.6 Ošetřování betonu 

Beton ošetřujeme pravidelným mlžením vodou v krátkých intervalech. Povrch sloupů 
omotáme po celé ploše foliemi nebo vlhkými tkaninami pro zadržení vlhkosti. 

Beton neošetřujeme vlhčením, pokud teplota klesne pod 5 °C. Intenzita a doba ošetřování 
závisí na povětrnostních podmínkách (teplota, relativní vlhkost vzduchu, rychlost větru) dle 
normy ČSN EN 206-1. 

 
7.7 Montáž ocelových sloupů 

Nejprve sloupy očistíme od případných nečistot a poté jeřábem přepravíme na místo určení. 
Sloupy jsou již opatřeny kotvícími prvky od dodavatele, tudíž se přejde rovnou k montáži. Jeden 
dělník sloup přidržuje ve svislé poloze během sváření, zatímco je sloup zavěšen na autojeřábu, 
který ho na místo dopravil ze staveništní zpevněné plochy, a osadil ho na zabetonovanou 
destičku kotvícího prvku K101. Druhý dělník sloup přivaří k plechu, na kterém je sloup osazen, 
koutovým svarem o průměru 8 mm. Po přivaření se ocelový sloup může uvolnit. 

 
7.8 Vyzdění první vrstvy (založení) 

Podklad pro zdění neboli povrch stropu nad 1NP nejprve očistíme od nečistot a poté 
začneme osazovat cihlami v rozích na maltu tloušťky 12 mm. Použijeme maltu Porotherm Profi 
AM, která je výhodnější pro zakládací vrstvu z hlediska lepšího vyrovnání nerovností podkladní 
vrstvy (protože po dlouhou dobu umožňuje snazší korekci polohy cihel v první vrstvě.) Po vnější 
straně zdiva vedeme zednickou šňůrku, kterou spojíme rohové cihly a cihly ve vzájemných 
vzdálenostech 15 m. Maltu na ložnou spáru nanášíme ve stejné šířce jako je šířka tvárnice. 
Souvisle tak podél šňůrky pokládáme do čerstvé malty cihlu po cihle těsně vedle sebe na spoj 
pero-drážka bez maltování styčných spar. V rozích používáme rohové tvárnice a zdíme současně 
obvodové i vnitřní zdivo, kde jsou použity vzájemné rohové vazby, které dodržujeme po celou 
dobu zdění. Polohu cihel upravujeme gumovou paličkou podle vodováhy a latě. 
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                                           Obr. č. 10 
7.9 Zdění první výšky 

První výška zdění je do 1,5 m, což je 6 vrstev. Postupujeme stále podle zednické šňůrky od 
rohů do středu mezi jednotlivými zdmi. Požíváme nyní klasickou maltu Porotherm TM a 
tvoříme spáty o tloušťce 12 mm. 
 
7.10 Zdění druhé výšky a uložení překladů 

Druhá výška zdění je do 3,0 m.  
Po vyzdění 1,5 m vysoké první vrstvy použijeme pojízdné lešení, které podle originálního 

montážního návodu pracovníci smontují do výšky 1,5 m. Lešení bude posouváno podél zdi. Na 
jednom lešení se budou pohybovat 2 zedníci. Postup zdění je stále stejný.a takto zdíme do výšky 
3 m. Ve výšce 2,5 m osazujeme keramické překlady Porotherm.  

Nad otvory, které budeme osazovat překlady naneseme cementovou maltu na celou ložnou 
plochu budoucího překladu o tloušťce 12 mm. Na zemi si připravíme požadovanou kombinaci 
překladů, kterou klademe na dva proklady. Takto sestavený překlad na koncích zafixujeme 
měkkým drátem proti překlopení. Pomocí jeřábu celý překlad vyzvedneme a uložíme na 
požadované místo. Překlady nesmíme ukládat na dělené cihly (upravené oříznutím či 
odseknutím.) V místě uložení lze používat cihly celé nebo poloviční, které tak již byly vyrobeny.  

Jeden překlad bude proveden z ocelového profilu L50/50/5 s dobetonováním prostoru mezi 
nosníky betonem. Na dané místo bude vyzvednut manuálně díky své malé hmotnosti. 
 
7.11 Zdění poslední vrstvy 

Po 12 vrstvách zvýšíme lešení na 3 m.  
Po uložení všech překladů dozdíme poslední vrstvu podle PD, abychom stavbu připravili na 

následné betonování železobetonových průvlaků, v místech, kde jsme neosazovali překlady 
Porotherm. 

 
8. JAKOST A KONTROLA  
 

Pro vstupní, mezioperační a výstupní kontrolu svislých nosných konstrukcí platí 
požadavky, které jsou dány normami, předpisy a projektovou dokumentací.  

 
8.1 Vstupní 

1) Přejímka pracoviště  
2) Kontrola provedení předchozí technologické etapy stropní nosné konstrukce 
3) Atesty zdících materiálů  
4) Převzetí dodané ocelové výztuže 
5) Převzetí dodaných ocelových prvků 
6) Kontrola bednících dílců 
7) Kontrola skladování materiálu 
8) Kontrola dodržení podmínek pro zdění, montáž a betonáž 
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8.2 Mezioperační 
9) Kontrola vytyčení ŽB monolitických sloupů 
10) Kontrola armování ŽB sloupů 
11) Kontrola  zhotoveného bednění 
12) Kontrola čerstvého betonu 
13) Kontrola betonáže 
14) Kontrola hutnění 
15) Kontrola technologické pauzy a ošetřování betonu 
16) Odbednění 
17) Kontrola vytyčení os ocel. sloupů  
18) Kontrola dodržení technologického postupu montáže 
19) Kontrola provedení svarů 
20) Kontrola vytýčení zdí 
21) Kontrola založení první vrstvy 
22) Kontrola vazby zdiva 
23) Kontrola provedení spár zdiva 
24) Kontrola dodržení rozměrů, svislosti a rovinnosti zdiva 
25) Otvory a  překlady 
26) Vyplnění spar maltou 

 
8.3 Výstupní: 

27) Kontrola geometrie ŽB monolitických  sloupů 
28) Kontrola trnů ze ŽB  sloupů 
29) Kontrola pevnosti betonu 
30) Kontrola svarů a oprav, doplnění povrchové úpravy OK 
31) Kontrola geometrie OK 
32) Kontrola geometrie vyzdění 
33) Kontrola vazeb 
34) Kontrola geometrie celku dle PD 

 
Podrobně viz. KZP svislých nosných konstrukcí. 
 
9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ:  
 

V průběhu realizace technologické etapy provádění svislých nosných konstrukcí budou 
zajištěny a dodržovány obecné podmínky pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany 
zdraví. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bude zpracován zhotovitelem stavby. Všichni 
pracovníci budou proškoleni o bezpečnosti práce a prevence rizik. 
Jedná se o tyto nařízení vlády, zákony, vyhlášky: 
 

• Nařízení vlády 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích. 

 
Uspořádání staveniště a pracoviště: §2 
Povinnosti zhotovitele: §3 
Činnosti koordinátora během přípravy stavby: §7 
Činnosti koordinátora během realizace stavby: §8 

 
Příloha č. 1:, Další požadavky na staveniště, Obecné požadavky: 
I. Požadavky na zajištění staveniště 
II. Zařízení pro rozvod energie  
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
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Příloha č. 2: Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu 
a používání strojů a nářadí na staveništi: 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
III. Míchačky 
V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 
IX. Vibrátory 
XIII. Stavební výtahy 
XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
XV. Přeprava strojů 
 
Příloha č. 3: Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy: 
I.    Skladování a manipulace s materiálem 
IX.   Betonářské práce a práce související 
IX.1 Bednění 
IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi 
IX.3 Odbedňování 
IX.5 Práce železářské 
X.Zednické práce 
XI. Montážní práce 
 
Příloha č. 4:  Náležitosti oznámení o zahájení prací 

 
• ČSN 05  0600 – Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre plameňové zváranie kovov 

a rezanie kovov. 
Ad. 3: Nebezpečenstvá pri plamenovém zváraní 
 

• ČSN 05 0601 - Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre zváranie kovov. Prevádzka. 
Ad. 3: Nebezpečenstvá pri zváraní 
 

• ČSN 05 0610 – Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre zváranie kovov. 
Projektovanie a príprava pracovísk. 
Ad. 3: Nebezpečenstvá pri zváraní 
Ad. 7: Zváracie pracoviská 
Ad. 8: Inštalovanie a skúšky zariadenia 
 
Príloha A: Najvyššie prípustné koncentrácie a rizikovost škodlivín. 
Príloha B: Najvyššie prípustné hodnoty žiarenia při zváraní. 
Príloha C: Prípustná hladina hluku na zváracích pracoviskách. 
Príloha E: Umistenie oznamovačov a ovládačov. 
Príloha F: Účinky elektrického Prusu pretekajúceho l´udským telom. 
 

• Nařízení vlády 362/2005 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
nebezpečí pádu. Konkrétně: §3 

 
Příloha: Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 
zaměstnavatel povinen zajistit při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, a na 
bezpečný provoz a používání technických zařízení poskytovaných zaměstnancům pro 
práci ve výškách a nad volnou hloubkou. 
II.  Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
III. Používání žebříků 
IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v  jeho okolí 
VIII. Shazování  předmětů a materiálů 
IX. Přerušení práce ve výškách 
XI. Školení zaměstnanců 
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• Nařízení vlády 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí. 
Požadavky na pracoviště: §3 

 
Příloha: Další podrobnější požadavky na pracoviště a pracovní prostředí 
1. Stabilita a mechanická odolnost staveb 
2. Elektrické instalace, průmyslové rozvody, potrubní systémy, vedení a sítě, únikové 
cesty a východy 
8. Poskytování první pomoci 
9. Venkovní pracoviště 
10. Skladování a manipulace s materiálem a břemeny 

 
• Zákon 309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci.  
Hlava I: Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí, výrobní a pracovní prostředky 
a zařízení, organizaci práce a pracovní postupy a bezpečnostní značky. 
§2: Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí 
§3: Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi 
§4: Požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení 
§5: Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
§6: Bezpečnostní značky, značení a signály 
 
Hlava II: Předcházení ohrožení života a zdraví. 
§7: Rizikové faktory pracovních podmínek a kontrolovaná pásma 
 
Hlava III: Odborná způsobilost a zvláštní odborná způsobilost. 
§9: Odborná způsobilost 

 
• Zákon 378/2001 Sb., požadavky na bezpečný provoz a používání strojů. 

§3: Požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení, oprava, seřizování, úprava, 
údržba a čištění, ochranné zařízení, povinnosti obsluhy zařízení a další požadavky na 
bezpečný provoz a používání zařízení. 
§4: Kontrola bezpečnosti provozu zařízení před uvedením do provozu. 
 
Příloha č. 1: Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání 
břemen a zaměstnanců. 
 
Příloha č. 2: Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání a 
přemisťování zavěšených břemen. 
 
Příloha č. 3: Další požadavky na bezpečný provoz a používání pojízdných zařízení. 
 
Příloha č. 4: Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro plynulou 
dopravu nákladů. 

 
• Nařízení vlády 21/2003 Sb., technické požadavky na osobní ochranné prostředky. 

§2: Podmínky uvedení osobních ochranných prostředků na trh a do provozu. 
 

• Nařízení vlády 178/2001 Sb., podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. 
Část druhá, rizikové faktory pracovních podmínek a minimální opatření k ochraně 
zdraví zaměstnanců.  
§3: Osvětlení 
§4: Tepelná zátěž, zátěž chladem a minimální opatření k ochraně zdraví zaměstnanců 
§7: Fyzická zátěž a prostorové požadavky související s fyzickou zátěží 
§8: Ruční manipulace s břemeny 
§10: Práce ve vnuceném tempu, monotónní práce a psychická zátěž související s prací 
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Část třetí, hygienické požadavky na stavební pracoviště.  
§28: Zásobování vodou 
§29: Sanitární a pomocná zařízení 
 
Příloha č.1:  
Část A: Přípustné hodnoty a hodnocení mikroklimatických podmínek z hlediska ochrany 
veřejného zdraví. 
Část B: Dlouhodobě a krátkodobě únosné hodnoty pracovně tepelné zátěže. 

 
Ochranné pracovní pomůcky: Pracovní rukavice, pracovní oděv, pracovní obuv, ochranné brýle, 
přilby, reflexní vesty, sluchátka, respirátory. 
 
10. VLIV NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ, NAKLÁDÁNÍ S ODPADY  
 

V průběhu realizace svislých nosných konstrukcí bude zajišťován úklid pracoviště tak, aby 
nedocházelo ke znečišťování stavby. Staveniště bude vybaveno čtyřmi kontejnery na odpad 
o objemu 10 m3 a nosností 12 t, tyto budou sloužit pro odvoz stavebního odpadu. Kontejner bude 
pronajat po dobu výstavby a pronajímatel se bude starat o odvážení odpadu. Nakládat s odpadem 
bude podle platné legislativy.Při realizaci se budeme řídit následujícími předpisy: 

 
• Zákon č. 86/2002 Sb., O ochranně ovzduší 

§3: Povinnosti právnických a fyzických osob 
Hlava II: Ochrana Ovzduší: 
§4: Kategorie a zařazování zdrojů znečišťování ovzduší 
§5: Přípustná úroveň znečišťování ovzduší, emisní limity 
§6: Přípustná úroveň znečištění ovzduší 
§13: Evidence zdrojů znečišťování a vyhodnocování kvality ovzduší 
§14: Základní povinnosti provozovatelů, výrobců a dovozců mobilních zdrojů 
znečišťování 

 
• Zákon č. 114/1992 Sb., Zákon o ochraně přírody a krajiny 

Část druhá: Obecná ochrana přírody a krajiny. 
§4: Základní povinnosti při obecné ochraně přírody 
§8: Povolení ke kácení dřevin 
§12: Ochrana krajinného rázu a přírodní park 
§67: Povinnosti investorů 

 
• Zákon č. 17/1992 Sb., Zákon o životním prostředí 

Zásady ochrany životního prostředí: §11, §12, §13, §15, §16 
Povinnosti při ochraně životního prostředí: §17, §18, §19 
Odpovědnost za porušení povinností při ochraně životního prostředí: §27, §28 
Sankce za poškozování životního prostředí: §29, §30 

 
• Zákon č. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech 

Část druhá: Zařazování odpadů a hodnocení nebezpečných vlastností odpadů: 
Hlava I: Zařazování odpadů. 
§5: Zařazování odpadu podle Katalogu odpadů 
§6: Zařazování odpadu podle kategorií 
§9a: Hierarchie způsobů nakládání s odpady 
§12: Obecné povinnosti nakládání s odpady 
 
Hlava II: Povinnosti pro jednotlivé fáze nakládání s odpady. 
Díl 1, Původci odpadů 
§16: Povinnosti původců odpadů 
Díl 5, Přeprava odpadů 
§24: Povinnosti při přepravě odpadů  
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Příloha 1: Skupiny odpadů 
Příloha 2: Seznam nebezpečných vlastností odpadu 
 

• Zákon č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 
Část první: Žádost o souhlas k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru 
nebo výkupu odpadů a žádost o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady.  
§1: Náležitosti žádosti o souhlas k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru 
nebo výkupu odpadů. 
 
Část druhá: Technické požadavky na zařízení a seznam odpadů, při jejichž odběru 
nebo výkupu je provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů povinen vést 
evidenci osob, od kterých odpady odebral nebo vykoupil. 
§4: Obecné požadavky na zařízení k využívání a odstraňování, sběru a výkupu odpadů 
§5: Shromažďování odpadů 
 
Část šestá: Způsob vedení evidence odpadů, vydaných souhlasů a dalších rozhodnutí, 
evidence při přepravě nebezpečných odpadů a ohlašování odpadů, zařízení, 
shromažďovacích míst nebezpečného odpadu, sběrových míst a skladech odpadů. 
§21: Způsob vedení průběžné evidence odpadů 
 
Příloha č. 24 Shromažďovací a sběrová místa odpadů. 
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1. OBECNÉ INFORMACE:  
 
Investor:  K3 SPORT s.r.o. 
                I. P. Pavlova 116 
                779 00 Olomouc 
 
Projektant: A2 ARCHITEKTI 
                   Wolkerova 4 
                   779 00 Olomouc 
 
Stavba: Lyžařské zázemí v Koutech nad Desnou 
 
Místo stavby: Kraj: Olomoucký 
                       Obec: Kouty nad Desnou 
                       Směrovací číslo: 78 811 
 
Parcela číslo: 1287 
 
Katastrální území: Kouty nad Desnou 687073 
  
Základní údaje: Velikost pozemku –6 345,27 m2 
                          Zastavěná plocha – 693,92 m2 
                          Počet nadzemních podlaží – 3NP 
                          Počet podzemních podlaží – 1PP 
                          Charakter stavby – restaurace, bowling 
 
Údaje o místě stavby:  Sněhová oblast: V 
                                     Větrová oblast: IV 
                                     Námrazová oblast: Těžká 
 

Tento technologický předpis se zpracovává pro provádění bednění a betonáže monolitických 
železobetonových svislých nosných stěn ve 2NP. Tato technologie není na stavbě realizována a 
předpis je zpracován pouze pro přiblížení provádění bednění a technologického postupu tohoto 
typu konstrukce.  

Rozměry objektu jsou 48,4 m x 13,4 s konstrukční výškou 14,6 m po hřeben střechy. Jedná 
se o čtyřpodlažní částečně podsklepenou budovu se třemi nadzemními podlažími a jedním 
podzemním. 

Svislá nosná konstrukce je tvořena železobetonovými monolitickými stěnami tloušťky 300 
mm a železobetonovými monolitickými sloupy o rozměru 300/300, které se nacházejí v podélné 
ose středu budovy, a ocelovými sloupy umístěnými po obvodu budovy. Sloupy jsou z betonu 
B40 a stěny z betonu C25/30 (B30). Výztuž železobetonových sloupů i stěn je z oceli 10 505 R a 
krytí výztuže je 25 mm. 

Ocelové sloupy jsou navrženy z ocelových trubek kruhových profilů Ø 127/12,5 mm. 
Ocelové sloupy musí být opatřeny roznášecí deskou na obou koncích. Roznášecí deska na patě 
sloupu bude přivařena ke kotvícímu prvku K101 zabudovaném ve stropní desce nad 1NP a hlava 
sloupu bude kromě roznášecí desky opatřena ještě kotvícím prvkem K103 pro spřažení 
ocelového sloupu s betonovou konstrukcí stropu nad 2NP. Výrobní skupina sloupů je „B“ dle 
ČSN 73 2601 a jsou vyrobeny z oceli S355 J0. Roznášecí desky jsou vyrobeny z oceli S235 JR. 
Svary a styky jsou navrženy jako nosné koutové. 
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2. MATERIÁLY  
 

Dodavatel: Bednění: 
PERI spol. s r.o.  
Za Olomouckou 4421 
796 07 Prostějov - Držovice 

Beton:  
ZAPA beton, Betonárna typ MERKO HBS 50 
Jesenická 43 (areál panelárny) 
787 01 Šumperk  

Ocel:  
Ferona a.s. 
FERRO – CENTRUM 
Kaštanová 25 
779 00 Olomouc 
 

2.1 Doplňkový materiál 
 
Na bednění sloupů je použit systém rámového bednění PERI TRIO. 
 

Prvky bednění Počet [ks] Počet palet [ks] 

Panel TRIO TRS 270 x 90 20 4 
Panel TRIO TRS 120 x 90 20 4 
Zámek BFD 40 1 
Stahovací šroub TRIO 92 
Kloubová matice DW15 92 
Čelní tříhranná lišta l = 3,25 m 92 

1 

Stabilizátor TRP vč. vzpěry a výložníku 15 1 
Hlava pro stabilizátor TRIO 15 
Patka RSS 15 

1 

Šroub TRIO MMS 20x130 15 1 
Žebřík 180/6 5 1 
Žebříkové připojení TRIO 5 
Žebříkové háky 10 
Žebříková patka 5 

1 

Betonářská plošina kompletní 5 
Jeřábový závěs pro betonářskou plošinu 5 

 

Odbedňovací nátěr PERI BIO Clean 10 l 1 
Sestavovací háky TRIO 1,5 t 2 
Transportní závěsy-2 TRIO 22 
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Na bednění stěn je použit systém rámového bednění PERI TRIO. 
 

Prvky bednění Počet [ks] Počet palet [ks] 
Panel TRIO TRS 270 x 240 112 23 
Panel TRIO TRS   90 x 120 224 45 
Panel TSM 72 2 
Panel TS 60 2 
Rohový panel TE 270-2 6 
Rohový panel TE 90-2 6 
Čelní panel TR 270 x 30 30 
Čelní panel TR 90x 30 30 

8 

Zámek BFD 1244 8 
Systém spínání DW 15 (táhlo, distanční trubka, kónus, 
kloubová matice) 

1244 

Zátka Ø 20/24 mm 500 
6 

Stabilizátor TRP vč. vzpěry a výložníku 104 5 
Hlava pro stabilizátor TRIO 104 
Patka RSS 104 

2 

Šroub TRIO MMS 20x130 104 1 
Dřevěná deska 300/4500/25 12 
Pomocné páčidlo TRIO  12 
Betonářská lávka TRIO 120x270 37 
Žebřík výsuvný 240-360 5 

 

Odbedňovací nátěr PERI BIO Clean 10 l 1 
Sestavovací háky TRIO 1,5 t  
Transportní závěsy-2 TRIO 22 
Sklápěcí lávka FB 180-3 54 

 

 
• Sloupková paleta RP 80 x 150: Přeprava rohových panelů, stabilizátorů a žebříků. 
• Paletové příložka TRIO ze čtyř přepravních sloupků TRIO: přeprava bednících panelů pro 2- 

5 ks stejně velkých panelů. 
• Mřížová paleta RP 80 x 120: Přeprava zámků BFD, šroubů, matic, lišt, hlav a patek pro 

stabilizátory, žebříkových háků a patek. 
 

2.2 Hlavní materiál 
 

Beton B40 Rozměry 
 [m] 

Počet 
[ks] 

Celkem  
[m3] 

Hmotnost 
[kg] 

Celková 
hmotnost  vč. 
ztrát 3 % [m 3] 

Vnitřní ŽB 
sloupy VS-106 0,3 x 0,3 x 3,5 5 1,575 3 780 3 893 

 

Výztuž 10 505 R Spotřeba [kg/m3] Hmotnost [kg] 

Vnitřní ŽB sloupy  
 VS-106 

120 0,189 

 

Beton C25/30 Plocha 
[m2] 

Celkem  
[m3] 

Celkem     
  vč. ztrát 3 % 

[m3] 

Hmotnost 
[kg] 

Celk. 
hmotnost vč. 

ztrát 3 % [kg]   

Obvodové stěny 303,66 87,08 89,69 218 640 225 199 

Vnitřní nosné 
stěny 

71,93 21,17 21,81 51 790 53 344 
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Výztuž 10 505 R Spotřeba [kg/m3] Hmotnost [kg] 

Obvodové stěny  130 11,84 

Vnitřní nosné stěny  130 2,81 

 

Ocel Množství 
[ks] 

Délka 
[m] 

Celk.  
délka [m] 

Celk. 
hmotnost [kg] 

Celk. hmotnost vč. 
materiálu na spoje 

atd. 15 % [kg] 
Sloupy 

TRØ127/12,5 
7 2,65 18,55 750,89 863,52 

Plechy P15-
160x160 

11 0,03 0,18 29,80 34,27 

Překlady  
L50/50/5 

2 1,35 2,70 12,07 13,88 

 
2.3 Doprava 
 
2.3.1 Primární 
 

Bednění bude dopraveno na staveniště valníkem s hydraulickou rukou Tatra T810 na 
mřížových paletách a paletových příložkách TRIO opatřených transportními závěsy 2-TRIO. 

Ocelové sloupy budou dopraveny na staveniště valníkem s hydraulickou rukou Tatra T810. 
Při převozu je uložíme do dvou řad po čtyřech a po třech a proložíme je dřevěnými podkladky. 
Při převozu je zajistíme třemi popruhy ve vzdálenostech cca 0,5 m a překryjeme je krycí 
plachtou. 

Hotové armokoše a svitky připravené od výrobce pro ztužení železobetonových sloupů a 
stěn budou na staveniště dopraveny na 10 m návěsu Fliegl taženým Tatrou 815. 

Beton pro betonáž se doveze z betonárky autodomíchávačem STETTER AM 9 C.  
Vzdálenost betonárky od stavby je cca 22 km, dojezdová doba je cca 30 min, kapacita betonárky 
je 45 m3/hod. Autodomíchávač přijede celkem 13-krát a betonovat se bude dva dny (aby byla 
delší konstrukce rozdělena jednou pracovní spárou.) 
 
2.3.2 Sekundární 
 

Pro přepravu bednění, ocelových prvků a připravené výztuže na pracoviště bude využit 
samostavitelný věžový jeřáb Liebherr 120 K.1. 

Dovezený beton z betonárky bude čerpán do míst betonáže pomocí autočerpadla SCHWING 
S 34 X.  

Pracovníci budou dopravováni na pracoviště pomocí stavebního výtahu GEDA. 
 

2.4 Skladování 
 

Ocelové sloupy budou skladovány na zpevněné odvodněné ploše dle ZS, aby se s nimi dalo 
manipulovat jeříábem. 

Armatura železobetonových sloupů a stěn se bude skladovat na dřevěné hranoly na zpevněné 
odvodněné ploše. Každé dovezené prvky dle jednotlivých položek musí být opatřeny 
identifikačními štítky po celou dobu skladování. Svitky se budou ukládat nastojato.  

Bednící prvky se budou skladovat na zpevněné odvodněné ploše na staveništi viz. ZS a to na 
paletových příložkách a v boxech, ve kterých byly dopraveny od dodavatele. 
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3. PŘEVZETÍ PRACOVIŠT Ě 
 
Pracoviště předává stavbyvedoucí vedoucímu čety pro montáž bednění sloupů a stěn ve 

stanoveném termínu dle časového plánu. Předávání se zúčastní technický dozor investora. 
Pracoviště bude předáno po provedení stropních konstrukcí nad 1NP. Musí být 

zkontrolována a dodržena správnost a rovinnost provedení vodorovných konstrukcí a 
dodržena maximální dovolená odchylka. Dále musí být zkontrolováno provedení a délka přesahu 
vyčnívající sloupové výztuže a plochy obetonovaných ocelových plechů P15-190x190 kotevního 
prvku K101 k osazení ocelových sloupů.  

Stavební plocha musí být uklizená a zbavená všech hrubých nečistot. Musí být zajištěno 
zabezpečení proti pádu dočasným zábradlím o výšce 1,1 m, které bude zhotoveno po obvodu 
pracoviště z předchozí technologické etapy. Otvory a prostupy musí být zakryty dřevěnými 
deskami a označeny.  

O převzetí se sepíše protokol a bude proveden zápis do stavebního deníku. Součástí předání 
staveniště je odevzdání kompletní dokumentace pro provádění svislých nosných konstrukcí.  

Dále po montáži bednění musí dojít k převzetí dokončeného bednění za technického dozoru 
objednatele ke kontrole bednění a udělení souhlasu k betonáži zápisem do stavebního deníku. 

 
4. PRACOVNÍ PODMÍNKY  
 

Přístupová cesta k pracovišti je z přiléhající komunikace a je dostatečně velká pro vjezd 
všech stavebních vozidel. Je zpevněna zhutněným štěrkopískem a vyznačena v dokumentaci ZS. 
Dále bude zřízena zpevněná plocha pro zakotvení věžového jeřábu z panelových dílců 3,0 x 1,5 
m do štěrkopískového lože. Ostatní sklady, skládky a zpevněné plochy viz. ZS. 

Staveniště bude oploceno ocelovým neprůhledným plotem do výšky 2,0 m.  
Inženýrské sítě procházejí podél stavebního pozemku a přípojky na ně budou zhotoveny 

nově.  
Pro technologickou etapu provádění svislých monolitických konstrukcí musí být zajištěn 

přívod vody pro provozní a hygienické účely, čištění bednění a pro ošetřování čerstvého betonu. 
Přípojka bude zhotovena nově a na ni bude dočasně napojená přípojka pro potřeby zařízení 
staveniště s dočasnou vodoměrnou šachtou.  

Dočasná přípojka elektrické energie, která bude řešena pomocí hlavního a několika 
podružných staveništních rozvaděčů na 230, 400 V bude napojena na nově vybudovaný přívod 
elektrického vedení. Vše bude dostupné již z předchozích technologických etap.  

Na staveništi budou zřízeny stavební buňky dle výkresu ZS (kanceláře, šatny, WC, 
umývárny, sklady nářadí a materiálu.) Osvětlení bude řešeno jako provizorní. 

Bednění sloupů a stěn se provádí po dosažení 14-ti denní pevnosti betonu stropní 
konstrukce, kdy se může částečně odbednit. Betonuje se za stálého dobrého počasí, teplota nesmí 
klesnout pod 5 °C nebo naopak nesmí být vyšší než 30 °C, jinak musí být přijata zvláštní 
opatření. Provádění stavebních prací je omezeno rychlostí větru a to do velikosti 10 m/s. Teplota 
pracovní spáry musí být vyšší než 0 °C. 

Instruktáž pracovníků zajistí a provede dodavatel před započetím bednících prací a betonáží. 
Všichni pracovníci musí být seznámeni s prací, kterou budou provádět a musí mít dostatečnou 
kvalifikaci. Všichni pracovníci, kteří mají přístup na staveniště, musí být poučeni o BOZP a 
musí používat ochranné pracovní pomůcky. 
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5. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
 

Vedoucí čety: vyučený zedník (betonář-železář)    1 
Zaučení montážníci pro bednění (vyučení tesaři)     10 
Zaučení montážníci pro armování (vyučení železáři)     10 
Zaučení dělníci pro betonáž    4 
Pomocní stavební dělníci: zaučení stavební dělníci    12 
Obsluha jeřábu    1 
Obsluha  autočerpadla    1 
Obsluha pracovní plošiny    1 
Obsluha autodomíchávače        1 
 
Vedoucí čety: Určuje postup realizace a zodpovídá za organizaci práce uvnitř čety a za kvalitu 
provedené práce, která odpovídá PD a technologickému předpisu. Dohlíží na BOZP. 
 
Zaučení montážníci pro bednění: Provádějí montáž bednění. 
 
Zaučení montážníci pro armování: Vyrábějí armokoše a provádějí vyztužení stěn. 
 
Zaučení dělníci pro betonáž: Betonují a zhutňují realizované konstrukce železobetonových 
sloupů. 
 
Pomocní stavební dělníci: Pomáhají s montáží a osazováním bednění, armováním, zhutňováním, 
úpravou a ošetřováním betonu po betonáži. 
 
Obsluha autojeřábu: Je zodpovědná za provoz a běžnou údržbu jeřábu. Dopravuje materiál 
z valníků na skládky a ze skládek na pracoviště. Musí mít jeřábnický průkaz. 
 
Obsluha autočerpadla: Je zodpovědná za provoz a běžnou údržbu autočerpadla. Dopravuje beton 
z autodomíchávače na místo určení.  
 
Obsluha autodomíchávače: Je zodpovědná za provoz a běžnou údržbu autodomíchávače. 
Dopravuje beton z betonárky na staveniště.  
 
Obsluha pracovní plošiny: Je zodpovědná za provoz a běžnou údržbu pracovní plošiny. Řídí 
pohyb výložníku. 
 
6. STROJE A POMŮCKY  
 
6.1 Stroje 

• Valník TATRA T810-1R1R26/351 s hydraulickou rukou, 6 x 6 
• Autočerpadlo SWING S 34 X 
• Autodomíchávač STETTER AM 9 C 
• Jeřáb LIEBHERR LTM 1050-3.1 
• Stavební výtah GEDA 500 Z/ZP 
• Pracovní plošina Avie MP-13 
• Ponorný vibrátor Enar AVMU – motor (ohebná hřídel Enar TAX-TDX 

4/AX38) 
• Svářecí stroj KIT 305 STANDARD Kompakt 
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6.2 Pomůcky 
Vysokotlaký čistič Nilfisk POSEIDON 4-36, nivelační přístroj PENTAX AP-281, přímočará 

pila Black&Decker KS900SK, elektrická pila MSE 180 C-BQ, vrtací a sekací kladivo Metabo 
KHE 56, HITACHI ohýbačka a střihačka ocelových prutů, pásmo, skládací metr, vázací kleště, 
vázací drát, páčidlo, tesařské kladivo, lopata, hrábě, koště, ocelová hladítka, 2 m hliníková lať, 
lanový závěs na palety, olovnice, vodováha, žebříky, lopaty, smeták, pákové nůžky na 
betonářskou výztuž, kleště, ocelová špachtle.  
 
7. PRACOVNÍ POSTUP 
 
7.1 Vyměření budoucích svislých konstrukcí 

Na stávající stropní desku za pomoci pásma a metru rozměříme a zakreslíme křídou 
nebo jiným dobře viditelným zvýrazňovačem hrany budoucích sloupů, stěn a otvorů ve 
stěnách. 

 
7.2 Armování sloupů 

Armování budoucích sloupů navazuje na již zhotovenou výztuž vyčnívající ze 
stropu nad 1NP, které mají podle PD 4 pruty výztuže. Připravené ztužující pruty a 
ocelové sloupy dopravíme na pracoviště svázané a zajištěné za pomoci jeřábu. (Třmínky 
a svařovací stroj dopravíme na místo určení manuálně pomocí stavebního výtahu.)  

Na trny čnící ze stropní desky svaříme a ručně svážeme z jednotlivých prutů a 
třmínků požadovaný armokoš sloupu. Na zajištění krytí výztuže budou použity betonové 
distanční podložky s drátem (krytí 25 mm.) Na každý pátý třmínek přidrátujeme na 
každou stranu doprostřed 4 distanční podložky.  

 
7.3 Bednění monolitických sloupů 

Na úplném začátku bednění se musí ošetřit sloupové panely ošetřovacím a 
odbedňovacím olejem PERI Bio Clean a to za pomoci vysokotlaké nádoby na zpevněné 
odvodněné ploše určené konkrétně k této činnosti a opatřené sedimentační nádrží (viz. 
ZS). Před bedněním bude přesně vytyčena poloha sloupů pomocí nastřelovacích 
hřebíků. 

Na zemi se smontují panely TRS 270x90 a TRS 120x90 pomocí dvou zámků BFD 
tak, aby vznikl panel o rozměrech 3900x900 mm. Na panelech vyznačíme vzdálenost 
3500 mm od paty panelu pomocí metru a vhodného zvýrazňovače (např. barevnou lepicí 
páskou.) Provedeme tak pro všechny stěny sloupů (tj. 20-krát.)  

Takto připravený panel opatříme dvěma stabilizátory s výložníkem (namontováním 
hlavy stabilizátoru do otvoru na horní části panelu a hlavu výložníku do otvoru k patě 
panelu), poté ho uvážeme na dva osazovací  háky TRIO a přemístíme z předmontážní 
plochy pomocí jeřábu na místo určení. Panel srovnáme do svislé polohy. Poté 
přišroubujeme patu stabilizátoru s výložníkem ke stropní desce šroubem TRIO MMS 
20x130, přitom panel stále musí být zajištěn na laně jeřábu. Pomocí závitových tyčí 
v obou prvcích se doladí svislost i poloha a panel odjistíme. 

Dále uvážeme a přemístíme další panel kolmo k prvnímu do vzdálenosti 300 mm, 
aby hrana prvního panelu odpovídala velikosti vnitřního sloupu. Připojíme druhý panel 
pomocí 5-ti stahovacích šroubů TRS a kloubových matic DW 15 v místech čelní 
tříhranné lišty. Svislost i polohu druhého panelu zajistíme pomocí jednoho stabilizátoru 
a výložníku stejným způsobem jako v případě panelu prvního. 

Postupně tak provedeme i se třetím panelem, který připojíme pomocí šroubů a matic 
k panelu druhému (bez stabilizátoru a výložníku) a poslední čtvrtý panel připojíme 
k panelu třetímu a na závěr k prvnímu obdobným způsobem (bez stabilizátoru a 
výložníku.)  

Nakonec namontujeme po celé výšce bednění pomocí žebříkového připojení TRIO 
žebřík a přemístíme pomocí jeřábu a příslušenství pro přenos betonářskou plošinu a 
připojíme ji na hlavu bednění v návaznosti na žebřík.  
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Obr. č. 9                                
 
7.4 Betonáž monolitických sloupů 

Betonování sloupu bude probíhat průběžně po cca 40 cm vysokých vrstvách pomocí 
hadice autočerpadla. Betonovat shozem můžeme z max. výšky 1,5 m. Vibrování budeme 
provádět systematicky po vrstvách se zpětným převibrováním povrchu předchozí vrstvy 
do hloubky 50 – 100 mm. Vibrování bude probíhat tak dlouho, dokud neustane 
vytlačování zadržovaného vzduchu v čerstvém betonu. Musíme dbát na homogenitu 
betonu a vpichy vibrátoru provádět rychle a naopak vytahování hlavice co nejpomaleji. 
Také musíme dbát na to, abychom vibracemi nepoškodili výztuž. 

 
7.5 Odbednění monolitických sloupů 

Bednění sloupu se odstraní nejdříve po 28 dnech. 
Nejprve demontujeme žebřík a betonářskou plošinu. Panel, který demontujeme jako 

první (druhý panel v pořadí bednění) opatříme dvěma osazovacími háky a uvolníme 
sepnutí bednění. Uvolníme kotvení stabilizátoru a výložníku od stropu nad 1NP 
(přimontované hlavy ještě ponecháme.) Demontujeme stahovací šrouby po obou 
stranách panelu, ten se následně odstraní za pomoci jeřábu a přemístí se na skládku a 
zatímco je neustále zavěšen jeřábem, okamžitě se očistí od hrubých nečistot ocelovou 
špachtlí a poté vysokotlakým čističem napojeným na vodovodní přípojku jej očistíme od 
ostatních jemných nečistot a na závěr provedeme ošetření odbedňovacím olejem PERI 
BIO Clean, který napustíme do nádrže druhé vysokotlaké nádoby, a ostříkáme použitou 
bednící plochu.  

Až poté z druhé strany odstraníme zámky BFD, stabilizátor, výložník, žebřík a 
betonářskou plošinu, osazovací háky a uložíme panel na paletu. Namontujeme osazovací 
háky na druhý panel a demontujeme z něj stahovací šrouby z jedné strany (druhá strana 
je už odmontovaná) a odbedníme tím další stěnu sloupu. Stejně postupujeme i u třetí 
strany. Poslední panel se dvěma stabilizátory (první panel při montáži bednění) 
odbedníme stejným způsobem jako předešlé. Dílce ukládáme na palety, spojovací prvky 
do mřížových přepravních palet a stabilizátory na sloupkové palety. 

 
7.6 Bednění a armování monolitických stěn 

Před bedněním bude přesně vytyčena poloha stěn pomocí nastřelovacích hřebíků. 
Musí být očištěny pracovní spáry i povrch bednění, který ještě musíme ošetřit 
odbedňovacím přípravkem PERI Bio Clean a to za pomoci vysokotlaké nádoby na 
zpevněné odvodněné ploše určené konkrétně k této činnosti a opatřené sedimentační 
nádrží (viz. ZS). 

Na zemi smontujeme jeden panel TR 270x240 a dva panely TR 120x90 pomocí pěti 
zámků BFD tak, aby vznikl panel o rozměrech 360x240.  
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 Obr. č. 11 
 

Na všech těchto panelech zaměříme a vyznačíme přesně vzdálenost 3500 mm od 
paty pomocí metru a vhodného zvýrazňovače (např. barevnou lepicí páskou) a to tak, 
abychom byli schopni betonovat stěny pouze do výšky 3,5 m.  

Po vnějším obvodu stropní konstrukce 1NP namontujeme pomocí pracovní plošiny 
sklápěcí lávku FB 180-3, abychom mohli zajistit paty stabilizátorů z vnější strany 
bednění.  

 Obr. č. 12 
 

Na první panel připevníme 2 stabilizátory s výložníky, obdobně jako u bednění sloupů. Dále 
opatříme panely vnějšího bednění betonářskou lávkou se zábradlím stále na předmontážní ploše. 
U dalších následujících stěn budou připevněny kvůli betonářské plošině další 2 stabilizátory. 
Smontovanou konstrukci uvážeme na dva osazovací  háky TRIO a přemístíme pomocí jeřábu na 
místo určení. Panel srovnáme do svislé polohy. Poté přišroubujeme patu stabilizátoru 
s výložníkem k desce sklápěcí lávky šroubem TRIO MMS 20x130, zatímco panel je pořád 
zajištěn na laně jeřábu. Pomocí závitových tyčí v obou stabilizačních prvcích se doladí svislost i 
poloha a panel odjistíme. Jednotlivě namontované panely spojujeme ve třech řadách zámky 
BFD.  

Tímto způsobem se bude bednit celý obvod budovy, který rozdělíme na dvě části 
obedňované dvěma četami pro urychlení prací. 

 
 
 
 
 
 
 
 



- 92 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. č. 13                                
 
Po dokončení vnějšího obvodového bednění přivaříme ke čnícím trnům ocelové pruty a za 

pomoci ručních ohýbaček a střihaček vytvoříme armokoš. V místech budoucích otvorů bude 
výztuž vyvázána kolem otvoru. Krytí (25 mm) zajistíme distančními tělísky připevněnými na 
každém svislém i vodorovném prutu.  

Otvory budoucích oken osadíme na distanční tělíska předem vyrobeným dřevěným 
bedněním sbitým z jednotlivých latí šířky 300 mm na předmontážní ploše o rozměrech 
jednotlivých oken. 

Poté namontujeme vnitřní stranu bednění stejným způsobem jako předchozí, ale tentokrát 
bez stabilizátorů. Vnitřní stranu bednění zajistíme systémem spínání DW 15 a to po dvojici ve 
třech vodorovných řadách na každou dvojici panelů. Zajištění jeřábem můžeme uvolnit až po 
sepnutí. (Při spínání ve větších výškách si můžeme vypomoci pojízdným lešením.) Jednotlivě 
namontované panely spojujeme mezi sebou zámky BFD ve třech řadách stejně jako vnější 
panely.  

Místa, ve kterých na obvodové stěny navazují vnitřní nosné stěny, máme předem vyznačeny 
a proto na vnitřní straně bednění pro ně vynecháváme od začátku bednění prostor. Návaznost 
kolmých přechodů vyřešíme speciálními koutovými panely pro bednění vnitřních a vnějších 
rohů v kombinaci se zámky BFD (vnitřní rohy – 3 zámky, vnější rohy – 8 zámků.) podle 
obrázků. Rohy ve tvaru L jsou řešeny panelem TR 72, který musí stát při pohledu z vnější strany 
vždy vpravo a panel TR 60 k němu musí být doražen. Rohy ve tvaru T bedníme za pomoci 
klasického panelu TRIO 240/90 v doplnění o kombinaci rohových panelů TE 270-2 a TE 90-2 
podle obrázku. 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Obr. č. 14                              
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Do takto sestavených rohů o šířce stěny 300 mm nemusíme vkládat žádné vložky. Čelní 
bednění stěn zajistíme panelem TR-30, který zasuneme mezi obě bednící desky, a zajistíme jej 
šesti zámky BFD dle obrázku.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. č. 15                                 

 
 
U všech vnitřních nosných stěn musí být zajištěna alespoň na jedné straně bednění stabilita 

panelů stabilizátory s výložníky a musí být opatřeny betonářskou plošinou se zábradlím (tyto 
montujeme opět na předmontážní plošině.)  

 
7.7 Betonáž monolitických stěn 

Betonování stěn bude probíhat souvisle po cca 30 cm vysokých vrstvách pomocí hadice 
autočerpadla, které bude beton dopravovat do bednění. Betonovat shozem můžeme z max. výšky 
1,5 m. Vibrování budeme provádět systematicky po vrstvách se zpětným převibrováním povrchu 
předchozí vrstvy.  

Betonáž bude probíhat v případě 1. čety dva dny a to záměrně, protože se v delší části 
dlouhé cca 44 m musí provést pracovní spára (přesnou lokalitu spáry určí statik). 2. četa bude 
betonovat pouze jeden den počínaje druhým betonážním dnem 1. pracovní čety, aby se plně 
využilo přítomnosti autočerpadla.  

Poloha pracovní spáry bude určena samostatným projektem nebo po dohodě s projektantem. 
Pracovní spára se zajišťuje zřízením čela z dřevěného tradičního bednění a s otvory vyvrtanými 
pro protažení výztuže. Povrch betonu v místě pracovní spáry musí být před pokračováním 
v betonování vlhký, zdrsněný a očištěny (pro pevné spojení starého a nového betonu.) Tohoto 
dosáhneme opracováním tlakovou vodou nebo mechanicky několik hodin před betonováním. 

Betonovat budeme postupně až po rysku 3,5 m.   
 

7.8 Odbednění stěn 
Odbedňovat se budou monolitické stěny po uplynutí 14 dní, ale zatěžovat bedněním stropu 

se mohou po 21 dnech a betonáží stropu až po 28 dnech. 
Panel, který demontujeme opatříme dvěma osazovacími háky, zajistíme jeřábem a 

demontujeme betonářské lešení jako první. Poté uvolníme sepnutí bednících panelů a to jak po 
stranách (zámky BFD) tak mezi sebou (spínací systém DW 15.) Uvolníme kotvení stabilizátoru 
TRP a výložníku TRP od podlahy (přimontované hlavy ještě ponecháme.) Tento panel 
přemístíme zpět na staveniště a okamžitě očistíme od hrubých nečistot ocelovou špachtlí a poté 
vysokotlakým čističem napojeným na vodovodní přípojku jej očistíme od ostatních jemných 
nečistot a na závěr provedeme ošetření odbedňovacím olejem PERI BIO Clean, který napustíme 
do nádrže druhé vysokotlaké nádoby, a ostříkáme použitou bednící plochu. 

 Až poté z něj odstraníme zámky BFD, betonářskou lávku a osazovací háky a uložíme panel 
na paletovou příložku TRIO. Takto pokračujeme u všech bednících panelů. Na závěr 
demontujeme sklápěcí lávku. Na závěr odbedníme otvory.  
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7.9 Ošetřování betonu 
Beton ošetřujeme pravidelným mlžením vodou v krátkých intervalech vysokotlakým 

přístrojem. 
Povrch sloupů omotáme po celé ploše foliemi nebo vlhkými tkaninami pro zadržení 

vlhkosti. 
Beton neošetřujeme vlhčením, pokud teplota klesne pod 5 °C. Intenzita a doba ošetřování 

závisí na povětrnostních podmínkách (teplota, relativní vlhkost vzduchu, rychlost větru) dle 
normy ČSN EN 206-1. 

 
7.10 Montáž ocelových sloupů 

Nejprve sloupy očistíme od případných nečistot a poté přepravíme na místo určení 
autojeřábem. Sloupy jsou již opatřeny kotvícími prvky od dodavatele, tudíž se přejde rovnou 
k montáži. Jeden dělník sloup zvedne do svislé polohy, osadí na zakotvenou destičku kotvícího 
prvku K101 a přidržuje jej během sváření. Druhý dělník sloup přivaří k plechu, na kterém je 
sloup osazen, koutovým svarem o průměru 8 mm. Po přivaření se ocelový sloup může uvolnit. 

 
8. JAKOST A KONTROLA  
 
8.1 Vstupní 

35) Přejímka pracoviště  
36) Kontrola provedení předchozí technologické etapy stropní nosné konstrukce 
37) Převzetí dodané ocelové výztuže 
38) Převzetí dodaných ocelových prvků 
39) Kontrola bednících dílců 
40) Kontrola skladování materiálu 
41) Kontrola dodržení podmínek pro montáž a betonáž 

 
8.2 Mezioperační 

42) Kontrola vytyčení ŽB monolitických sloupů a stěn 
43) Kontrola armování ŽB sloupů a stěn 
44) Kontrola  zhotoveného bednění ŽB sloupů a stěn 
45) Kontrola čerstvého betonu 
46) Kontrola betonáže 
47) Kontrola hutnění 
48) Kontrola technologické pauzy a ošetřování betonu 
49) Odbednění 
50) Kontrola vytyčení os ocel. sloupů  
51) Kontrola dodržení technologického postupu montáže 
52) Kontrola provedení svarů 

 
8.3 Výstupní 

53) Kontrola geometrie ŽB monolitických  sloupů a stěn 
54) Kontrola trnů ze ŽB  sloupů a stěn 
55) Kontrola pevnosti betonu 
56) Kontrola svarů a oprav, doplnění povrchové úpravy OK 
57) Kontrola geometrie OK 
58) Kontrola geometrie celku dle PD 
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9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ  
 

V průběhu realizace technologické etapy provádění stropních konstrukcí budou zajištěny a 
dodržovány obecné podmínky pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví. 
Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bude zpracován zhotovitelem stavby. Všichni 
pracovníci budou proškoleni o bezpečnosti práce a prevence rizik. 
Jedná se o tyto nařízení vlády, zákony, vyhlášky: 
 

• Nařízení vlády 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích. 

 
Uspořádání staveniště a pracoviště: §2 
Povinnosti zhotovitele: §3 
Činnosti koordinátora během přípravy stavby: §7 
Činnosti koordinátora během realizace stavby: §8 

 
Příloha č. 1:, Další požadavky na staveniště, Obecné požadavky: 
I. Požadavky na zajištění staveniště 
II. Zařízení pro rozvod energie  
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
 
Příloha č. 2: Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu 
a používání strojů a nářadí na staveništi: 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 
IX. Vibrátory 
XIII. Stavební výtahy 
XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
XV. Přeprava strojů 
 
Příloha č. 3: Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy: 
I.    Skladování a manipulace s materiálem 
IX.   Betonářské práce a práce související 
IX.1 Bednění 
IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi 
IX.3 Odbedňování 
IX.5 Práce železářské 
XI. Montážní práce 
 
Příloha č. 4:  Náležitosti oznámení o zahájení prací 

 
• Nařízení vlády 362/2005 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 

nebezpečí pádu.Konkrétně: §3 
 

Příloha: Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 
zaměstnavatel povinen zajistit při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, a na 
bezpečný provoz a používání technických zařízení poskytovaných zaměstnancům pro 
práci ve výškách a nad volnou hloubkou. 
III.  Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
III. Používání žebříků 
IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v  jeho okolí 
VIII. Shazování  předmětů a materiálů 
IX. Přerušení práce ve výškách 
XI. Školení zaměstnanců 
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• Nařízení vlády 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí. 
Požadavky na pracoviště: §3 

 
Příloha: Další podrobnější požadavky na pracoviště a pracovní prostředí 
1. Stabilita a mechanická odolnost staveb 
2. Elektrické instalace, průmyslové rozvody, potrubní systémy, vedení a sítě, únikové 
cesty a východy 
3. Střechy, příčky, stěny a stropy, podlahy 

3.2 Příčky, stěny a stropy 
8. Poskytování první pomoci 
9. Venkovní pracoviště 
10. Skladování a manipulace s materiálem a břemeny 

 
• Zákon 309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci.  
Hlava I: Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí, výrobní a pracovní prostředky 
a zařízení, organizaci práce a pracovní postupy a bezpečnostní značky. 
§2: Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí 
§3: Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi 
§4: Požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení 
§5: Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
§6: Bezpečnostní značky, značení a signály 
 
Hlava II: Předcházení ohrožení života a zdraví. 
§7: Rizikové faktory pracovních podmínek a kontrolovaná pásma 
 
Hlava III: Odborná způsobilost a zvláštní odborná způsobilost. 
§9: Odborná způsobilost 

 
• Zákon 378/2001 Sb., požadavky na bezpečný provoz a používání strojů. 

§3: Požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení, oprava, seřizování, úprava, 
údržba a čištění, ochranné zařízení, povinnosti obsluhy zařízení a další požadavky na 
bezpečný provoz a používání zařízení. 
§4: Kontrola bezpečnosti provozu zařízení před uvedením do provozu. 
 
Příloha č. 1: Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání 
břemen a zaměstnanců. 
 
Příloha č. 2: Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání a 
přemisťování zavěšených břemen. 
 
Příloha č. 3: Další požadavky na bezpečný provoz a používání pojízdných zařízení. 
 
Příloha č. 4: Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro plynulou 
dopravu nákladů. 

 
• Nařízení vlády 21/2003 Sb., technické požadavky na osobní ochranné prostředky. 

§2: Podmínky uvedení osobních ochranných prostředků na trh a do provozu. 
 

• Nařízení vlády 178/2001 Sb., podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. 
Část druhá, rizikové faktory pracovních podmínek a minimální opatření k ochraně 
zdraví zaměstnanců.  
§3: Osvětlení 
§4: Tepelná zátěž, zátěž chladem a minimální opatření k ochraně zdraví zaměstnanců 
§7: Fyzická zátěž a prostorové požadavky související s fyzickou zátěží 
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§8: Ruční manipulace s břemeny 
§10: Práce ve vnuceném tempu, monotónní práce a psychická zátěž související s prací 
 
Část třetí, hygienické požadavky na stavební pracoviště.  
§28: Zásobování vodou 
§29: Sanitární a pomocná zařízení 
 
Příloha č.1:  
Část A: Přípustné hodnoty a hodnocení mikroklimatických podmínek z hlediska ochrany 
veřejného zdraví. 
Část B: Dlouhodobě a krátkodobě únosné hodnoty pracovně tepelné zátěže. 

 
Ochranné pracovní pomůcky: Pracovní rukavice, pracovní oděv, pracovní obuv, ochranné brýle, 
přilby, reflexní vesty, sluchátka, respirátory. 
 
10. VLIV NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ, NAKLÁDÁNÍ S ODPADY  
 

V průběhu realizace stropních konstrukcí bude zajišťován úklid pracoviště tak, aby 
nedocházelo ke znečišťování stavby. Staveniště bude vybaveno čtyřmi kontejnery na odpad 
o objemu 10 m3 a nosností 12 t, tyto budou sloužit pro odvoz stavebního odpadu. Kontejner bude 
pronajat po dobu výstavby a pronajímatel se bude starat o odvážení odpadu. Nakládat s odpadem 
bude podle platné legislativy. Při realizaci se budeme řídit následujícími předpisy: 

 
• Zákon č. 86/2002 Sb., O ochranně ovzduší 

§3: Povinnosti právnických a fyzických osob 
Hlava II: Ochrana Ovzduší: 
§4: Kategorie a zařazování zdrojů znečišťování ovzduší 
§5: Přípustná úroveň znečišťování ovzduší, emisní limity 
§6: Přípustná úroveň znečištění ovzduší 
§13: Evidence zdrojů znečišťování a vyhodnocování kvality ovzduší 
§14: Základní povinnosti provozovatelů, výrobců a dovozců mobilních zdrojů 
znečišťování 

 
• Zákon č. 114/1992 Sb., Zákon o ochraně přírody a krajiny 

Část druhá: Obecná ochrana přírody a krajiny. 
§4: Základní povinnosti při obecné ochraně přírody 
§8: Povolení ke kácení dřevin 
§12: Ochrana krajinného rázu a přírodní park 
§67: Povinnosti investorů 

 
• Zákon č. 17/1992 Sb., Zákon o životním prostředí 

Zásady ochrany životního prostředí: §11, §12, §13, §15, §16 
Povinnosti při ochraně životního prostředí: §17, §18, §19 
Odpovědnost za porušení povinností při ochraně životního prostředí: §27, §28 
Sankce za poškozování životního prostředí: §29, §30 

 
• Zákon č. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech 

Část druhá: Zařazování odpadů a hodnocení nebezpečných vlastností odpadů: 
Hlava I: Zařazování odpadů. 
§5: Zařazování odpadu podle Katalogu odpadů 
§6: Zařazování odpadu podle kategorií 
§9a: Hierarchie způsobů nakládání s odpady 
§12: Obecné povinnosti nakládání s odpady 
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Hlava II: Povinnosti pro jednotlivé fáze nakládání s odpady. 
Díl 1, Původci odpadů 
§16: Povinnosti původců odpadů 
Díl 5, Přeprava odpadů 
§24: Povinnosti při přepravě odpadů  
 
Příloha 1: Skupiny odpadů 
Příloha 2: Seznam nebezpečných vlastností odpadu 

 
• Zákon č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 

Část první: Žádost o souhlas k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru 
nebo výkupu odpadů a žádost o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady.  
§1: Náležitosti žádosti o souhlas k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru 
nebo výkupu odpadů. 
 
Část druhá: Technické požadavky na zařízení a seznam odpadů, při jejichž odběru 
nebo výkupu je provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů povinen vést 
evidenci osob, od kterých odpady odebral nebo vykoupil. 
§4: Obecné požadavky na zařízení k využívání a odstraňování, sběru a výkupu odpadů 
§5: Shromažďování odpadů 
 
Část šestá: Způsob vedení evidence odpadů, vydaných souhlasů a dalších rozhodnutí, 
evidence při přepravě nebezpečných odpadů a ohlašování odpadů, zařízení, 
shromažďovacích míst nebezpečného odpadu, sběrových míst a skladech odpadů. 
§21: Způsob vedení průběžné evidence odpadů 
 
Příloha č. 24 Shromažďovací a sběrová místa odpadů. 
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1. CENOVÉ SROVNÁNÍ  
 
1.1 Monolitické železobetonové stěny 

 
HSV celkem 1 272 472 
PSV celkem 0 

M práce celkem 519 
Základní rozpočtové náklady 

M dodávky celkem 0 
ZRN celkem:                                                                                   1 272 991 

Přesun stavebních kapacit 12 725 
Mimostaveništní doprava 12 725 Ostatní rozpočtové náklady 

Zařízení staveniště 31 825 
Ost. náklady celkem:                                                                  57 274 

ZRN + Ost. náklady celkem:                                                 1 330 265 
 

Základ pro DPH 20,0 % 1 330 265 Kč 
DPH 20,0 % 266 053 Kč 

CENA ZA OBJEKT CELKEM: 1 596 318 K č 
 

1.2 Zdění z cihelných tvárnic Porotherm 
 

HSV celkem 728 044 
PSV celkem 0 

M práce celkem 519 
Základní rozpočtové náklady 

M dodávky celkem 0 
ZRN celkem:                                                                             728 562 

Přesun stavebních kapacit 
 7 280 

Mimostaveništní doprava 7 280 
Ostatní rozpočtové náklady 

Zařízení staveniště 18 214 
Ost. náklady celkem:                                                                    32 775 

ZRN + Ost. náklady celkem:                                                      761 337 
 

Základ pro DPH 20,0 % 761 337 Kč 
DPH 20,0 % 152 267 Kč 

CENA ZA OBJEKT CELKEM: 913 604 K č 
 

1.3 Cenový rozdíl 
 

HSV rozdíl 544 428 
PSV rozdíl 0 

M práce rozdíl 0 
Základní rozpočtové náklady 

M dodávky rozdíl 0 
ZRN celkový rozdíl:                                                                 544 428 

Přesun stavebních 
kapacit rozdíl 

 5 445 
Mimostaveništní 
doprava rozdíl 5 445 

Ostatní rozpočtové náklady 

Zařízení staveniště 
rozdíl 13 611 

Ost. náklady celkový rozdíl:                                                         24 501 
ZRN + Ost. náklady celkový rozdíl:                                          568 929 
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Základ pro DPH 20,0 % 568 929 Kč 
DPH 20,0 % 113 786 Kč 
CELKOVÝ ROZDÍL ZA OBJEKT: 682 715 K č 

 
 

2. ČASOVÉ SROVNÁNÍ  
 
Obě technologie provádění svislých nosných konstrukcí ve 2 NP mají stejný začátek možný 

a tj. 13. 6. 2012, který započne činností vyztužení železobetonových monolitických sloupů a 
montáží ocelových sloupů. Výstavba sloupů nijak neovlivňuje další činnosti, neboť je prováděna 
nezávisle na ostatních konstrukcích.   

 
Podrobný harmonogram prací viz. Časový harmonogram hrubé vrchní stavby lyžařského 

zázemí v Koutech nad Desnou a Časový harmonogram hrubé vrchní stavby lyžařského zázemí 
v Koutech nad Desnou s monolitickými stěnami ve 2NP. 

 
2.1 Monolitické železobetonové stěny 
 

Realizace monolitických stěn započne obedněním jejich vnější strany nejdříve ve stejný den 
jako se započnou vyztužovat železobetonové sloupy tj. 13. 6. 2012. Pro urychlení výstavby jsou 
na stavbě dvě pracovní čety a konstrukce nosných stěn je rozdělena na dvě části v protilehlých 
místech, aby si čety navzájem nepřekážely.  

Betonáž bude probíhat v případě 1. čety dva dny a to záměrně, protože se v delší části 
dlouhé cca 44 m musí provést pracovní spára (přesnou lokalitu spáry určí statik). 2. četa bude 
betonovat pouze jeden den (bez vzniku pracovních spár) počínaje druhým betonážním dnem 1. 
pracovní čety, aby se plně využilo přítomnosti autočerpadla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. č. 13 
Odbedňovat se budou monolitické stěny po uplynutí 14 dní, ale zatěžovat bedněním stropu 

se mohou po 21 dnech a betonáží stropu až po 28 dnech. 
Konec možný výstavby odbedněním železobetonových monolitických stěn je 13. 7. 2012. 
Konec možný celkové výstavby hrubé vrchní stavby je 28. 11. 2012, přičemž poslední 

betonáž (strop nad 3NP) se bude provádět ve dni 12. 10. 2012, tudíž se přes den nebudou ještě 
uvažovat teploty nižší než 5 °C. (V případě teplot nižších se budou muset vzít v potaz opatření 
pro betonáž v mrazu nebo výstavbu na čas pozastavit.) 

Celkový počet pracovníků pro výstavbu železobetonových monolitických stěn bude 22 osob 
kromě stavbyvedoucího a mistra. 
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2.2 Zdění z cihelných tvárnic Porotherm 
Realizace zdění z Porothermu započne ve stejný den jako ztužení železobetonových 

monolitických sloupů a montáž ocelových sloupů. Zdění potrvá tři dny, během kterých se osadí i 
všechny keramické překlady. Součástí nosných stěn z Porothermu jsou i železobetonové 
průvlaky, které se musí betonovat současně se stropní deskou po 28 dnech od betonáže 
monolitických sloupů. 

Konec možný výstavby Porothermových nosných stěn (bez betonáže průvlaků) je 15. 6. 
2012 nebo vč. betonáže průvlaků je 14. 8. 2012. 

Konec možný celkové výstavby hrubé vrchní stavby je 22. 11. 2012, přičemž poslední 
betonáž (strop nad 3NP) se bude provádět ve dni 8. 10. 2012, tudíž se přes den nebudou 
uvažovat teploty nižší než 5 °C. (V případě teplot nižších se budou muset vzít v potaz opatření 
pro betonáž v mrazu nebo výstavbu na čas pozastavit.) 

Celkový počet pracovníků pro zdění z Porothermu bude 14 osob kromě stavbyvedoucího a 
mistra. 
 
3. VYHODNOCENÍ  

 

Technologie Začátek 
možný 

Konec možný 
řešené technologie 

Konec možný 
poslední betonáže 

Konec možný 
hrubé vrchní 

stavby 
Monolitické 

stěny 
13. 6. 2012 13. 7. 2012 12. 10. 2012 28. 11. 2012 

Zdění z 
Porothermu 

13. 6. 2012 
15. 6. 2012 

(nebo 14. 8. 2012) 
8. 10. 2012 22. 11. 2012 

 
Realizace monolitických stěn je z hlediska financí o 682 715 Kč dražší nežli realizace zdí 

z Porothermu.  
Doba výstavby monolitických stěn by byla o 6 dní delší nežli doba zdění a potřeba 

pracovníků by byla o 8 osob větší.  
Výstavba monolitických stěn je z finančního i časového hlediska a náročnosti provedení 

výrazně méně výhodná pro naši budovu. Byla by zbytečně drahá a pro své dobré statické 
působení i nevyužitelná. Proto se přikláním k technologii skutečně zrealizované, tedy konstrukce 
z monolitických a ocelových sloupů doplněných zdivem Porotherm.  
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KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN ŽB MONOLITICKÉ STROPNÍ DE SKY NAD 2NP 

 Ozn. Práce 
Popis 

kontroly 
Zdroj 

Kontrolu 
provedl 

Způsob kontroly Četnost kontroly 
Výsledek 
kontroly 

Vyhoví/ 
Nevyhoví 

Kontrol
u 

provedl 

Kontrol
u 

prověřil 

Kontrol
 

převzal 

1.1 
Přejímka 
pracoviště  

Kontrola  PD, 
připravenost 

stavby 

ČSN P ENV 13670-1 
ČSN EN 206-1 

HSV, PSV, 
TDI, AD 

Vizuálně 

Každá přejímka 
pracoviště po 
ukončených 

předchozích činnostech 

Zápis do SD, 
protokol o 
předání a 
převzetí 

pracoviště 

 
Jméno:       
Datum:                             
Popis: 

Jméno:                    
Datum:                             
Popis: 

Jméno:                    
Datum:                             
Popis: 

1.2 

Kontrola 
provedení 
předchozí 

technologické 
etapy  

Čistota, 
svislost a 
dovolené 
odchylky  

PD                                  
ČSN 73 0210-1, 2, 3    
ČSN 73 2611             
ČSN 73 0205 

HSV, PSV, 
G, S 

Měřením 
Jednorázově, před 

začátkem prací 
zápis do SD  

Jméno:                    
Datum:                            
Popis: 

Jméno:                    
Datum:                             
Popis: 

Jméno:                    
Datum:                             
Popis: 

1.3 
Převzetí dodané 
ocelové výztuže 

Kontrola 
rozměrů, 
povrchu 

ČSN 73 2400 HSV, PSV 
Vizuálně, 
namátková 

měření 

Jednorázově, před 
začátkem prací 

Zápis do SD  
Jméno:                    
Datum:                             
Popis: 

Jméno:                    
Datum:                             
Popis: 

Jméno:                    
Datum:                             
Popis: 

1.4 
Kontrola 

bednících dílců 

Kontrola 
dodacího listu 
s objednacím, 

množství a 
stav 

ČSN P ENV 13670-1   
ČSN 73 2400 

HSV, PSV Vizuálně 
Jednorázově, před 

začátkem prací 
Zápis do SD  

Jméno:                    
Datum:                             
Popis: 

Jméno:       
Datum:                             
Popis: 

Jméno:                    
Datum:                             
Popis: 

1.5 
Kontrola 

skladování 
materiálu 

Kontrola 
skladování 
armatury a 
bednících 

dílců 

PD, ZS,  
prospekty výrobce 

HSV, PSV Vizuálně, měření Trvale Zápis do SD  
Jméno:                    
Datum:                             
Popis: 

Jméno:                    
Datum:                             
Popis: 

Jméno:                    
Datum:                             
Popis: 

V
S

T
U

P
N

Í 

1.6 
Kontrola dodržení 

podmínek pro 
betonáž 

Teplota, 
povětrnostní 
podmínky 

ČSN P ENV 13670-1              
ČSN 73 2400           
362/2005 Sb.    
591/2006 Sb. 

HSV, PSV, 
AD 

Vizuálně, měření Trvale Zápis do SD  
Jméno:                    
Datum:                             
Popis: 

Jméno:                    
Datum:                             
Popis: 

Jméno:                    
Datum:                             
Popis: 

2.1 
Kontrola  

zhotoveného 
bednění 

Poloha, 
penetrace, 

těsnost 
spojení 

ČSN P ENV 13670-1      
ČSN 73 0210-1, 2 

HSV, PSV 

Vizuálně, 
vodováhou, 
pásmem, 

nivelačním 
přístrojem a latí 

Před začátkem prací, 
jednorázově 

Zápis do SD  
Jméno:                    
Datum:                             
Popis: 

Jméno:                    
Datum:                             
Popis: 

Jméno:      
Datum:                             
Popis: 

M
E

Z
IO

P
E

R
A
Č

N
Í 

2.2 Kontrola vytyčení 

Kontrola 
správnosti 
vytyčení 
bednění 

ČSN 73 0210-2              
ČSN 73 0212-3                    

PD 
HSV, G Měření 

Jednorázově, před 
začátkem prací 

Zápis do SD  
Jméno:          
Datum:                             
Popis: 

Jméno:                    
Datum:                             
Popis: 

Jméno:                    
Datum:                             
Popis: 



    

2.3 Kontrola armatury 
Krytí, 

rozmístění, 
délka 

ČSN P ENV 13670-1   
ČSN 73 2400          
ČSN 73 2601 

HSV, PSV Vizuální kontrola 
Před začátkem prací, 

jednorázově 
Zápis do SD  

Jméno:                    
Datum:                             
Popis: 

Jméno:                    
Datum:                             
Popis: 

Jméno:       
Datum:                             
Popis: 

2.4 
Kontrola 

čerstvého betonu 

Složení, 
konzistence, 
množství, … 

ČSN P ENV 13670-1     
ČSN EN 206-1 

HSV, PSV 
Vizuálně, 
zkoušení 

Každou dodávku 
Zápis do SD, 
dodací list 

 
Jméno:                    
Datum:                             
Popis: 

Jméno:                    
Datum:                             
Popis: 

Jméno:                    
Datum:                             
Popis: 

2.5 Kontrola betonáže 

Max. shoz 
betonu a 

techn. postup 
betonáže 

ČSN P ENV 13670-1        
ČSN 73 2400 

HSV, PSV, 
TDI 

Vizuálně Trvale během betonáže Zápis do SD  
Jméno:                    
Datum:                             
Popis: 

Jméno:                    
Datum:                             
Popis: 

Jméno:                    
Datum:          
Popis: 

2.6 Kontrola hutnění 
Trvání a 

počet vpichů 
ČSN P ENV 13670-1               

ČSN 73 2400 
HSV, PSV, 

TDI 
Vizuálně Trvale během betonáže Zápis do SD  

Jméno:                    
Datum:                             
Popis: 

Jméno:         
Datum:                             
Popis: 

Jméno:                    
Datum:                             
Popis: 

2.7 
Kontrola techn. 

pauzy a ošetřování 
betonu 

Kontrola 
teploty 

betonu,…  

ČSN EN 12504-2   
ČSN P ENV 13670-1    
ČSN EN 206-1 

HSV, PSV, 
AD 

Vizuálně Trvale během tuhnutí Zápis do SD  
Jméno:                    
Datum:                             
Popis: 

Jméno:                    
Datum:                             
Popis: 

Jméno:                    
Datum:                             
Popis: 

2.8 Odbednění 

Kontrola 
odbednění a 

zjištěné 
odchylky 

ČSN 73 2400 HSV, PSV Vizuálně, měření 
Jednorázově po 

odbednění 
Zápis do SD  

Jméno:                    
Datum:                             
Popis: 

Jméno:                    
Datum:                      
Popis: 

Jméno:                    
Datum:                             
Popis: 

3.1 
Kontrola 

geometrie ŽB 
desky 

Kontrola 
vychýlení, 

vodorovnosti, 
rovinnosti  

ČSN 73 0210-1, 2             
ČSN 73 0212-3         

ČSN P ENV 13670-1 

HSV, PSV, 
G, TDI, 

AD 
Měření 

Jednorázově po 
ukončení betonářských 

prací 

Zápis do SD 
Předávací 
protokol 

 
Jméno:                    
Datum:                             
Popis: 

Jméno:                    
Datum:                             
Popis: 

Jméno:                    
Datum:          
Popis: 

3.2 
Kontrola trnů 
sloupů ze ŽB 

desky 

Kontrola 
polohy a 

délky výztuže 
PD HSV, PSV Vizuálně Každý sloup Zápis do SD  

Jméno:                    
Datum:                             
Popis: 

Jméno:                    
Datum:             
Popis: 

Jméno:                    
Datum:                             
Popis: V

Ý
S

T
U

P
N

Í 

3.3 
Kontrola pevnosti 

betonu 

Kontrola 
pevnosti 
zk.těles a 

nedestruktivní 
metodou 

betonu v kci 

ČSN EN 12504-2         
ČSN EN 206-1 

HSV, S, L Zkouška 

Jednorázově ve 
zkušebních místech 

nedestruktivní metodou, 
1 zkušební těleso na 

100 m3 

Zápis do SD, 
certifikát 

 
Jméno:                    
Datum:                             
Popis: 

Jméno:                    
Datum:                             
Popis: 

Jméno:                  
Datum:                             
Popis: 



- 110 - 

1.VSTUPNÍ KONTROLA  
 

1.1 Přejímka pracoviště po ukončení předchozí činnosti 
Musí být provedeno předání a převzetí pracoviště jak po stránce technické, bezpečnosti, tak i 

ochrany zdraví (BOZ) a požární ochrany (PO).  
Pracoviště musí být předáno před zahájením betonáže vyklizené a vybavené ve smlouvě 

v dohodnutém stavu. 
Při přejímce pracoviště je nutno dbát na provedení: 

- transportních cest pro přísun materiálu a pro přechody pracovníků,  
- osvětlení, ochrana před povětrnostními vlivy,  
- dokončení konstrukcí (dokončenost konstrukce skeletu a svislých nosných konstrukcí). 
 

1.2 Kontrola provedení předchozí technologické etapy - svislé nosné konstrukce 1NP 
Kontrola její čistoty, svislosti, dovolené odchylky, polohy a délky trnů dle PD a polohy, délky a 

čistoty kotvících prvků ocelových sloupů. 
 

Dovolené svislé odchylky pro sloupy a stěny: 

Č. Druh odchylky Popis odchylky 
Dovolená 

odchylka ∆ 
Třída 1 

1 

 

Vychýlení sloupu v některé rovině 
v jednopodlažní nebo vícepodlažní 

budově. 

Větší z h/300 
nebo 15 mm 

2 

t = (t1 + t2)/2 

 

Odchylka mezi osami sloupů a stěn 
v jednotlivých patech. 

Větší z t/30 
nebo 15 mm 

3 

 

Zakřivení sloupu mezi sousedními 
podlažími. 

Větší z h/300 
nebo 15 mm. 

4 

 

 

Poloha sloupu nebo stěny v libovolné 
podlažní rovině vícepodlažní konstrukce 
od svislice jdoucí jejich středem v rovině 

základu. n je počet podlaží, kde n > 1 

Menší z 50 
mm nebo Σhi 

(200 n1/2) 
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Odchylky ocelových sloupů: 

Č. Název, popis Pro rozměr Velikost 
úchylky 

1 
Vzdálenost osy sloupu od vztažného bodu v úložné spáře ke 

kterémukoli bodu 
- 10 

2 Odklon osy sloupu od svislice v horní úrovni, při výšce sloupu h 

h ≤ 6000 
h > 6000 
h ≤ 12000 
h > 12000 
h ≤ 25000 

10 
15 

0,0015 h 
max 25 

3 Přímost sloupu v obou směrech na výšku sloupu h - 
0,001 h max 

25 

4 
Úroveň opěrné plochy ocelové konzoly, podstavce apod., 

přivařených po osazení sloupu od vztažné roviny při vztažném 
rozměru h 

h ≤ 10000 
h > 10000 

± 3 
±5 

5 
Rozteč sloupů ve všech směrech (přitom na 100 m délky 

budovy) 
- 

± 10 
± 30 

 
Dovolené odchylky svislosti stěny: 

Výška konstrukce v [m] Předmět kontroly 
2,5 - 4 

Stěna ± 8 mm 
 
1.3 Převzetí dodané ocelové výztuže 

Při prověřování jakosti dodávek armokošů, ocelových prutů a KARI sítí se kontrolují rozměry, 
povrch, provedení a vzdálenost žebírek a výstupků a dodržení předepsané průřezové plochy dodané 
výztužné ocele. Vykazuje-li dodaná ocel při vnější prohlídce zjevné povrchové vady (např. příčné 
nebo podélné trhliny, povrchové nerovnosti a vruby) musí být provedeny zkoušky mechanických 
vlastností. Vzorky musí být odebrány tak, aby obsahovaly nejnepříznivější zjištěné zjevné vady.  

Při kontrole výztužné ocele dodané s hutním atestem se na základě údajů atestu zjistí, zda 
výztužná ocel: 

1. byla dodána s předepsaným stupněm prověření jakosti 
2. podle výsledků zkoušek uvedených v atestu vyhověla ustanovením příslušných norem a 

předpisů jakosti.  
Výztužné ocele vyhovující oběma požadavkům se při prověřování jakosti dodávek ani při 

průkazních zkouškách výztuže do betonu nepodrobují zkouškám mechanických vlastností. 
Při dopravě výztuže na stavbu, při jejím zvedání a manipulaci, musí být s výztuží zacházeno 

tak, aby nedošlo k trvalému zdeformování výztužných vložek, k porušení svarů a k poškození 
jednotlivých vyztužovacích prvků. 

Na povrchu výztuže nesmějí být uvolněné produkty koroze a škodlivé látky, které mohou 
nepříznivě působit na ocel, beton nebo na soudržnost mezi nimi. 
 
1.4 Kontrola bednících dílců 
- Kontrolujeme dodací list s objednacím.  
- Kontrolujeme množství a typy dovezeného materiálu dle dodacího listu. 
- Vizuálně kontrolujeme rovinnost, hladkost, neporušenost jednotlivých dílu. 
 
1.5 Kontrola skladování materiálu 
Celkové řešení skládky na staveništi musí vyhovovat těmto podmínkám: 
- Povrch skládky musí být odvodněn, urovnán a zpevněn štěrkopískem tak, aby vyhovoval 

zatížení z ukládané konstrukce, montážních a přepravních prostředků a bezpečnostním 
předpisům a to min. s únosností 2,5 kg/cm2.  

- Skládka musí obsahovat volné manipulační plochy pro překládání skladového materiálu 
konkrétně viz. ZS.  

- Na skládkách materiálu musí být dodržena šířka manipulačního prostoru minimálně 0,75 m.  
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- Svitky, ocelové pruty a armokoše budou uloženy na zpevněném štěrkovém podloží na 
dřevěných podložkách na volné skládce. 

- Ztužující prvky a armokoše musejí být skladovány odděleně podle druhů a průměru prutů na 
podložky tak, aby byly snadno rozpoznatelné a také aby nedocházelo k jejímu znehodnocení 
(znečištění zeminou). 

- Sítě ve svitcích se musí ukládat na stojato.  
- Bednící dílce PERI se skladují na zpevněném štěrkovém podloží na volné skládce na paletách a 

paletových příložkách, ve kterých byly dovezeny od dodavatele. 
 
1.6 Kontrola dodržení podmínek pro betonáž 

Pokud předpověď počasí uvádí, že teplota vnějšího prostředí bude v době ukládání betonu nebo 
v období jeho ošetřování nižší než 0 °C, musí se připravit předběžná opatření pro betonáž v mrazu a 
ochranu betonu proti poškození mrazem.  

Pokud předpověď počasí uvádí, že teplota vnějšího prostředí bude v době ukládání betonu nebo 
v období jeho ošetřování vysoká, musí se připravit předběžná opatření na ochranu betonu proti 
škodlivým účinkům těchto teplot. 

 
Při montáži a svařování musí být místo svařování i svářeč chráněni před deštěm, sněhem, 

větrem a mrazem. Svařovat při teplotách ovzduší pod 0 °C se dovoluje jen výjimečně, provedou-li 
se uvedená opatření a předehřev materiálu nejméně na 70 °C, a to i u ocelí, u nichž předehřev při 
teplotách nad 0 °C není předepsán. 

 
 

2. MEZIOPERAČNÍ KONTROLA  
 
2.1 Kontrola zhotoveného bednění 

Bednění musí udržet beton v požadovaném tvaru až do jeho zatvrdnutí min 7 dní. Bednění a 
spoje mezi bednícími deskami nebo prkny musí být dostatečně těsné, aby se zabránilo ztrátě 
jemných částic.  

Před zahájením betonáže se musí zkontrolovat: 
- geometrie bednění; 
- stabilita bednění; 
- odstranění nečistot (prach, sníh, led nebo zbytky vázacího drátu) z částí, které se budou 

betonovat; 
- úprava čel konstrukčních styků; 
- odstranění vody ze dna bednění; 
- příprava povrchu bednění (nástřiky a nátěry odbedňovacím prostředkem.) 
- pracovní spáry musí být čisté  
Bednění (ve svých jednotlivých částech i jako celek) a jeho podpory musí být zabezpečené 

proti uvolnění, posunutí, vybočení nebo borcení, a tak provedené, aby umožnilo postupné 
odbedňování a aby se dalo snadno a bezpečně odstranit bez poškození vybetonovaných konstrukcí. 

Velikost odchylek polohy, rozměrů a tvaru hotového bednění musí být voleny tak, aby nebyly 
překročeny mezní odchylky hotové betonové konstrukce. viz. dále. 

 
2.2 Kontrola vyty čení  

Kontroluje se podle PD správné výškové a polohové vytyčení bednění pro betonáž stropní 
desky a ŽB monolitických průvlaků. 

Pro kontrolu přesnosti vytyčení se zřídí kontrolní body, z nichž se měřickými metodami 
zajišťuje a kontroluje, popřípadě koriguje jejich skutečná přesnost. Kontrolní body se vytyčí 
s přesností podle ČSN 73 0421.  

Pro tato měření se navrhuje a při provádění se zajišťuje takový systém bodů a přímek, který 
bude spolehlivě zabezpečen proti zničení při provádění stavby a bude při měření přístupný. 

Kontrola vytyčení se provádí opakovaným měřením (druhým vytyčením) výškopisných a 
polohopisných bodů s přibližně stejnou přesností anebo použitím kontrolních prvků. 

Kontrola je součástí vytyčení a výsledek je vyrovnaná hodnota – případ 1), 2): 
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1) Kontrola se provádí stejným postupem se stejnými přístroji a pomůckami (běžný postup při 
vytyčování;) 

2) Kontrola se provádí jiným postupem s obdobnou přesností; 
3) Pomocí kontrolních geometrických prvků, při tomto postupu se musí zajistit úplnost 

kontroly, např. zaměřením dalších geometrických prvků. 
Mezní vytyčovací odchylky se předepisují ve vytyčovacích výkresech (ČSN 01 3419) podle 

zásad ČSN EN ISO 6284. 
 
2.3 Kontrola armatury 

Před uložením do bednění se musí zkontrolovat podle PD u betonářské výztuže druh ocele, 
velikost průměru, počet prutů a tvar výztužných vložek. Před započetím betonování se musí 
zkontrolovat správnost polohy výztuže uložené do bednění nebo do formy a její zajištění 
podložkami, vyvěšením apod.  

Mezní odchylky v uložení výztuže proti údajům v projektu nesmějí převyšovat tyto hodnoty: 
a) Poloha jednotlivých prutů výztuže, jakož i vzdálenost mezi jednotlivými nosnými 

pruty, mezi jednotlivými vrstvami výztuže při vyztužování v několika vrstvách nad 
sebou, mezi třmínky nosníků a sloupů, mezi rozdělovacími pruty jednoho směru a 
odchylky tloušťky krycí vrstvy betonu se nesmějí lišit od hodnot vyznačených, 
popř. předepsaných v PD více než o ± 20 %, nejvýše však o 30 mm. 

b) Odchylky polohy styků a svarů podélných prutů ve směru jejich délky nesmějí 
překročit ± 30 mm. 

c) Odchylky polohy os prutů v čelech svařovaných koster stykových na místě nesmějí 
překročit: ± 5 mm při průměru prutů do 40 mm, ± 10 mm při průměru prutů nad 40 
mm. 

 
Dále se kontroluje: 
- Výztuž není znečištěná olejem, mazivem, barvou nebo jinými škodlivými látkami; 
- výztuž je řádně svázaná a je zajištěná proti posunutí během betonování; 
- mezi pruty je dostatečný prostor pro ukládání a zhutňování betonu. 
Stříhání a ohýbání výztuže musí odpovídat projektové specifikaci.  
Musí být splněny následující požadavky: 

- ohýbání se musí provádět stálou rychlostí; 
- není dovoleno národními normami nebo předpisy platnými v místě stavby ohýbání 

výztuže při teplotách nižších než -5 °C, stejně tak není dovoleno ohýbání prutů za 
tepla. 

Pruty se musí nastavovat přesahy, spojkami nebo svařováním podle předpisů platných v místě 
stavby. 

V pracovních spárách se musí zkontrolovat správné umístění vyčnívajících prutů pro stykování 
výztuže. 

Styk ocelových distančních vložek s povrchem betonu je dovolen jen v suchém prostředí, tj. při 
stupni vlivu prostředí X0. 

Shoda s požadavky na krycí vrstvu výztuže musí být prokázána pro každé jednotlivé měření. 
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Rozměry průřezu, krycí vrstvy výztuže a polohy betonářské výztuže se nesmějí odchylovat od 
stanovených hodnot více než je uvedeno: 
Druh odchylky Popis Dovolená 

odchylka ∆ Třída 
1 

Poloha betonářské výztuže – průřez: 
 

  
cmin = požadované nejmenší krytí 
cn = jmenovité krytí = c min + l∆ (minus) l 
c = skutečné krytí 
∆ = dovolená odchylka od cn 
h = výška průřezu ∆(plus) 

Pro všechny hodnoty 
h: 
∆ (minus) 
h ≤ 150 mm, ∆(plus) 
h = 400 mm, ∆(plus) 
h ≥ 2 500 mm, ∆(plus) 
s lineární interpolací 
pro mezilehlé 

 
 
-10 mm 
+10 mm 
+15 mm 
+20 mm 

Stykování přesahem 

 

l = délka přesahu - 0,06 l 

 
2.4 Kontrola čerstvého betonu 

Přejímací kontrola má obsahovat kontrolu dodacího listu před vypuštěním betonu 
z přepravníku. Během vykládání se musí beton vizuálně kontrolovat. Vykládání se musí zastavit, 
je-li vzhled betonu podle zkušeností neobvyklý. 

Čerstvý beton se kontroluje na základě průkazních zkoušek. Tyto musí být provedeny před 
používáním nového betonu. Průkazní zkoušky se musí opakovat, jestliže nastane podstatná změna 
buď u složek betonu nebo u specifikovaných požadavků, které byly podkladem pro předchozí 
výsledky. 

Obecně se musí průkazní zkoušky provádět pro čerstvý beton o teplotě od 15 °C do 22 °C. 
Pro průkazní zkoušku jednotlivého betonu se musí vyzkoušet z každé jeho dodávky tři záměsi a 

z každé záměsi odebrat nejméně tři zkušební tělesa. 
Pevnost jedné záměsi nebo dávky se musí brát jako průměr výsledků zkoušek. Výsledkem 

průkazní zkoušky betonu je průměrná pevnost záměsí nebo dávek. 
Musí se zaznamenat doba mezi zamícháním a měřením konzistence a zjištěná konzistence. 
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Kontroluje se:  
Předmět Způsob Požadavek Kontrolní třída 1 
Dodací list pro 
transportbeton 

Vizuální kontrola Shoda se 
specifikací 

Každá dodávka 

Konzistence 
betonu 

Vizuální kontrola 
Použití vhodné 
zkoušky konzistence 
1) 

Konzistence podle 
objednávky; shoda 
se stupněm 
konzistence 

1 zkouška na každý vzorek 
betonové směsi, 1 zkouška při 
každé podstatné změně 
zpracovatelnosti a nejméně 1 
zkouška za směnu; namátkově; 
pouze při pochybnosti 

Stejnorodost 
betonu 

Vizuální kontrola; 
zkouška porovnáním 
vlastností vzorků 
odebraných z různých 
částí záměti 3) 

Stejnorodý vzhled 
betonu; vzorky 
musí vykazovat 
stejné vlastnosti 4) 

Při pochybnosti; při pochybnosti 

Zkouška identity 
pro pevnost v 
tlaku 

Zkouška podle EN 
206-1 2) 

Shoda s pevnostní 
třídou v tlaku 2) 

Pro beton bez značky CE nebo 
jiné certifikace třetí stranou; při 
pochybnosti 

Obsah vzduchu Zkouška podle EN 
206-1 1) na staveništi  

Shoda se 
specifikací 

Namátkově nejméně však 3-krát 
denně; podle projektové 
specifikace; při pochybnosti 

Jiné 
charakteristiky: 
Úprava 
konzistence 
Čas dodání 
Čas uložení  
Teplota 

 

3) 

Záznam 
 
Záznam 
Záznam 
Záznam 

 
3) 

Dávkování a druh 
přísady 
5) 

5) 

5) 

 
 
Každá dodávka 
 
Pokud se požaduje 
Pokud se požaduje 
Pokud se požaduje 

POZNÁMKA: 
1) Pro zkoušku identity musí být použito kritérium podle ENV 206-1 pro jednotlivý vzorek. 
2) Zkoušení identity pro pevnost, pokud se požaduje, např. pro betony bez značky CE nebo 

bez certifikace třetí stranou. 
3) Podle stanovených nebo dohodnutých norem. 
4) V mezích shodnosti zkoušky a dohodnutých tolerancí rozptylu. 
5) Podle EN 206-1:2000 a projektové specifikace. 

 
Metoda zkoušení Mezní odchylky 

Do 120 mm ± 20 mm 
Sednutí kužele 

Nad 120 mm ± 30 mm 
Přístrojem VeBe a podle Skramtajeva ± 25 % 

 
Během nakládání, dopravy a skladování, jakož i během dopravy na staveništi, se musí 

minimalizovat škodlivé změny čerstvého betonu, jako jsou segregace, odlučování vody, ztráta 
cementového tmelu nebo jiné změny. Při zkouškách identity se vzorky odebírají v místě dodávky. 
 
2.5 Kontrola betonáže 

Beton se musí ukládat a zhutňovat tak, aby veškerá výztuž a zabetonované prvky byly řádně 
uloženy ve zhutněném betonu v mezích dovolených odchylek krytí a aby beton dosáhl stanovenou 
pevnost a trvanlivost. Beton se má ukládat co možno nejblíže k jeho konečné poloze. A max. shoz 
betonu nesmí přesáhnout výšku 1,5 m. 

POZNÁMKA: Jestliže beton na povrchu předchozí vrstvy zatuhne před ukládáním a zhutněním 
další vrstvy, může se vytvořit špatné spojení vrstev. 

Během ukládání a zhutňování se musí minimalizovat segregace betonu. Během ukládání a 
zhutňování se musí beton chránit proti nepříznivému slunečnímu záření, silnému větru, mrazu, 
vodě, dešti a sněhu.  
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Pokud teplota vnějšího prostředí klesne pod 5 °C musí se zavést opatření pro betonáž v mrazu a 
to buďto použitím betonů vyrobených z cementu s vysokou počáteční pevností (zejména třídy CEM 
I 42,5 R případně portlandského směsného cementu třídy 42,5 R) bez příměsi (popílku). Nebo 
použití vyšších pevnostních tříd betonů, minimálně C16/20 (B20), ale raději C20/25 (B25) až 
C25/30 (B30) nebo použití betonů s obsahem superplastifikační přísady urychlující tvrdnutí. Dlaší 
z možností je ohřev betonové směsi ke stejnému  účelu urychlení tuhnutí a tvrdnutí čerstvého 
betonu. 
 
2.6 Kontrola hutn ění 

Ukládání a zhutňování musí být tak rychlé, aby se zabránilo špatnému spojení vrstev a tak 
pomalé, aby se zabránilo nadměrnému sedání nebo přetěžování bednění. Vibrovat se musí 
systematicky ponorným vibrátorem po uložení betonu zahrnující převibrování předchozí vrstvy, 
dokud prakticky neustane vytlačování zadržovaného vzduchu. Musí se vyhýbat nadměrnému 
vibrování, které by mohlo nakypřit tenké povrchové vrstvy nebo způsobit segregaci betonu.  

Vpichy ponorných vibrátorů nesmí být umístěny vícekrát do stejného místa a vzdálenost 
sousedních ponorů nesmí převyšovat 1,4-násobek viditelného poloměru účinnosti vibrátoru. 
Tloušťka zhutňované vrstvy betonové směsi nesmí převyšovat cca 430 mm (1,25-násobek délky 
pracovní části hlavice ponorného vibrátoru.) Při zhutňování musí vibrátor proniknout do předchozí 
vrstvy do hloubky 50 až 100 mm. Vpichy je nutno vést tak, aby nedocházelo ke styku vibrátoru 
s výztuží a bedněním. Rovněž vibrování prostřednictvím výztuže se nedovoluje. 

Požaduje se zvláštní péče pro zajištění správného zhutňování v místech změn průřezů, v úzkých 
místech, u truhlíků pro vytvoření otvorů, v místech zhuštěné výztuže a u pracovních spár. 

Při zhutňování povrchovými vibrátory se postupuje v pruzích tak, aby se plochy účinnosti 
vibrátorů překrývaly o 100 až 200 mm. Zhutňovaná vrstva smí být jen tak tlustá, aby betonová 
směs byla použitým vibrátorem bezpečně zhutněna v celé tloušťce. 
 
2.7 Kontrola technologické pauzy a ošetřování betonu 

Při ošetřování betonu se musí: 
1. odkryté plochy tuhnoucího a tvrdnoucího betonu chránit před vyplavováním cementu 

z čerstvého betonu (např. deštěm) a před mechanickým nebo chemickým poškozením; 
2. uložený beton stále udržovat ve vlhkém stavu nejméně po dobu 7 dní a to následujícími 

způsoby: 
a) ponecháním konstrukce v bednění; 
b) pokrytím povrchu betonu parotěsnými plachtami, které jsou zabezpečeny na 

hranách a spojích proti odkrytí; 
c) udržováním viditelně vlhkého povrchu betonu kropením. Tím se musí započít 

ihned, jakmile beton ztvrdl natolik, že nedochází k vyplavování cementu. Při 
teplotě prostředí pod 5 °C se však kropení, vlhčení ani zaplavování provádět nesmí. 

POZNÁMKA: Jestliže jsou podmínky po celu dobu požadovaného ošetřovacího období takové, 
že rychlost vypařování z povrchu betonu je nízká, např. ve vlhkém, deštivém nebo mlhavém počasí, 
pak je dostatečné přírodní ošetřování. 

Beton se musí ošetřovat tak dlouho, dokud pevnost povrchové vrstvy betonu nedosáhne nejméně 
50 % stanovené pevnosti v tlaku. Teplota povrchu betonu nesmí klesnout pod 0 °C, dokud povrch 
betonu nedosáhne pevnosti v tlaku, při které může odolávat mrazu bez poškození (obvykle fc > 5 
MPa). 

 
Nejvyšší teplota betonu uvnitř betonované části nesmí přestoupit 65 °C. Teplota vody pro 

ošetřování betonu musí vyhovovat ČSN 73 2028 a její teplota smí být nejvýše o 10 °C nižší než je 
teplota povrchu betonové konstrukce. 

Umělé vysoušení povrchu tvrdnoucího betonu se smí provádět až v době, kdy beton dosáhne 
krychelné pevnosti odpovídající třídě betonu předepsané v PD. Způsob sušení betonu musí být 
zvolen tak, aby nebyly zhoršeny předepsané vlastnosti betonu a betonové konstrukce.  

Pokud klesne teplota pod 5 °C a konstrukce je již vybetonována, přijmou se opatření pro 
ochranu betonové konstrukce před mrazem. Musí se zabránit úniku hydratačního tepla nejlépe 
zakrytím a izolováním konstrukce před mrazem např. polystyrenem nebo folií. 
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Nejkratší doba ošetřování betonu pro stupně vlivu prostředí podle EN 206-1 jiné než X0 a 
XC1: 

Nejkratší doba ošetřování, dny 1), 2) 
Vývoj pevnosti betonu (fcm2/fcm28) Teplota povrchu betonu 

(t), °C Rychlý r ≥ 
0,50 

Střední r = 
0,30 

Pomalý r = 
0,15 

Velmi pomalý r < 
0,15 

t ≥ 25 1,0 1,5 2,0 3,0 
25 > t ≥ 15 1,0 2,0 3,0 5 
15 > t ≥ 10 2,0 4,0 7 10 
10 > t ≥ 5 3) 3,0 6 10 15 

1) Plus doba tuhnutí přesahující 5 hodin. 
2) Mezi hodnotami v řádcích je přípustná lineární interpolace. 
3) Pro teploty nižší než 5 °C se může doba ošetřování prodloužit o dobu rovnou trvání teploty 

nižší než 5 °C. 
 
2.8 Odbednění 

Bednění se nesmí odstraňovat, dokud beton nedosáhne dostatečné pevnosti k unesení sebe sama 
tj. min. za 7 dní a to aby: 

- nedošlo k poškození povrchů při odbedňování; 
- betonový prvek přenesl zatížení v tomto stádiu; 
- nevznikly odchylky nad stanovené tolerance, způsobené pružným nebo nepružným 

(dotvarováním) chováním betonu. 
Odbedňování se musí provádět takovým způsobem, který nevystaví konstrukci nárazu, 

přetížení nebo poškození. 
Při odbedňování a uvolňování monolitických konstrukcí se musí dodržet odbedňovací lhůty 

podle ustanovení: 
- Odstraňování nenosných bočnic je dovoleno po 3 dnech. Přitom musí být beton ztvrdlý tak, 

aby nedošlo při odbedňování k porušení povrchu a hran konstrukce. 
- Nosné bednění se smí odstranit u konstrukce, která přenáší ihned po odbednění plné 

zatížení, ve chvíli kdy krychelná pevnost betonu odbedňované konstrukce vyhoví 
z hlediska spolehlivosti ustanovení. 

Nosné bednění se smí odstranit ve výše uvedených lhůtách až po sejmutí bočního bednění a po 
prohlídce odbedněných částí konstrukce. Přitom se zvláštní pozornost věnuje všem jejím 
odbedněným nosným částem. 

Dílce bednění odstraňované zdvihacím zařízením musí být před zdvihnutím odděleny od 
betonu. Zjištěné vady po odbednění se musí co nejdříve odstranit po uvědomění investora. 

Části konstrukce nezaplněné betonem a štěrková hnízda narušující funkci konstrukce se 
vysekávají až na hutný beton, pečlivě očistí od uvolněných částí a před nanesením nového betonu 
důkladně provlhčí vodou.. Tato místa se musí zaplnit pečlivě zhutněnou betonovou směsí 
podobného složení jako se použila při betonování konstrukce nebo betonovou směsí 
z rychlovazného vysokopevnostního cementu podle prověřeného technologického předpisu. 

Vzhledové kazy povrchu lze opravit cementovou maltou nebo pačokem. 
Způsob odstranění závad v závažnějších případech, zvláště oprav nebo úprav betonové 

konstrukce nevyhovující požadavkům PD na spolehlivost musí být stanoven na základě odborného 
posouzení a vypracován a odsouhlasen projektantem. 
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3. VÝSTUPNÍ KONTROLA  
 

3.1 Kontrola geometrie ŽB desky 
Mezní odchylky rozměrů průřezů konstrukcí (mm): Stropy tl. 250 mm: ±8 až ±10 mm 
 

Dovolené odchylky pro desky: 

Č. Druh odchylky Popis odchylky Dovolená odchylka ∆ 
Třída 1 

1 

 

Vychýlení desky ±(10 + L/500) mm 

2 

 

Úrovně sousedních stropů a 
podpěr 

±15 mm 

 
Tolerance vodorovnosti vodorovných konstrukcí (mm) 

Délka konstrukce v m Předmět 
< 4,0 4,0 - 8 8 - 16 > 16 

Stropy, průvlaky v jednom poli 6 8 15 20 
 
Vodorovnost podlah nebo stropů se kontroluje v průsečících čtvercové sítě odsazené od 

vodorovných hran podpůrné konstrukce o 100 mm. Průhyb se kontroluje nejméně uprostřed 
světlosti podpůrné konstrukce, popř. ještě v průsečících čtvercové sítě se stranami od 0,5 m do 3,0 
m podle velikosti kontrolované plochy a požadované přesnosti. Čtvercová síť se volí rovnoběžně 
s přímkami půdorysné vztažné osnovy. 
 

Tolerance rovinnosti rovinných ploch (mm) 
 < 1,0 m 1,0 – 4,0 m 4,0 – 10,0 10,0 – 16,0 m > 16,0 m 

Nedokončené povrchy stropů 4 6 12 15 20 
 
Celková rovinnost kontrolovaných rovinných ploch se kontroluje v místech kontrolované 

rovinné plochy vzhledem k obalové, popř. referenční rovině. Místa kontroly se volí totožná s místy 
měření vodorovnosti a průhybu nebo svislosti a rovinnosti. 
 

Tolerance rovnoběžnosti protilehlých konstrukcí (mm) 
Délka konstrukce v m Předmět 

< 4,0 4,0 - 8 8 - 16 
Protilehlé stěny, průvlaky  10 12 20 

 
Mezní odchylky pravoúhlosti nebo daného sevřeného úhlu (mm) 

Délka konstrukcí v m 
(pro kratší rameno sevřeného úhlu) Předmět 
< 4,0 4,0 - 8 8 - 16 > 16 

Sousední stěny, průvlaky ±4 ±6 ±8 ±10 
 

Vodorovnost překladů se kontroluje ve svislé rovině podélné osy konstrukcí v bodech ležících 
100 mm od obou úložných hran podpůrné konstrukce. Průhyb se kontroluje uprostřed světlosti 
podpůrné konstrukce, a to shora nebo zdola. 
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Místní rovinnost kontrolovaných rovinných ploch se kontroluje vzhledem ke kontrolním 
přímkám největší délky 2000 mm s odstupňováním míst měření po 500 mm. (Polohu kontrolní 
přímky je možné volit i v libovolném místě kontrolované plochy, především v místech, kde lze 
podle vizuálního pozorování očekávat největší skutečné odchylky rovinnosti. 
 
3.2 Kontrola trn ů sloupů ze ŽB desky 

V pracovních spárách se musí zkontrolovat správné umístění a délka vyčnívajících prutů pro 
stykování výztuže. 

 
3.3 Kontrola pevnosti betonu 

Kontrolu pevnosti betonu v konstrukci je třeba provést když: 
1) nevyhověly kontrolní zkoušky betonu, 
2) kontrola je nutná z technologických důvodů, např. pro stanovení technologické pevnosti, 
3) prokáže-li se, že beton nebyl v konstrukci zpracován a ošetřován podle ustanovení této 

normy a je ohrožena jeho jakost, popř. jsou-li jiné důvodné pochybnosti o jeho jakosti. 
 
Stanovení pevnosti betonu v konstrukci je možno provádět buď na tělesech vyjmutých 

z konstrukce zkouškou podle ČSN 73 1317 nebo nedestruktivní metodou podle ČSN 73 1370 a 
ČSN 73 2011 a to např. metodami rezonančními, radiografickými, radiometrickými, ultrazvukově 
impulsovými atd. 

Počet odebraných těles na hodnocený celek betonu musí být takový, aby 1 zkušební těleso 
připadlo na 100 m3 betonu konstrukce, nejméně však 6 těles.  

 
Výsledkem zkoušky je pevnost jednoho zkušebního tělesa, přičemž každé zkušební těleso je 

zhotoveno ze vzorku betonové směsi z jiné záměsi. (Jestliže se ze stejného vzorku betonové směsi 
zhotoví 2 nebo více zkušebních těles, je výsledkem zkoušky průměrná pevnost této sady.) Výsledek 
žádné provedené zkoušky nesmí být pro hodnocení pevnosti betonu vyloučen. Při zkouškách 
pevnosti betonu se zjišťuje objemová hmotnost betonu, která se však neposuzuje, pokud není 
předepsána její hodnota v PD. 

Posuzování shody pro pevnost v tlaku nebo příčném tahu se musí provést z výsledků zkoušek 
zkušebních těles odebraných během posuzovaného období, které nesmí být delší než posledních 12 
měsíců. Shoda pevnosti betonu v tlaku a příčném tahu se posuzuje z výsledků zkoušek zkušebních 
těles zkoušených ve stáří 28 dnů. 

Shoda je potvrzena, jestliže obě kriteria uvedená v tabulce shody pro počáteční nebo průběžnou 
výrobu jsou splněna. 

 
Při zkoušení pevnosti betonu v tlaku v konstrukci je nutno pro posouzení pevnosti vycházet 

z geometrického rozmístění zkušebních míst v oblastech hodnoceného celku betonu, kde byly 
předběžnými zkouškami zjištěny nejmenší pevnosti betonu nebo v oblastech, kde lze nejmenší 
pevnost předpokládat. 

Není-li jinou normou nebo jiným předpisem požadováno jinak, pevnost betonu v konstrukci 
vyhovuje, jestliže ve výše uvedených oblastech výsledná pevnost žádného zkušebního místa není 
menší než 85 % zaručené krychelné pevnosti betonu dané třídy a současně průměrná hodnota 
výsledných pevností z každých čtyř sousedních zkušebních míst hodnoceného celku betonu je 
nejméně rovna zaručené krychelné pevnosti betonu dané třídy. 

Jestliže beton nevyhoví těmto požadavkům musí se spolehlivost konstrukce posoudit s ohledem 
na sníženou pevnost betonu. 
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Kritéria shody pro pevnost v tlaku: 
Kritérium 1 Kritérium 2 

Výroba Počet „n“ výsledků zkoušek 
pevnosti v tlaku ve skupině Průměr „n“ výsledk ů 

zkoušek fcm N/mm2 

Každý jednotlivý 
výsledek zkoušky fci 

N/mm2 
Počáteční 3 ≥ fck + 4 ≥ fck – 4 
Průběžná 15 ≥ fck + 1,48 σ ≥ fck - 4 

 
Kritéria shody pro pevnost v příčném tahu 

Kritérium 1 Kritérium 2 

Výroba Počet „n“ výsledků zkoušek 
pevnosti v tlaku ve skupině Průměr „n“ výsledk ů 

zkoušek ftm N/mm2 

Každý jednotlivý 
výsledek zkoušky fti 

N/mm2 
Počáteční 3 ≥ ftk + 0,5 ≥ fck – 0,5 
Průběžná 15 ≥ fck + 1,48 σ ≥ fck – 0,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 121 - 

4. SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJ Ů 
 
[1] ČSN P ENV 13670-1: Provádění betonových kosntrukcí – Část 1: Společná ustanovení. Praha, 
červenec 2001. 
[2] ČSN EN 206-1: Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba, shoda. Praha,  září 2001 
[3] ČSN 73 0210-1: Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění – Část 1: Přesnost 
osazení. Praha, prosinec 1992 
[4] ČSN 73 0210-2: Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění – Část 2: Přesnost 
monolitických betonových konstrukcí. Praha, září 1993 
[5] ČSN 73 0212-3: Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti – Část 3: Pozemní 
stavební objekty. Praha, leden 1997 
[6] ČSN 73 2400: Provádění a kontrola betonových konstrukcí. Praha, červen 1986 
[7] ČSN EN 12504-2: Zkoušení betonu v konstrukcích – Část 2: Nedestruktivní zkoušení – 
Stanovení tvrdosti odrazovým tvrdoměrem. Praha, únor 2002 
[8] ČSN 73 2601: Provádění ocelových konstrukcí. Praha, březen 1998 
[9] ČSN 73 2611: Úchylky rozměrů a tvarů ocelových konstrukcí. Praha, duben 1978 
[10] ČSN 73 0205: Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti. Praha, 
březen 1995  
[11] Zákon č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích.  
[12] Zákon č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
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5. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL Ů 
 
HSV – hlavní stavební výroba 
PSV – přidružená stavební výroba 
TDI – technický dozor investora 
AD – autorský dozor 
G – geodet 
S – statik 
L – odborná laboratoř 
PD – projektová dokumentace 
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KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN SVISLÝCH NOSNÝCH KONSTRUK CÍ 2NP 

  Ozn. Práce Popis kontroly Zdroj 
Kontrolu 
provedl 

Způsob 
kontroly 

Četnost 
kontroly 

Výsledek 
kontroly 

Vyhoví / 
Nevyhoví 

Kontrolu 
provedl 

Kontrolu 
prověřil 

Kontrolu 
převzal 

1.1 
Přejímka 
pracoviště   

Kontrola  PD, 
připravenost 

stavby 

ČSN 73 2310                   
ČSN 73 0210-2               
ČSN 73 0212-3                 
ČSN P ENV 

13670-1          
ČSN EN 206-1 

HSV, PSV, 
TDI, AD 

Vizuálně 

Každá přejímka 
pracoviště po 
ukončených 
předchozích 
činnostech 

Zápis do SD, 
protokol o 
předání a 
převzetí 

pracoviště 

  
Jméno:                    
Datum:                             
Popis: 

Jméno:                    
Datum:                             
Popis: 

Jméno:                    
Datum:                    
Popis: 

1.2 

Kontrola 
provedení 
předchozí 

techn. etapy  

Její čistota, 
rovinnost a 
dovolené 
odchylky 

PD                                   
ČSN 73 0210-1, 

2, 3  

HSV, PSV, 
G, S 

Vizuálně, 
měření 

Jednorázově, 
před začátkem 

prací 
Zápis do SD   

Jméno:                    
Datum:                             
Popis: 

Jméno:                    
Datum:                             
Popis: 

Jméno:                    
Datum:                             
Popis: 

1.3 
Atesty zdících 

meteriálů 

Kontrola 
dovezeného 
materiálu  

ČSN 73 2310                         
ČSN EN 771-1               
ČSN EN 998-2               
ČSN 72 2600                
ČSN EN 845-2       

HSV, PSV Vizuálně 

Kontrola 
každého stého 

metru 
krychlového 

Zápis do SD   
Jméno:                    
Datum:              
Popis: 

Jméno:                    
Datum:                             
Popis: 

Jméno:                    
Datum:                             
Popis: 

1.4 
Převzetí dodané 
ocelové výztuže 

Kontrola rozměrů, 
povrchu,.  

ČSN 73 2400        HSV, PSV 
Vizuálně, 
namátková 

měření  

Jednorázově, 
před začátkem 

prací 
Zápis do SD   

Jméno:                    
Datum:                             
Popis: 

Jméno:                    
Datum:                             
Popis: 

Jméno:                    
Datum:               
Popis: 

1.5 

Převzetí 
dodaných 
ocelových 

prvků 

Počet kusů a 
jejich označení, 

dodržení mezních 
odchylek 

 ČSN 73 2601                        
ČSN 73 2611            

HSV, PSV 
Vizuální, 
měření 

Kontrola 
každého ocel. 

prvku 
Zápis do SD   

Jméno:                    
Datum:                             
Popis: 

Jméno:                    
Datum:                             
Popis: 

Jméno:                    
Datum:                             
Popis: 

1.6 
Kontrola 

bednících dílců 

Kontrola 
dodacího listu s 

objednacím, 
množství a stav 

ČSN P ENV 
13670-1    

ČSN 73 2400 
HSV, PSV Vizuálně 

Jednorázově, 
před začátkem 

prací 
Zápis do SD   

Jméno:                    
Datum:                             
Popis: 

Jméno:                    
Datum:                             
Popis: 

Jméno:                    
Datum:                             
Popis: 

1.7 
Kontrola 

skladování 
materiálu 

Způsob 
skladování 

PD, ZS,  
prospekty 
výrobce                

ČSN 26 9030 

HSV, PSV 
Vizuálně, 
měření 

Trvale Zápis do SD   
Jméno:                    
Datum:                             
Popis: 

Jméno:                    
Datum:                             
Popis: 

Jméno:                    
Datum:                             
Popis: 

V
S

T
U

P
N

Í 

1.8 

Kontrola 
dodržení 

podmínek pro 
zdění, montáž a 

betonáž 

Zimní opatření, 
povětrnostní 
podmínky 

ČSN P ENV 
13670-1                        

ČSN 73 2400                    
ČSN 73 2310                 
362/2005 Sb.                
591/2006 Sb. 

HSV, PSV, 
AD 

Vizuálně, 
měření  

Trvale Zápis do SD   
Jméno:                    
Datum:                
Popis: 

Jméno:                    
Datum:                             
Popis: 

Jméno:                    
Datum:                             
Popis: 



 

2.1 

Kontrola 
vytyčení 

monolitických 
sloupů 

Kontrola 
správnosti 

polohového 
osazení bednění 

sloupů 

ČSN 73 0210-2                     
ČSN 73 0212-3                      

PD 

HSV, PSV, 
G 

Měření 
Jednorázově, 
před začátkem 

prací 
Zápis do SD   

Jméno:                    
Datum:                             
Popis: 

Jméno:                    
Datum:                             
Popis: 

Jméno:                    
Datum:                             
Popis: 

2.2 
Kontrola 

armování ŽB 
sloupů 

Krytí, rozmístění, 
délka 

ČSN P ENV 
13670-1    

ČSN 73 2400                          
PD 

HSV 
Vizuáoní 
kontrola 

Před začátkem 
prací, každý 

sloup 
Zápis do SD   

Jméno:                    
Datum:                             
Popis: 

Jméno:                    
Datum:                             
Popis: 

Jméno:                    
Datum:                             
Popis: 

2.3 
Kontrola  

zhotoveného 
bednění 

Poloha, penetrace, 
těsnost spojení 

ČSN P ENV 
13670-1    

HSV, PSV 

Vizuálně, 
vodováhou, 
pásmem, 

nivelačním 
přístrojem a 

latí 

Před začátkem 
prací, každý 

sloup 
Zápis do SD   

Jméno:                    
Datum:                             
Popis: 

Jméno:                    
Datum:                             
Popis: 

Jméno:                    
Datum:                             
Popis: 

2.4 
Kontrola 
čerstvého 
betonu 

Složení, 
konzistence, 
množství,… 

ČSN P ENV 
13670-1      

ČSN EN 206-1 
HSV, PSV 

Vizuálně, 
zkoušení 

Každou 
dodávku 

Zápis do SD,            
dodací list 

  
Jméno:                    
Datum:                             
Popis: 

Jméno:                    
Datum:                             
Popis: 

Jméno:                    
Datum:                             
Popis: 

2.5 
Kontrola 
betonáže 

Max. shoz betonu 
a techn.postup 

betonáže 

ČSN P ENV 
13670-1         

ČSN 73 2400  

HSV, PSV, 
TDI 

Vizuálně 
Trvale během 

betonáže 
Zápis do SD   

Jméno:                    
Datum:                             
Popis: 

Jméno:             
Datum:                             
Popis: 

Jméno:                    
Datum:                             
Popis: 

2.6 
Kontrola 
hutnění 

Trvání a počet 
vpichů 

ČSN P ENV 
13670-1               

ČSN 73 2400 

HSV, PSV, 
TDI 

Vizuálně 
Trvale během 

betonáže 
Zápis do SD   

Jméno:                    
Datum:                             
Popis: 

Jméno:                    
Datum:                             
Popis: 

Jméno:                    
Datum:                             
Popis: 

2.7 

Kontrola 
techn.pauzy a 

ošetřování 
betonu 

Kontrola 
ošetřování, 

teploty betonu a 
techn. pauzy 

ČSN EN 12504-2   
ČSN P ENV 

13670-1     
ČSN EN 206-1 

HSV, PSV, 
AD 

Vizuálně 
Trvale během 

tuhnutí 
Zápis do SD   

Jméno:                    
Datum:                             
Popis: 

Jméno:                  
Datum:                             
Popis: 

Jméno:                    
Datum:                             
Popis: 

2.8 Odbednění 
Kontrola 

odbednění a 
zjištěné odchylky 

ČSN 73 2400 HSV, PSV,  
Vizuálně, 
měření 

Jednorázově po 
odbednění 

Zápis do SD   
Jméno:                    
Datum:                             
Popis: 

Jméno:                    
Datum:                             
Popis: 

Jméno:                    
Datum:                             
Popis: 

2.9 

Kontrola 
vytyčení os 

ocel. sloupů a 
průvlaků 

Vytyčení os 
sloupů výškové a 

směrové 

ČSN 73 2611                      
ČSN 73 2601 

HSV, PSV, 
G 

Měření Každý prvek Zápis do SD   
Jméno:                    
Datum:                             
Popis: 

Jméno:                    
Datum:                             
Popis: 

Jméno:                    
Datum:                             
Popis: 

M
E

Z
IO

P
E

R
A
Č

N
Í 

2.10 

Kontrola 
dodržení techn. 

postupu 
montáže 

Kontrola 
techn.postupu 

ČSN 73 2601 
HSV, PSV, 

TDI 
Vizuální 

Trvale během 
montáže 

Zápis do SD   
Jméno:                    
Datum:                   
Popis: 

Jméno:                    
Datum:                             
Popis: 

Jméno:                    
Datum:                             
Popis: 



 

2.11 
Kontrola 

provedení svarů 

Kontrola 
oprávnění 

svářečů, způsob 
svařování 

ČSN 73 2601               
ČSN řady 05 

HSV, PSV, 
S 

Vizuální, 
měření 

Před svářením, 
v průběhu 
svařování, 
namátkově. 

Zápis do SD   
Jméno:                    
Datum:                             
Popis: 

Jméno:                    
Datum:                             
Popis: 

Jméno:                    
Datum:                             
Popis: 

2.12 
Kontrola 

vytýčení zdí 

Kontrola vytyčení 
výškového a 
směrového 
charakteru 

ČSN 73 0205                        
ČSN 73 0212-3                      

PD 

HSV, PSV, 
G 

Měření 
Jednorázově 

před začátkem 
prací 

Zápis do SD   
Jméno:                    
Datum:                             
Popis: 

Jméno:                    
Datum:                             
Popis: 

Jméno:                    
Datum:                             
Popis: 

2.13 
Kontrola 

založení první 
vrstvy 

Kontrola 
správného 

založení první 
vrstvy cihel. 

PD HSV, PSV 
Vizuálně, 
měření 

Každá ucelená 
část 

Zápis do SD   
Jméno:                    
Datum:                             
Popis: 

Jméno:                    
Datum:                             
Popis: 

Jméno:                    
Datum:                             
Popis: 

2.14 
Kontrola vazby 

zdiva 

Vazba vnitřní 
styčné spáry, 

správnost uložení 
prvků 

ČSN EN 1996-2: 
2007 

HSV, PSV, 
TDI 

Vizuálně, 
měření 

Každá ucelená 
část 

Zápis do SD   
Jméno:                  
Datum:                             
Popis: 

Jméno:                    
Datum:                             
Popis: 

Jméno:                    
Datum:                             
Popis: 

2.15 
Kontrol 

provedení spár 
zdiva 

Kontrola šířky, 
vyplnění a 

provedení spár 
ČSN 73 2310 HSV, PSV 

Vizuálně, 
měření 

Každá ucelená 
část 

Zápis do SD   
Jméno:                    
Datum:                             
Popis: 

Jméno:                    
Datum:                             
Popis: 

Jméno:                    
Datum:               
Popis: 

2.16 

Kontrola 
dodržení 
rozměrů a 

svislosti zdiva 

Měření odchylek  
ČSN 73 2310                        
ČSN 73 0205 

HSV, PSV 
Vizuálně, 
měření 

Každá ucelená 
část 

Zápis do SD   
Jméno:                    
Datum:                             
Popis: 

Jméno:                    
Datum:                             
Popis: 

Jméno:                    
Datum:                             
Popis: 

2.17 
Otvory a 
překlady 

Kontrola 
přesnosti 

provedení otvorů 
pro výplně 

ČSN 73 0210-1, 2                 
ČSN 73 0212-3 

HSV, PSV 
Vizuálně, 
měření 

Každý otvor Zápis do SD   
Jméno:                    
Datum:                             
Popis: 

Jméno:                    
Datum:                             
Popis: 

Jméno:                    
Datum:                             
Popis: 

2.18 
Vyplnění spar 

maltou 
Kontrola hloubky 

spar 
ČSN 73 2310                          
ČSN 73 2412 

HSV, PSV 
Vizuálně, 
měření 

Každá ucelená 
část 

Zápis do SD   
Jméno:                    
Datum:                             
Popis: 

Jméno:                  
Datum:                             
Popis: 

Jméno:                    
Datum:                             
Popis: 

3.1 
Kontrola 

geometrie ŽB 
sloupů 

Svislost, pevnost, 
geometrická 

přesnost,  

ČSN 73 0210-1, 2        
ČSN EN 196-1               
ČSN EN 12504-2  

HSV, PSV, 
G 

Vizuálně, 
měření 

Každý sloup 
Zápis do SD 
Předávací 
protokol 

  
Jméno:                    
Datum:                             
Popis: 

Jméno:                    
Datum:                             
Popis: 

Jméno:                    
Datum:                             
Popis: 

3.2 
Kontrola trnů 
ze ŽB  sloupů 

Kontrola polohy a 
délky výztuže 

ČSN P ENV 
13670-1   

HSV, PSV  
Vizuálně, 
měření 

Každý sloup Zápis do SD   
Jméno:                    
Datum:                             
Popis: 

Jméno:            
Datum:                             
Popis: 

Jméno:                    
Datum:                             
Popis: 

V
Ý

S
T

U
P

N
Í 

3.3 
Kontrola 

pevnosti betonu 

Kontrola pevnosti 
zk. těles a betonu 

v konstrukci 

ČSN EN 12504-2         
ČSN EN 206-1 

HSV, S, L Zkouška 

Jednorázově ve 
zk. místech 

nedestruktivní 
metodou, 1 zk.t. 

/100 m3 

Zápis do SD, 
certifikát 

  
Jméno:                    
Datum:                             
Popis: 

Jméno:                    
Datum:                             
Popis: 

Jméno:                    
Datum:                             
Popis: 



 

3.4 Kontrola svarů 
Svarová plocha, 

její tvary a 
rozměry. 

ČSN 73 2611                                        
PD 

HSV, PSV, 
S 

Vizuální, 
ozáření, 

ultrazvukem 

Všechny 
konstrukce 

Zápis do SD   
Jméno:                    
Datum:                             
Popis: 

Jméno:                    
Datum:                             
Popis: 

Jméno:                    
Datum:                             
Popis: 

3.5 
Kontrola 

geometrie OK 

Vyhodnocení 
odchylek a 
deformace 

ČSN 73 2601 
HSV, PSV, 

G 
Vizuální 

Všechny 
konstrukce 

Zápis do SD   
Jméno:                    
Datum:                             
Popis: 

Jméno:                    
Datum:                             
Popis: 

Jméno:                    
Datum:                             
Popis: 

3.6 
Kontrola 
geometrie 
vyzdění 

Měření odchylek 
ucelených částí 

konstrukce 
ČSN EN 1996-2 

HSV, PSV, 
G 

Vizuální, 
měření 

Každá ucelená 
část 

Zápis do SD, 
protokol 

  
Jméno:                    
Datum:                             
Popis: 

Jméno:                    
Datum:                             
Popis: 

Jméno:                    
Datum:                             
Popis: 

3.7 Kontrola vazeb 

Měření přesahů 
prvků vazeb, 

správnost 
převázání 

ČSN 73 0205 HSV, PSV Vizuální 
Každá ucelená 

část 
Zápis do SD   

Jméno:              
Datum:                             
Popis: 

Jméno:                    
Datum:                             
Popis: 

Jméno:                    
Datum:                             
Popis: 

3.8 
Kontrola 

geometrie celku 
dle PD 

Měření polohy a 
rozměrů 

konstrukce 

 PD                         
ČSN 73 0210-2 

HSV, PSV, 
TDI, AD, 

S, G 
Měření 

Každá ucelená 
část 

zápis do SD   
Jméno:                    
Datum:                             
Popis: 

Jméno:                    
Datum:                             
Popis: 

Jméno:                    
Datum:                             
Popis: 
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1.VSTUPNÍ KONTROLA  
 

1.1 Přejímka pracoviště po ukončení předchozí činnosti 
Musí být provedeno předání a převzetí pracoviště jak po stránce technické, tak i bezpečnosti, 

ochrany zdraví (BOZ) a požární ochrany (PO).  
Pracoviště musí být předáno před zahájením betonáže, zdění a montáže ocelových konstrukcí 

vyklizené a vybavené ve smlouvě v dohodnutém stavu. 
Při přejímce pracoviště je nutno dbát na provedení: 

- transportních cest pro přísun materiálu a pro přechody pracovníků,  
- osvětlení, větrání spolu s celkovou ochranou před povětrnostními vlivy,  
- dokončení konstrukcí (únosnost stropů, dokončenost konstrukce skeletu). 
Pro betonáž monolitických sloupů je nutno převzít vyčnívající trny z vodorovné konstrukce 

v souladu s PD. 
Pro montáž ocelových konstrukcí se musí předat zabetonované ocelové kotevní prvky zbavené 

bednění v souladu s PD. 
Dále je nutno dbát na vymezení pracovního úseku pro zdění, který sestává z:  

- části pracovní - cca 650 mm šířky (500 – 700 mm),  
- části materiálová - cca 900 mm šířky (500 – 1000 mm),  
- části dopravní - cca 1200 mm šířky (1000 – 1200 mm).  
 

1.2 Kontrola provedení předchozí technologické etapy stropní nosné konstrukce 
Kontrola její čistoty, rovinnosti, dovolené odchylky, polohy a délky trnů dle PD a polohy a 

čistoty kotvících prvků pro ocelové sloupy. 
Podklad pro provádění svislých nosných konstrukcí musí být očištěný od hrubých a prachových 

nečistot.  
 

Tolerance rovinnosti rovinných ploch (mm) 
 < 1,0 m 1,0 – 4,0 m 4,0 – 10,0 10,0 – 16,0 m > 16,0 m 

Nedokončené povrchy stropů 4 6 12 15 20 
 
Pro vodorovné konstrukce  se na každých 100 m2 kontrolované plochy provede nejméně 5 

měření.   
Místní rovinnost povrchu  se kontroluje na vztažnou vzdálenost 2 m. Odchylky místní 

rovinnosti se stanovují pomocí dvoumetrové latě se dvěma libelami, na jejíchž koncích jsou 
podložky o stejné výšce a půdorysné ploše (podložky umožní eliminovat vliv místních nerovností, 
které by jinak mohli zkreslit výsledek měření). Měření odchylky se pak změří posuvným měřítkem. 
U stropů s nedokončeným povrchem je tolerována odchylka 5 mm. 

Pod první řadou zdiva se drobné nerovnosti podkladu vyrovnají vrstvou malty, kdy mezní 
odchylka této vyrovnávací vrstvy nemá překročit při délce do 0,8 m  + 10 mm. 
 
1.3 Atesty zdících materiálů  

Vlastnosti použitého materiálu musí být prokázány certifikátem, osvědčením o jakosti od 
výrobce (prohlášení o shodě, ES certifikát shody) a dokladem (identifikačním CE štítkem staviva.) 

Kontrola zdících výrobků - kontrolujeme pravoúhlost, rovnost a kolmost čel, barvu, hmotnost, 
třídu jakosti a rozměry, trhlinky a jiná poškození na lícových materiálech viditelné pouhým okem 
pod úhlem 90 ° při běžném denním světle ze vzdálenosti 3 m na suchém střepu. 

Jakost malt si kontroluje podnik provádějící zděné konstrukce vlastními zkouškami podle ČSN 
72 2430. 

U malt pro zdění připadá nejméně jedna kontrolní zkouška na každých i započatých 100 m3 

vyrobené malty. 
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1.4 Převzetí dodané ocelové výztuže 
Při prověřování jakosti dodávek oceli se kontrolují rozměry, povrch, provedení a vzdálenost 

žebírek a výstupků a dodržení předepsané průřezové plochy dodané výztužné ocele. Vykazuje-li 
dodaná ocel při vnější prohlídce zjevné povrchové vady (např. příčné nebo podélné trhliny, 
povrchové nerovnosti a vruby) musí být provedeny zkoušky mechanických vlastností. Vzorky musí 
být odebrány tak, aby obsahovaly nejnepříznivější zjištěné zjevné vady.  

Při kontrole výztužné ocele dodané s hutním atestem se na základě údajů atestu zjistí, zda 
výztužná ocel: 

1. byla dodána s předepsaným stupněm prověření jakosti 
2. podle výsledků zkoušek uvedených v atestu vyhověla ustanovením příslušných norem a 

předpisů jakosti.  
Výztužné ocele vyhovující oběma požadavkům se při prověřování jakosti dodávek ani při 

průkazních zkouškách výztuže do betonu nepodrobují zkouškám mechanických vlastností. 
Při dopravě výztuže na stavbu, při jejím zvedání a manipulaci, musí být s výztuží zacházeno 

tak, aby nedošlo k trvalému zdeformování výztužných vložek, k porušení svarů a k poškození 
celých vyztužovacích prvků. 

Na povrchu výztuže nesmějí být uvolněné produkty koroze a škodlivé látky, které mohou 
nepříznivě působit na ocel, beton nebo na soudržnost mezi nimi. 

Jednotlivé pruty betonářských ocelí musí být pro zpracování na výztuž tak rovné, aby hotová 
výztuž odpovídala PD. 

 
1.5 Převzetí dodaných ocelových prvků 

Jednotlivé prvky musí být vyrobeny podle předepsaného technologického postupu a 
konstrukční dokumentace tak, aby se při sestavování daly volně složit, těsně na sebe dosedaly a aby 
nebyly překročeny mezní úchylky stanovené ČSN 73 2611. 

Kotevní zařízení musí odpovídat ENV 1992-1-1, evropskému technickému osvědčení nebo 
předpisům platným v místě stavby.  

Kontrola se provádí odbornou prohlídkou dílce, porovnáním detailů a spojů s konstrukční 
dokumentací, přeměřením jejich rozměrů včetně průřezů jednotlivých položek a rozměrů svarů. 

Před převzetím nesmí být dílec opatřen základním nátěrem (mimo nátěr dílenský). 
Jakost materiálu, z něhož je dílec vyroben, se zjišťuje porovnáním výkazu materiálu s dodacími 

listy a s hutním atestem. 
U dílce se kontroluje správné sestavení dílců, úpravy styčných a svarových ploch a svary. 
U svařovaných dílců předloží výrobce na požádání odběratele výsledky periodických zkoušek 

svářečů. 
Převzatý dílec obvykle označí odběratel svou značkou a o přejímce dílce se sestaví zápis o 

převzetí. 
Po převzetí ocelové konstrukce se zhotoví základní vrstva systému protikorozní ochrany nebo 

úplný systém podle ČSN 03 8240, ČSN 03 8260. 
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Úchylky hutních výrobků pro výrobu nosných konstrukcí: 
Velikost úchylky Název, popis, náčrt 

Rozměr  Sk. B 
Přímost trubek 

 
 

 
 

 

 
 
a 
 
 
 

0,002 a 

Zkroucení tyčí průřezu L kolem podélné osy 

 

a 0,001 a max 10 

Přímost tyčí průřezu L v obou směrech šířky ramen b 

 

 
 
a 
 
 

0,0015 a max 10 

 
Úchylky přímosti dílců: 

Velikost úchylky Název, popis, náčrt 
Rozměr  Sk. B 

Přímost jednoduchého sloupu 
 

  
 

 
 
h 
 
 
 

0,0012 h max15 

 
 
1.6 Kontrola bednících dílců 
- Kontrolujeme dodací list s objednacím.  
- Kontrolujeme množství a typy dovezeného materiálu dle dodacího listu. 
- Vizuálně kontrolujeme rovinnost, hladkost, neporušenost jednotlivých dílu. 
 
1.7 Kontrola skladování materiálu 
Celkové řešení skládky na staveništi musí vyhovovat těmto podmínkám: 

• Povrch skládky musí být odvodněn, urovnán a zpevněn štěrkopískem tak, aby vyhovoval 
zatížení z ukládané konstrukce, montážních a přepravních prostředků a bezpečnostním 
předpisům a to min. s únosností 2,5 kg/cm2.  

• Skládka musí obsahovat volné manipulační plochy pro překládání skladového materiálu 
konkrétně viz. ZS.  
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• Na skládkách materiálu musí být dodržena šířka manipulačního prostoru minimálně 0,75 
m.  

 
• Ocelové prvky budou uloženy na odvodněných zpevněných plochách na dřevěném 

podkladku. 
• Spodní hrana skladovaného ocelového materiálu musí být ve výši nejméně 300 mm nad 

úrovní terénu. 
• Výška prokládky mezi skladovanou ocelovou konstrukcí musí být nejméně 100 mm 

s přihlédnutím k tvaru skladovaných dílců. 
• Výška skladovaných ocelových konstrukcí (svařenců s vyčnívajícími styčníkovými plechy) 

může být nejvýše do 1600 mm od úrovně terénu.  
 

• Ocelová výztuž bude uložena na zpevněném odvodněném štěrkopískovém podloží na ploše 
staveniště. 

• Ocelová výztuž musí být skladována odděleně podle druhů a průměru prutů na podložky 
tak, aby nedocházelo k jejímu znehodnocení (znečištění zeminou). 

• Sítě ve svitcích se musí ukládat na stojato.  
 

• Cihelné tvárnice, které jsou skladovány na zpevněném štěrkopískovém podloží na ploše 
staveniště, se podle výrobce nesmějí stohovat. 

• Keramické překlady se podle výrobce smějí stohovat do max. výšky 3,0 m. Překlady 
musejí být na sobě stohovány přesně ve svislici, aby nedocházelo k lokálnímu přetížení 
výrobků na rozích palet. 

• Na shora zasněžené nebo namrzlé palety nesmí být ukládány další (i když není dosaženo 
maximálně povoleného počtu palet na sobě), neboť hrozí jejich sklouznutí po fólii spodní 
palety. 

• Na poškozené palety s výrobky nebo na palety s poškozenými výrobky se nesmí stohovat 
další palety – hrozí naklonění a zřícení. 

• Zdící prvky neodolné proti mrazu je třeba v zimním období chránit před nasáknutím vodou 
a před mrazem a to nejlépe celoplošným obalením fólií a uložením na palety.  

• Malty se skladují v suchu na dřevěném roštu v uzamykatelné stavební buňce k tomu 
určené. Nesmí dojít ke kontaktu pytle s vodou. Skladovatelnost je u malty Porotherm max. 
6 měsíců.  

 
• Bednící dílce PERI se skladují na zpevněném odvodněném štěrkopískovém podloží na 

ploše staveniště. 
 
1.7 Kontrola dodržení podmínek pro zdění, montáž a betonáž 

Pokud předpověď počasí uvádí, že teplota vnějšího prostředí bude v době ukládání betonu nebo 
v období jeho ošetřování nižší než 0 °C, musí se připravit předběžná opatření na ochranu betonu 
proti poškození mrazem.  

Pokud předpověď počasí uvádí, že teplota vnějšího prostředí bude v době ukládání betonu nebo 
v období jeho ošetřování vysoká, musí se připravit předběžná opatření na ochranu betonu proti 
škodlivým účinkům těchto teplot. 

 
Při montáži a svařování musí být místo svařování i svářeč chráněni před deštěm, sněhem, 

větrem a mrazem. Svařovat při teplotách ovzduší pod 0 °C se dovoluje jen výjimečně, provedou-li 
se uvedená opatření a předehřev materiálu nejméně na 70 °C, a to i u ocelí, u nichž předehřev při 
teplotách nad 0 °C není předepsán. 

 
Při zdění smí být max. rychlost větru 10 m/s. 
Pokud se zdí za nízkých teplot, musí se sledovat teploty prostředí, malty zdících prvků a povrch 

uloženého zdiva. Zděním za nízkých teplot se rozumí zdění v prostředí s průměrnou denní teplotou 
nižší než +5 °C nebo při poklesu teploty pod 0 °C. (Průměrná denní teplota se vypočte jako průměr 
nejvyšší a nejnižší teploty za 24 hod.)  
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Pro výrobu maltové směsi se nesmí používat zmrzlého kameniva. 
Zdící prvky je nutno chránit proti dešti a sněhu, není dovoleno zdít ze zmrzlých 

(přechlazených) zdících prvků. 
Povrch podkladu, na který se zdí musí mít teplotu min. 10 °C. 
Je třeba zdít bez přerušení, maltu prostírat v malých záběrech a zdící prvky ukládat bez 

předběžného vlhčení. 
Zdící prvky se musí vlhčit vždy, když je nebezpečí, že by nadměrně odebíraly vodu maltě. Před 

zděním po delší přestávce nebo za suchého a horkého počasí je třeba zaschlé ložné plochy navlhčit.  
Zdivo musí být za suchého horkého počasí chráněno před prudkým vysušováním a slunečními 

paprsky zakrytím (např. textilií) a vlhčením. 
Při nízkých teplotách je možno zdít jen při těchto opatřeních: 

a) klesne-li teplota pod +5 °C, doporučuje se k výrobě malty přednostně používat mletého 
nehašeného vápna, 

b) klesne-li teplota pod 0 °C, má se záměsová voda ohřívat; klesne-li teplota pod -5 °C, 
doporučuje se ohřívat i drobné kamenivo pro výrobu malty a prodloužit vodu mísení až na 
dvojnásobek doby mísení za normálních teplot. Teplota malty těsně před použitím ke zdění 
nesmí klesnout pod +15 °C, 

c) při teplotě trvale pod 0 °C se musí používat malty značky o jeden stupeň vyšší, než je 
stanoveno v projektu; je možno použít přísad a příměsí ovlivňujících vlastnosti malty, ale 
jejich účinek je třeba ověřit při průkazní zkoušce malty podle ČSN 72 2430 

 
2. MEZIOPERAČNÍ KONTROLA  
 
2.1 Kontrola vyty čení ŽB monolitických sloupů 

Pro kontrolu přesnosti vytyčení monolitických sloupů se zřídí kontrolní body, z nichž se 
měřickými metodami zajišťuje a kontroluje, popřípadě koriguje jejich skutečná přesnost. Kontrolní 
body se vytyčí s přesností podle ČSN 73 0421.  

Pro tato měření se navrhuje a při provádění se zajišťuje takový systém bodů a přímek, který 
bude spolehlivě zabezpečen proti zničení při provádění stavby a bude při měření přístupný.  

Kontrola vytyčení se provádí opakovaným měřením (druhým vytyčením) výškopisných a 
polohopisných bodů s přibližně stejnou přesností anebo použitím kontrolních prvků. 

Kontrola je součástí vytyčení a výsledek je vyrovnaná hodnota – případ 1), 2): 
4) Kontrola se provádí stejným postupem se stejnými přístroji a pomůckami (běžný postup při 

vytyčování;) 
5) Kontrola se provádí jiným postupem s obdobnou přesností; 
6) Pomocí kontrolních geometrických prvků, při tomto postupu se musí zajistit úplnost 

kontroly, např. zaměřením dalších geometrických prvků. 
Mezní vytyčovací odchylky se předepisují ve vytyčovacích výkresech (ČSN 01 3419) podle 

zásad ČSN EN ISO 6284. 
Poloha sloupů vzhledem k půdorysné osnově vztažných přímek (popř. sekundárních přímek) 

nebo ke stranám podrobné vytyčovací sítě se kontroluje 100 mm nad úrovní hrubé podlahy, u 
sloupů v ose povrchových ploch, u stěn a osazených dílců 100 mm od svislých hran. 
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2.2 Kontrola armování ŽB sloupů 
Před uložením armokošů do bednění se musí zkontrolovat podle PD u betonářské výztuže druh 

ocele, velikost průměru, počet prutů a tvar výztužných vložek. Před započetím betonování se musí 
zkontrolovat správnost polohy výztuže a její zajištění podložkami, vyvěšením apod.  

Mezní odchylky v uložení výztuže proti údajům v projektu nesmějí převyšovat tyto hodnoty: 
• Poloha jednotlivých prutů výztuže, jakož i vzdálenost mezi jednotlivými nosnými pruty, 

mezi jednotlivými vrstvami výztuže při vyztužování v několika vrstvách nad sebou, mezi 
třmínky nosníků a sloupů, mezi rozdělovacími pruty jednoho směru a odchylky tloušťky 
krycí vrstvy betonu se nesmějí lišit od hodnot vyznačených, popř. předepsaných v PD více 
než o ± 20 %, nejvýše však o 30 mm. 

• Odchylky polohy styků a svarů podélných prutů ve směru jejich délky nesmějí překročit ± 
30 mm. 

• Odchylky polohy os prutů v čelech svařovaných koster stykových na místě nesmějí 
překročit: ± 5 mm při průměru prutů do 40 mm, ± 10 mm při průměru prutů nad 40 mm. 

Kontrola použití správné výztuže a jejího krytí podle PD.  
Dále se kontroluje: 
• Výztuž není znečištěná olejem, mazivem, barvou nebo jinými škodlivými látkami; 
• výztuž je řádně svázaná a je zajištěná proti posunutí během betonování; 
• mezi pruty je dostatečný prostor pro ukládání a zhutňování betonu. 
 
Styk ocelových distančních vložek s povrchem betonu je dovolen jen v suchém prostředí, tj. při 

stupni vlivu prostředí X0. 
Shoda s požadavky na krycí vrstvu výztuže musí být prokázána pro každé jednotlivé měření. 
 
Rozměry průřezu, krycí vrstvy výztuže a polohy betonářské a výztuže se nesmějí odchylovat od 

stanovených hodnot více než je uvedeno: 
 

Druh odchylky Popis Dovolená odchylka ∆ 
Třída 1 

 
Poloha betonářské výztuže – průřez: 

  
cmin = požadované nejmenší krytí 
cn = jmenovité krytí = c min + l∆ (minus) l 
c = skutečné krytí 
∆ = dovolená odchylka od cn 
h = výška průřezu ∆(plus) 

Pro všechny hodnoty h: 
∆ (minus) 

h ≤ 150 mm, ∆(plus) 
h = 400 mm, ∆(plus) 

h ≥ 2 500 mm, ∆(plus) 
s lineární interpolací pro 

mezilehlé 

 
 

-10 mm 
+10 mm 
+15 mm 
+20 mm 

Stykování přesahem 

 

l = délka přesahu - 0,06 l 
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2.3 Kontrola  zhotoveného bednění 
Bednění musí udržet beton v požadovaném tvaru až do jeho zatvrdnutí min 7 dní, kdy beton 

nabude pevnosti pro udržení sebe sama. Bednění a spoje mezi bednícími deskami nebo prkny musí 
být dostatečně těsné, aby se zabránilo ztrátě jemných částic.  

Před zahájením betonáže se musí zkontrolovat: 
- geometrie bednění; 
- stabilita bednění; 
- odstranění nečistot (prach, sníh, led nebo zbytky vázacího drátu) z částí, které se budou 

betonovat; 
- úprava čel konstrukčních styků; 
- odstranění vody ze dna bednění; 
- příprava povrchu bednění (nástřiky a nátěry odbedňovacím prostředkem.) 
- pracovní spáry musí být čisté  
Bednění (ve svých jednotlivých částech i jako celek) a jeho podpory musí být zabezpečené 

proti uvolnění, posunutí, vybočení nebo borcení, a tak provedené, aby umožnilo postupné 
odbedňování a aby se dalo snadno a bezpečně odstranit bez poškození vybetonovaných konstrukcí. 

Velikost odchylek polohy, rozměrů a tvaru hotového bednění musí být voleny tak, aby nebyly 
překročeny mezní odchylky hotové betonové konstrukce. viz. dále 
 
Orientační hodnoty mezních odchylek shody montážních značek při osazení dílců bednění: 

Ve vodorovné rovině V předepsané výškové 
úrovni Svislost 

Druh dílce 
δx 
δy 

δz 
 

δhz 

δhy 

Uzavřené průřezy 
pro sloupy 

Osa  

 

+ 8 Horní hrana a) 
 
Horní hrana od 
pomocné výškové 
úrovně b) 
 

 

± 10 

± h/200 
(max. 30) 

 
2.4 Kontrola čerstvého betonu 

Přejímací kontrola má obsahovat kontrolu dodacího listu před vypuštěním betonu 
z přepravníku.Během vykládání se musí beton vizuálně kontrolovat. Vykládání se musí zastavit, je-
li vzhled betonu podle zkušenosti neobvyklý. 

Čerstvý beton se kontroluje na základě průkazních zkoušek. Tyto musí být provedeny před 
používáním nového betonu. Průkazní zkoušky se musí opakovat, jestliže nastane podstatná změna 
buď u složek betonu nebo u specifikovaných požadavků, které byly podkladem pro předchozí 
výsledky. 

Obecně se musí průkazní zkoušky provádět pro čerstvý beton o teplotě od 15 °C do 22 °C. 
Pro průkazní zkoušku jednotlivého betonu se musí vyzkoušet tři záměsi a z každé záměsi 

odebrat nejméně tři zkušební tělesa z každé dodávky. 
Pevnost jedné záměsi nebo dávky se musí brát jako průměr výsledků zkoušek. Výsledkem 

průkazní zkoušky betonu je průměrná pevnost záměsí nebo dávek. 
Musí se zaznamenat doba mezi zamícháním a měřením konzistence a zjištěná konzistence. 
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Kontroluje se:  
Předmět Způsob Požadavek Kontrolní třída 1 
Dodací list pro 
transportbeton 

Vizuální kontrola Shoda se 
specifikací 

Každá dodávka 

Konzistence 
betonu 

Vizuální kontrola 
Použití vhodné 
zkoušky konzistence 
1) 

Konzistence podle 
objednávky; shoda 
se stupněm 
konzistence 

1 zkouška na každý vzorek 
betonové směsi, 1 zkouška při 
každé podstatné změně 
zpracovatelnosti a nejméně 1 
zkouška za směnu; namátkově; 
pouze při pochybnosti 

Stejnorodost 
betonu 

Vizuální kontrola; 
zkouška porovnáním 
vlastností vzorků 
odebraných z různých 
částí záměti 3) 

Stejnorodý vzhled 
betonu; vzorky 
musí vykazovat 
stejné vlastnosti 4) 

Při pochybnosti; při pochybnosti 

Zkouška identity 
pro pevnost v 
tlaku 

Zkouška podle EN 
206-1 2) 

Shoda s pevnostní 
třídou v tlaku 2) 

Pro beton bez značky CE nebo 
jiné certifikace třetí stranou; při 
pochybnosti 

Obsah vzduchu Zkouška podle EN 
206-1 1) na staveništi  

Shoda se 
specifikací 

Namátkově nejméně však 3-krát 
denně; podle projektové 
specifikace; při pochybnosti 

Jiné 
charakteristiky: 
Úprava 
konzistence 
Čas dodání 
Čas uložení  
Teplota 

 

3) 

Záznam 
 
Záznam 
Záznam 
Záznam 

 
3) 

Dávkování a druh 
přísady 
5) 

5) 

5) 

 
 
Každá dodávka 
 
Pokud se požaduje 
Pokud se požaduje 
Pokud se požaduje 

POZNÁMKA: 
6) Pro zkoušku identity musí být použito kritérium podle ENV 206-1 pro jednotlivý vzorek. 
7) Zkoušení identity pro pevnost, pokud se požaduje, např. pro betony bez značky CE nebo 

bez certifikace třetí stranou. 
8) Podle stanovených nebo dohodnutých norem. 
9) V mezích shodnosti zkoušky a dohodnutých tolerancí rozptylu. 
10) Podle EN 206-1:2000 a projektové specifikace. 
 

Metoda zkoušení Mezní odchylky 
Do 120 mm ± 20 mm 

Sednutí kužele 
Nad 120 mm ± 30 mm 

Přístrojem VeBe a podle Skramtajeva ± 25 % 
 
Během nakládání, dopravy a skladování, jakož i během dopravy na staveništi, se musí 

minimalizovat škodlivé změny čerstvého betonu, jako jsou segregace, odlučování vody, ztráta 
cementového tmelu nebo jiné změny. Při zkouškách identity se vzorky odebírají v případě 
transportbetonu v místě dodávky. 
 
2.5 Kontrola betonáže 

Beton se musí ukládat a zhutňovat tak, aby veškerá výztuž a zabetonované prvky byly řádně 
uloženy ve zhutněném betonu v mezích dovolených odchylek krytí a aby beton dosáhl stanovenou 
pevnost a trvanlivost. Beton se má ukládat co možno nejblíže k jeho konečné poloze. Max. shoz 
betonu nesmí přesáhnout výšku 1,5 m. 

POZNÁMKA: Jestliže beton na povrchu předchozí vrstvy zatuhne před ukládáním a zhutněním 
další vrstvy, může se vytvořit špatné spojení vrstev. 



- 137 - 

Během ukládání a zhutňování se musí minimalizovat segregace betonu. Během ukládání a 
zhutňování se musí beton chránit proti nepříznivému slunečnímu záření, silnému větru, mrazu, 
vodě, dešti a sněhu. 

Pokud teplota vnějšího prostředí klesne pod 5 °C musí se zavést opatření pro betonáž v mrazu a 
to buďto použitím betonů vyrobených z cementu s vysokou počáteční pevností (zejména třídy CEM 
I 42,5 R případně portlandského směsného cementu třídy 42,5 R) bez příměsi (popílku). Nebo 
použití vyšších pevnostních tříd betonů, minimálně C16/20 (B20), ale raději C20/25 (B25) až 
C25/30 (B30) nebo použití betonů s obsahem superplastifikační přísady urychlující tvrdnutí. Dlaší 
z možností je ohřev betonové směsi ke stejnému  účelu urychlení tuhnutí a tvrdnutí čerstvého 
betonu. 
 
2.6 Kontrola hutn ění 

Ukládání a zhutňování musí být tak rychlé, aby se zabránilo špatnému spojení vrstev a tak 
pomalé, aby se zabránilo nadměrnému sedání nebo přetěžování bednění. Vibrovat se musí 
systematicky ponorným vibrátorem po uložení betonu zahrnující převibrování předchozí vrstvy, 
dokud prakticky neustane vytlačování zadržovaného vzduchu. Musí se vyhýbat nadměrnému 
vibrování, které by mohlo nakypřit tenké povrchové vrstvy nebo způsobit segregaci betonu.  

Vpichy ponorných vibrátorů nesmí být umístěny vícekrát do stejného místa a vzdálenost 
sousedních ponorů nesmí převyšovat 1,4-násobek viditelného poloměru účinnosti vibrátoru. 
Tloušťka zhutňované vrstvy betonové směsi nesmí převyšovat cca 430 mm (1,25-násobek délky 
pracovní části hlavice ponorného vibrátoru.) Při zhutňování musí vibrátor proniknout do předchozí 
vrstvy do hloubky 50 až 100 mm. Vpichy je nutno vést tak, aby nedocházelo ke styku vibrátoru 
s výztuží a bedněním. Rovněž vibrování prostřednictvím výztuže se nedovoluje. 
 
2.7 Kontrola technologické pauzy a ošetřování betonu 

Při ošetřování betonu se musí: 
• odkryté plochy tuhnoucího a tvrdnoucího betonu chránit před vyplavováním cementu 

z čerstvého betonu (např. deštěm) a před mechanickým nebo chemickým poškozením; 
• uložený beton stále udržovat ve vlhkém stavu nejméně po dobu 7 dní a to následujícími 

způsoby: 
a) ponecháním konstrukce v bednění; 
b) pokrytím povrchu betonu parotěsnými plachtami, které jsou zabezpečeny na hranách 
a spojích proti odkrytí; 
c) udržováním viditelně vlhkého povrchu betonu kropením. Tím se musí započít ihned, 
jakmile beton ztvrdl natolik, že nedochází k vyplavování cementu. Při teplotě prostředí 
pod 5 °C se však kropení, vlhčení ani zaplavování provádět nesmí. 

POZNÁMKA: Jestliže jsou podmínky po celu dobu požadovaného ošetřovacího období takové, 
že rychlost vypařování z povrchu betonu je nízká, např. ve vlhkém, deštivém nebo mlhavém počasí, 
pak je dostatečné přírodní ošetřování. 

Beton se musí ošetřovat tak dlouho, dokud pevnost povrchové vrstvy betonu nedosáhne nejméně 
50 % stanovené pevnosti v tlaku. Teplota povrchu betonu nesmí klesnout pod 0 °C, dokud povrch 
betonu nedosáhne pevnosti v tlaku, při které může odolávat mrazu bez poškození (obvykle fc > 5 
MPa). 

Nejvyšší teplota betonu uvnitř betonované části nesmí přestoupit 65 °C. Teplota vody pro 
ošetřování betonu musí vyhovovat ČSN 73 2028 a její teplota smí být nejvýše o 10 °C nižší než je 
teplota povrchu betonové konstrukce. 

Umělé vysoušení povrchu tvrdnoucího betonu se smí provádět až v době, kdy beton dosáhne 
krychelné pevnosti odpovídající třídě betonu předepsané v PD. Způsob sušení betonu musí být 
zvolen tak, aby nebyly zhoršeny předepsané vlastnosti betonu a betonové konstrukce.  

Pokud klesne teplota pod 5 °C a konstrukce je již vybetonována, přijmou se opatření pro 
ochranu betonové konstrukce před mrazem. Musí se zabránit úniku hydratačního tepla nejlépe 
zakrytím a izolováním konstrukce před mrazem např. polystyrenem nebo folií. 
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Nejkratší doba ošetřování betonu pro stupně vlivu prostředí podle EN 206-1 jiné než X0 a 
XC1: 

Nejkratší doba ošetřování, dny 1), 2) 
Vývoj pevnosti betonu (fcm2/fcm28) Teplota povrchu betonu 

(t), °C Rychlý r ≥ 
0,50 

Střední r = 
0,30 

Pomalý r = 
0,15 

Velmi pomalý r < 
0,15 

t ≥ 25 1,0 1,5 2,0 3,0 
25 > t ≥ 15 1,0 2,0 3,0 5 
15 > t ≥ 10 2,0 4,0 7 10 
10 > t ≥ 5 3) 3,0 6 10 15 

4) Plus doba tuhnutí přesahující 5 hodin. 
5) Mezi hodnotami v řádcích je přípustná lineární interpolace. 
6) Pro teploty nižší než 5 °C se může doba ošetřování prodloužit o dobu rovnou trvání teploty 

nižší než 5 °C. 
 

2.8 Odbednění 
Bednění se nesmí odstraňovat, dokud beton nedosáhne dostatečné pevnosti tj. min. za 7 dní a to 

aby: 
• nedošlo k poškození povrchů při odbedňování; 
• betonový prvek přenesl zatížení v tomto stádiu; 
• nevznikly odchylky nad stanovené tolerance, způsobené pružným nebo nepružným 

(dotvarováním) chováním betonu. 
Odbedňování se musí provádět takovým způsobem, který nevystaví konstrukci nárazu, 

přetížení nebo poškození. 
Při odbedňování a uvolňování monolitických konstrukcí se musí dodržet odbedňovací lhůty a to 

v případě odbednění konstrukcí, které po uvolnění ponesou plné navrhované zatížení se smí nosné 
bednění odstranit teprve tehdy, když krychelná pevnost betonu odbedňované konstrukce vyhoví 
z hlediska spolehlivosti ustanovení. 

Nosné bednění se smí odstranit ve výše uvedených lhůtách až po sejmutí bočního bednění a po 
prohlídce odbedněných částí konstrukce. Přitom se zvláštní pozornost věnuje všem jejím 
odbedněným nosným částem. 

Dílce bednění odstraňované zdvihacím zařízením musí být před zdvihnutím odděleny od 
betonu. Zjištěné vady po odbednění se musí co nejdříve odstranit po uvědomění investora. 

Části konstrukce nezaplněné betonem a štěrková hnízda narušující funkci konstrukce se 
vysekávají až na hutný beton, pečlivě očistí od uvolněných částí a před nanesením nového betonu 
důkladně provlhčí vodou.. Tato místa se musí zaplnit pečlivě zhutněnou betonovou směsí 
podobného složení jako se použila při betonování konstrukce nebo betonovou směsí 
z rychlovazného vysokopevnostního cementu podle prověřeného technologického předpisu. 

Vzhledové kazy povrchu lze opravit cementovou maltou nebo pačokem. 
Způsob odstranění závad v závažnějších případech, zvláště oprav nebo úprav betonové 

konstrukce nevyhovující požadavkům PD na spolehlivost musí být stanoven na základě odborného 
posouzení a vypracován a odsouhlasen projektantem. 

 
2.9 Kontrola vyty čení os ocel. sloupů 

Kontrola vytyčení se provádí opakovaným měřením (druhým vytyčením) výškopisných a 
polohopisných bodů s přibližně stejnou přesností anebo použitím kontrolních prvků. 

Kontrola je součástí vytyčení a výsledek je vyrovnaná hodnota – případ 1), 2): 
7) Kontrola se provádí stejným postupem se stejnými přístroji a pomůckami (běžný postup při 

vytyčování;) 
8) Kontrola se provádí jiným postupem s obdobnou přesností; 
9) Pomocí kontrolních geometrických prvků, při tomto postupu se musí zajistit úplnost 

kontroly, např. zaměřením dalších geometrických prvků. 
Mezní vytyčovací odchylky se předepisují ve vytyčovacích výkresech (ČSN 01 3419) podle 

zásad ČSN EN ISO 6284. 
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Osy ocelových sloupů musí být vytyčeny výškově, a směrově zaměřené v návaznosti na 
výchozí záměrné výškové a směrové body nebo na údaje uvedené v projektu. 

 

Č. Název, popis Pro rozměr Velikost 
úchylky 

1 
Vzdálenost osy sloupu od vztažného bodu v úložné spáře ke 

kterémukoli bodu 
- 10 

2 Odklon osy sloupu od svislice v horní úrovni, při výšce sloupu h 

h ≤ 6000 
h > 6000 
h ≤ 12000 
h > 12000 
h ≤ 25000 

10 
15 

0,0015 h 
max 25 

3 Přímost sloupu v obou směrech na výšku sloupu h - 
0,001 h 
max 25 

4 
Úroveň opěrné plochy ocelové konzoly, podstavce apod., 

přivařených po osazení sloupu od vztažné roviny při vztažném 
rozměru h 

h ≤ 10000 
h > 10000 

± 3 
±5 

5 
Rozteč sloupů ve všech směrech (přitom na 100 m délky 

budovy) 
- 

± 10 
± 30 

 
Kontrolní měření se provádí délkovými ocelovými pásmy pro přesná měření, které musí 

odpovídat přesnosti pro skupinu B nejvýše 0,15 velikosti úchylky. 
 
2.10 Kontrola dodržení technologického postupu montáže 

Jednotlivé dílce musí být vzájemně sestaveny podle výrobních a montážních výkresů. 
Montážní postup musí být navržen tak, aby stabilita a bezpečnost smontované konstrukce byla 

po celý průběh montáže zcela zajištěna. Žádný dílec, položka, přípoj nebo styk nesmí být v žádné 
montážní fázi svařování přetížen. 

Sestavené dílce je nutno po svařování zajistit v požadované poloze s dodržením správných 
mezer pomocí stehových svarů. Stehové svary musí být provedeny v takových rozměrech a 
množství, aby při manipulaci s dílcem nebo při jeho svařování nepraskaly. 

U dílců skupin B se smějí provádět stehové svary jen v místech předepsaných svarů. 
 
2.11 Kontrola provedení svarů 

Ručně svařovat ocelové konstrukce nebo dílce výrobních skupin B a stehovat tupé svary u dílců 
výrobních skupin B smějí pouze svářeči se stupněm hodnocení B nebo C podle ČSN 05 0710. 

Svarové a k nim přiléhající plochy musí být před svařováním odmaštěné, vysušené a zbavené 
všech nečistot, které nepříznivě ovlivňují kvalitu svarů. 

Při svařování se smí elektrický oblouk zapalovat jen v místech budoucího svaru. 
Provedené svary musí pomalu chladnout na klidném vzduchu. Urychlené ochlazování 

svařovaných míst není dovoleno. Během svařování a chladnutí svaru nesmějí být svařované dílce 
namáhány otřesy, chvěním, tahem apod. 

Povrch hotového svaru musí být při vizuální kontrole pravidelný a čistý bez trhlin, zápalů, 
krápníků a strusky. 

Zjistí-li se na povrchu svaru, u konstrukcí trhlinky, rozhodne se o možnosti a způsobu jejich 
opravy mezi zpracovatelem projekční dokumentace a výrobcem ocelové konstrukce. 

U konstrukcí nesmí být na povrchu a na svaru zápaly. Vzniknou-li, je nutno je vybrousit tak, 
aby přechod mezi svarem a základním materiálem byl plynulý a zeslabení nebylo hlubší než 5 % 
jmenovité tloušťky základního materiálu, nejvíce však 0,5 mm.  

U konstrukcí se musí koutové svary provést tak, aby bylo zajištěno provaření kořene. 
Doporučuje se tyto svary provádět ve vodorovné poloze shora nebo v poloze do úžlabí podle ČSN 
05 0024. 
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2.12 Kontrola vytý čení zdí 
Kontrola vytyčení se provádí opakovaným měřením (druhým vytyčením) výškopisných a 

polohopisných bodů s přibližně stejnou přesností anebo použitím kontrolních prvků. 
Kontrola je součástí vytyčení a výsledek je vyrovnaná hodnota – případ 1), 2): 
1) Kontrola se provádí stejným postupem se stejnými přístroji a pomůckami (běžný postup při 

vytyčování;) 
2) Kontrola se provádí jiným postupem s obdobnou přesností; 
3) Pomocí kontrolních geometrických prvků, při tomto postupu se musí zajistit úplnost 

kontroly, např. zaměřením dalších geometrických prvků. 
Mezní vytyčovací odchylky se předepisují ve vytyčovacích výkresech (ČSN 01 3419) podle 

zásad ČSN EN ISO 6284. 
 
Poloha stěn vzhledem k půdorysné osnově vztažných přímek (popř. sekundárních přímek) nebo 

ke stranám podrobné vytyčovací sítě se kontroluje 100 mm nad úrovní hrubé podlahy, u sloupů 
v ose povrchových ploch, u stěn a osazených dílců 100 mm od svislých hran. 

Jednotlivé budoucí hrany zdí jsou označeny křídou, nebo jiným dobře viditelným 
zvýrazňovačem, které se před začátkem prací kontrolují pásmem, zda polohově odpovídají PD.  
 
2.13 Kontrola založení první vrstvy 

Kontroluje se tloušťka zakládací spáry (cca 12 mm), správné založení první vrstvy cihel a 
soulad polohy s PD. 

 
2.14 Kontrola vazby zdiva 

V zakončení, stykování a křížení zdí a při vyzdívání rohů musí být všechny vrstvy cihel 
převazovány. 

Zdivo z cihel s otvory se musí zdít tak, aby cihly nebyly obráceny otvory do líce zdiva. 
V místech zalomení a křížení příček je nutno dbát na vazbu a příčky vyztužovat ocelovými 

vložkami v každé třetí ložné spáře. 
Cihly musí být ve stěně převázané tak, aby se stěna chovala jako jeden konstrukční prvek. Pro 

zajištění náležité vazby zdiva musejí mít cihly min. délku převázání 95 mm. 
 

2.15 Kontrola provedení spár zdiva 
U zděných konstrukcí spojené systémem P+D se spojovací hmota nanáší pouze do ložné spáry 

a to v tloušťce cca 12 mm na maltu. 
Lícovaná plocha zdiva nesmí mít hrubé nerovnosti. Mezní odchylka odstupu mezi jednotlivými 

zdícími prvky v lícované ploše zděné konstrukce, která se omítá, nesmí překročit 5 mm. 
 

2.16 Kontrola dodržení rozměrů, svislosti a rovinnosti zdiva 
Provede se kontrola mezní odchylky svislosti vyzděných konstrukcí. Odchylka je vztažena 

k určené povrchové přímce nebo hraně.  
Pro svislé konstrukce se na každých 25 m2 kontrolované plochy provede nejméně 5 měření, 

přičemž nejmenší počet kladů 2 m latě na ucelené kontrolované ploše (např. jedna stěna) je 5. 
 

Dovolené odchylky svislosti 
Výška konstrukce v m Předmět kontroly 

2,5 - 4 
Stěna ± 8 mm 

 
Rovinnost - tolerance pro delší rozměr konstrukce:  

Pro delší rozměr plochy v m 
Předmět < 

1,0 
1 - 

4 
4 - 

10 
10 -

16 
> 

16 
Stěny s nedokončeným povrchem v 

mm 
6  12  15  20  25  
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Rozměrové odchylky konstrukčních celků se stanoví měřením a porovnáním s rozměry 
v projektové dokumentaci. 

 
Mezní odchylky rozměrů konstrukčních celků: 

Mezní odchylky v mm pro rozsah rozměrů v m Rozměr 
< 4,0 4,0 – 8,0 8,0 – 16,0 > 16,0 

Délka, šířka (hloubka) ± 20 ± 25 ± 30 ± 40 
Výška ± 25 ± 30 ± 40 ± 50 

 
2.17 Otvory a  překlady 

Kontrola měřením polohy a rozměrů otvoru včetně kontroly vodorovnosti parapetu u okenních 
otvorů. 

Rozměry pravoúhlých otvorů se kontrolují 100 mm od hran konstrukcí, popř. uprostřed jejich 
délky a výšky. Poloha otvorů se kontroluje vzhledem k sekundárnímu systému. 

Kontrola provádění překladů: 
- správnosti osazení, 
- kontrola délek uložení - min 120 mm, 
- kontrola správného podepření překladu při provádění stěnové konstrukce nad překladem - 

při zdění nad překladem je min tl. ložné spáry 10 mm, odstranění podpor nejdříve za 7 až 
14 dní. 

 
Tolerance pro otvory a vložené prvky: 
Č. Druh odchylky Popis Dovolená odchylka ∆ Třída 1 

1 

 

 

∆1, ∆ 2, ∆3 ±25 mm 

 
Tolerance místní přímosti (mm): 

Předmět Na vztažnou délku 2 m 
Hrany a kouty (stěny, stropy, otvory atd.) 6  mm 

 
 
2.18 Vyplnění spar maltou 

Při zdění na maltu nesmí být styčné a ložné spáry zdiva větší než 15 mm a musí být dokonale 
vyplněny maltou. U omítaného zdiva smějí být spáry prázdné do hloubky 15 mm. Malta vyteklá 
přes líc zdiva musí být odříznuta. 

 
3. VÝSTUPNÍ KONTROLA  
 
3.1 Kontrola geometrie ŽB monolitických  sloupů 

Tolerance půdorysné polohy se vztahují k sekundárním přímkám v půdorysu. 
Tolerance výškové polohy se vztahují k sekundárním přímkám výškovým, např. k přenesené 

přímce (váhorysu). 
Svislost sloupů a stěn se kontroluje u konstrukcí 100 mm nad úrovní hrubé podlahy a 100 mm 

pod úrovní stropu, u sloupů v osách povrchových ploch, u stěn 100 mm od svislých hran. 
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Vodorovné vzdálenosti svislých povrchů konstrukcí se kontrolují v úrovni 100 mm nad hrubou 
podlahou a 100 mm od koutů (délka a šířka), popř. ještě 100 mm pod stropem a uprostřed výšky 
stěny. 

 
Dovolené odchylky příčného řezu: 
Č. Druh odchylky Popis Dovolená odchylka ∆ Třída 1 

1 

 

a = rozměr příčného 
řezu 

Větší z: 0,04 a nebo 10 mm, ale ne více 
než 20 mm, ± 

2 

 

 
Větší z: h/25  nebo b/25 mm, ale ne více 

než 30 mm, ± 

 
Dovolené odchylky pro povrchy a hrany: 
Č. Druh odchylky Popis Dovolená odchylka ∆ Třída 1 

1 

 

Pro délky  
L < 1 m 

Pro délky  
L > 1 m 

8 mm 
 

8 mm/m  
ale ne více než 20 mm 

 
Dovolené odchylky pro polohu sloupů a stěn, vodorovné řezy: 

Č. Druh odchylky Popis 
Dovolená 

odchylka ∆ 
Třída 1 

1 

 

Poloha sloupu v půdorysu, 
vztažená k sekundárním 

přímkám 
±25 mm 
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2 

 

Poloha stěny v půdorysu, 
vztažená k sekundární přímce 

±25 mm 

3 

 

Volný prostor mezi sousedními 
sloupy nebo stěnami. 

Větší z ±25 mm 
nebo ±L/600 

Dovolené svislé odchylky pro sloupy a stěny: 

Č. Druh odchylky Popis odchylky 
Dovolená 

odchylka ∆ 
Třída 1 

1 

 

Vychýlení sloupu v některé rovině 
v jednopodlažní nebo vícepodlažní 

budově. 

Větší z h/300 
nebo 15 mm 

2 

t = (t1 + t2)/2 

 

Odchylka mezi osami sloupů a stěn 
v jednotlivých patech. 

Větší z t/30 
nebo 15 mm 

3 

 

Zakřivení sloupu mezi sousedními 
podlažími. 

Větší z h/300 
nebo 15 mm. 

4 

 

 

Poloha sloupu nebo stěny v libovolné 
podlažní rovině vícepodlažní konstrukce 
od svislice jdoucí jejich středem v rovině 

základu. n je počet podlaží, kde n > 1 

Menší z 50 
mm nebo Σhi 

(200 n1/2) 
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Zjištěné vady se musí co nejdříve odstranit po předchozím uvědomění investora. 
Jakost povrchu hotové konstrukce se musí kontrolovat co nejdříve, nejpozději však do 3 dnů po 

odbednění. 
 
3.2 Kontrola trnů ze ŽB  sloupů 

V hlavách sloupů se musí zkontrolovat správné umístění a délka vyčnívajících prutů pro 
stykování výztuže. 
 
3.3 Kontrola pevnosti betonu 

Kontrolu pevnosti betonu v konstrukci je třeba provést když: 
• nevyhověly kontrolní zkoušky betonu, 
• kontrola je nutná z technologických důvodů, např. pro stanovení technologické pevnosti, 
• prokáže-li se, že beton nebyl v konstrukci zpracován a ošetřován podle ustanovení této 

normy a je ohrožena jeho jakost, popř. jsou-li jiné důvodné pochybnosti o jeho jakosti. 
Stanovení pevnosti betonu v konstrukci je možno provádět buď na tělesech vyjmutých 

z konstrukce zkouškou podle ČSN 73 1317 nebo nedestruktivní metodou podle ČSN 73 1370 a 
ČSN 73 2011 a to např. metodami rezonančními, radiografickými, radiometrickými, ultrazvukově 
impulsovými atd. 

Počet odebraných těles na hodnocený celek betonu musí být takový, aby 1 zkušební těleso 
připadlo na 100 m3 betonu konstrukce, nejméně však 6 těles.  

 
Výsledkem zkoušky je pevnost jednoho zkušebního tělesa, přičemž každé zkušební těleso je 

zhotoveno ze vzorku betonové směsi z jiné záměsi. (Jestliže se ze stejného vzorku betonové směsi 
zhotoví 2 nebo více zkušebních těles, je výsledkem zkoušky průměrná pevnost této sady.) Výsledek 
žádné provedené zkoušky nesmí být pro hodnocení pevnosti betonu vyloučen. Při zkouškách 
pevnosti betonu se zjišťuje objemová hmotnost betonu, která se však neposuzuje, pokud není 
předepsána její hodnota v PD. 

Posuzování shody pro pevnost v tlaku nebo příčném tahu se musí provést z výsledků zkoušek 
zkušebních těles odebraných během posuzovaného období, které nesmí být delší než posledních 12 
měsíců. Shoda pevnosti betonu v tlaku a příčném tahu se posuzuje z výsledků zkoušek zkušebních 
těles zkoušených ve stáří 28 dnů. 

Shoda je potvrzena, jestliže obě kriteria uvedená v tabulce shody pro počáteční nebo průběžnou 
výrobu jsou splněna. 

 
Při zkoušení pevnosti betonu v tlaku v konstrukci je nutno pro posouzení pevnosti vycházet 

z geometrického rozmístění zkušebních míst v oblastech hodnoceného celku betonu, kde byly 
předběžnými zkouškami zjištěny nejmenší pevnosti betonu nebo v oblastech, kde lze nejmenší 
pevnost předpokládat. 

Není-li jinou normou nebo jiným předpisem požadováno jinak, pevnost betonu v konstrukci 
vyhovuje, jestliže ve výše uvedených oblastech výsledná pevnost žádného zkušebního místa není 
menší než 85 % zaručené krychelné pevnosti betonu dané třídy a současně průměrná hodnota 
výsledných pevností z každých čtyř sousedních zkušebních míst hodnoceného celku betonu je 
nejméně rovna zaručené krychelné pevnosti betonu dané třídy. 

Jestliže beton nevyhoví těmto požadavkům musí se spolehlivost konstrukce posoudit s ohledem 
na sníženou pevnost betonu. 

 
Kritéria shody pro pevnost v tlaku: 

Kritérium 1 Kritérium 2 

Výroba Počet „n“ výsledků zkoušek 
pevnosti v tlaku ve skupině Průměr „n“ výsledk ů 

zkoušek fcm N/mm2 

Každý jednotlivý 
výsledek zkoušky fci 

N/mm2 
Počáteční 3 ≥ fck + 4 ≥ fck – 4 
Průběžná 15 ≥ fck + 1,48 σ ≥ fck - 4 
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Kritéria shody pro pevnost v příčném tahu 
Kritérium 1 Kritérium 2 

Výroba Počet „n“ výsledků zkoušek 
pevnosti v tlaku ve skupině Průměr „n“ výsledk ů 

zkoušek ftm N/mm2 

Každý jednotlivý 
výsledek zkoušky fti 

N/mm2 
Počáteční 3 ≥ ftk + 0,5 ≥ fck – 0,5 
Průběžná 15 ≥ fck + 1,48 σ ≥ fck – 0,5 

 
3.4 Kontrola svarů a oprav, doplnění povrchové úpravy OK 

Kontrola svarové plochy, její tvary a rozměry. 
 Deformace svařenců vzniklé svařováním, které překračují mezní úchylky se přednostně 

odstraňují mechanicky tak, aby se nepoškodily svarové spoje, povrch základního materiálu nebo 
tvar průřezu dílce. 

 
Úchylky koutových svarů: 

Velikost úchylky Název, popis, náčrt 
Rozměr Sk. B 

3 až 6 
+1,2 
-0,8 

7 až 10 
 
 

+1,6 
-1,0 

10 až 16 
 

+2,0 
-1,2 

 

Koutový svar 
 
 
 

  
 
 

17 až 28 
 
 

+2,5 
-1,6 

 
3.5 Kontrola geometrie OK 

Vodorovné vzdálenosti svislých povrchů konstrukcí se kontrolují v úrovni 100 mm nad hrubou 
podlahou a 100 mm od koutů (délka a šířka), popř. ještě 100 mm pod stropem a uprostřed výšky 
stěny. 

 
Úchylky pro konstrukce budov: 

Velikost úchylky Název, popis, náčrt 
Rozměr Sk. B 

≤ 10 m  ± 5 

> 10 m 
≤ 20 m 

 
±10 

Celková výška sloupu s přípoji ve vrcholu 
 
 

  
 
 

> 20 m 
 

± 0,0005 H 
Max ±12 
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3.6 Kontrola geometrie vyzdění 
Svislost stěn se kontroluje u konstrukcí 100 mm nad úrovní hrubé podlahy a 100 mm pod 

úrovní stropu, u sloupů v osách povrchových ploch, u stěn 100 mm od svislých hran. 
Svislost stěn budov se kontroluje v každém podlaží vždy v témže místě, kde je možné odchylky 

svislosti měřit, u obvodových stěn na hraně v ose okenního otvoru, u stěn výtahových šachet v ose 
dveřního otvoru např. v úrovni hrubé podlahy jednotlivých podlaží. 

Rovinnost stěn se kontroluje v průsečících čtvercové sítě odsazené od dolní a horní vodorovné 
hrany jako při kontrole svislosti stěn. Čtvercová síť o délce stran do 3 m se volí rovnoběžně 
s vodorovnými a svislými hranami omezujícími kontrolovanou stěnu. 

Provede se kontrola v rámci jednoho konstrukčního celku. Dovolené odchylky jsou uvedeny 
v tabulce. 

Vodorovné vzdálenosti svislých povrchů konstrukcí se kontrolují v úrovni 100 mm nad hrubou 
podlahou a 100 mm od koutů (délka a šířka), popř. ještě 100 mm pod stropem a uprostřed výšky 
stěny. 

 
Největší dovolené geometrické odchylky pro zděné prvky: 
Pozice Největší povolené odchylka 
Svislost 
V rámci jednoho podlaží 
Svislá souosost 

± 20 mm 
± 20 mm 

Rovinnosta 
V délce kteréhokoli jednoho metru 
V délce 10 metrů 

± 10 mm 
± 50 mm 

Tloušťka 
Jedné svislé vrstvy stěny b Větší z hodnot: 

± 5 mm nebo ± 5 % tloušťky vrstvy ± 10 mm 
a  Odchylka rovinnosti se měří od referenční přímky rovinnosti mezi jakýmikoli dvěma body. 
b S výjimkou vrstev o tloušťce rovné délce nebo šířce jednoho zdícího prvku, jehož tolerance 
příslušného rozměru určuje povolenou odchylku tloušťky této vrstvy. 

 
3.7 Kontrola vazeb 

Kontrola správnosti provázání jednotlivých cihelných tvárnic v místech ukončení, stykování, 
křížení zdí a vyzdívání rohů. 

Svislé spáry mezi jednotlivými cihlami musí být vždy ve dvou sousedních vrstvách  přesazeny 
o délku rovnou větší z hodnot: 0,4 x h (h = výška tvárnice) nebo 50 mm. 

Nutno také zkontrolovat správné osazení bloků do zdiva, např. zdivo z cihel P+D nesmí být 
těmito drážkami obráceno do líce zdiva. 

 
3.8 Kontrola geometrie celku dle PD 

Při kontrolním měření dokončených konstrukcí se využije sekundární systém bodů a přímek 
vedených v těchto bodech vně nebo uvnitř budovy svisle nebo vodorovně. Takto lze měřit odchylky 
svislosti, polohy, výškových rozměrů a návaznosti (excentricity.) Při měření svislých rozměrů se 
výšky přenášejí od základní (nulové) úrovně buď vně nebo uvnitř objektu. Pro měření se použijí 
měřící přístroje a pomůcky s užitím polohovacích přípravků. 

Při měření polohy svislých konstrukcí ve vodorovné rovině se použijí vytyčené osy těchto 
konstrukcí. Měří se teodolitem nebo pásmem, přičemž délka měření oásmem by neměla být větší 
jak 30 m, vzdálenost teodolitu od pásma by neměla přesáhnout 40 m. To platí i pro měření na 
sekundárních (odsazených) přímkách. 

Svislost sloupů se ověřuje na hranách a osách povrchových ploch. 
Návaznost (excentricita) svislých konstrukcí se měří optickýcm dostřeďovačem. 
Rozměry a tvary budov v půdorysu se kontrolují měřením délek stěn a sloupů v úrovni hrubé 

podlahy nadzemního podlaží na vnějším líci a měřením sevřených úhlů odsazených obrysů stěn 
v téže úrovni. 
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Mezní odchylky celkových rozměrů a polohy konstrukcí (hodnoty v mm): 
Základní rozměry v m Předmět 

< 4 4 - 8 8 - 16 16 - 25 > 25 

1 
Rozměry v půdorysu 

Např. délky, šířky 
±12 ±15 ±20 ±25 ±30 

2 
Rozměry v nárysu 

Např. výšky podlaží, podest, vzdál. úložných ploch 
±15 ±15 ±20 ±30 ±30 

3 
Světlé rozměry v půdorysu 

Např. rozměry mezi podporami (sloupy, stěnami 
atd.) 

±15 ±20 ±25 ±30  

4 
Světlé rozměry v nárysu 

Např. mezi podlahou a stropem, mezi průvlaky atd. 
±20 ±20 ±30   

5 
Světlé rozměry otvorů 

Např. pro okna, dveře apod. 
±12 ±16    

 
Mezní odchylky svislosti svislých konstrukcí (mm): 

Výška konstrukce v m 
Předmět 

< 2,5 2,5 - 4,0 >  4,0 
Stěny ± 5 ± 8 ± 12 
Sloupy ± 4 ± 6 ± 10 

 
Tolerance rovnoběžnosti protilehlých konstrukcí (mm) 

Délka konstrukce v m 
Předmět 

Do 4,0 4,0 až 8 8 až 16 
Protilehlé stěny, průvlaky 10 12 20 

 
Mezní odchylky pravoúhlosti nebo daného sevřeného úhlu (mm) 

Délka konstrukcí v m 
(pro kratší rameno sevřeného úhlu) Předmět 
Do 4,0 4,0 až 8 8 až 16 Nad 16 

Sousední stěny, průvlaky ±4 ±6 ±8 ±10 
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5. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL Ů 
 
HSV – hlavní stavební výroba 
PSV – přidružená stavební výroba 
TDI – technický dozor investora 
AD – autorský dozor 
G – geodet 
S – statik 
L – odborná laboratoř 
PD – projektová dokumentace 
ZS – zařízení staveniště 
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1. VĚŽOVÝ JEŘÁB LIEBHERR 120 K.1 – SAMOSTAVITELNÝ  
 

Věžový jeřáb je určen k veškeré dopravě materiálu po staveništi, k přenosu ocelových sloupů, 
hotových armokošů, bednících dílců, staveništních buněk a k dopravě všech ostatních těžkých 

břemen. 
 

Technické parametry: 
Přediva 2/4 

Maximální zatížení 8 000 kg 
Nosnost při max. dosahu 1 450 kg 

Maximální vyložení 50,0 m 
Maximální výška háku 37,4 m 

Maximální výška háku při úhlu 30° 51,7 m 
Maximální úhel 45° 
Poloměr otáčení 4,0 m 

Příslušenství 
Gumový přenosný rozvaděč, 
prodlužovací kabel 400V/32A, 25 m 

 
Dosah Kapacita 2 Kapacita 2/4 
35,0 m 3 500 kg 3 200 kg 
40,0 m 2 700 kg 2 400 kg 
45,0 m 1 950 kg 1 750 kg 
50,0 m 1 450 kg 1 250 kg 

 
Pohony: 

Kladkostroj 22,0 kW 
Otáčení 7,5 kW 

Křížové cesty 5,0 kW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Věžový jeřáb bude využíván po celou dobu výstavby. 
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2. AUTODOMÍCHÁVA Č STETTER BASIC LINE  
 
Autodomíchávač je určen k primární přepravě transportbetonu z betonárky na staveniště, která je od 

staveniště vzdálená cca 22 km.  
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Technické parametry: 
Typ domíchávače   AM 9 C 
Jmenovitý objem  (m 3) 9 
Geometr. objem  (l) 15660 
Vodorys (l) 10240 
Stupeň plnění  (%) 57 
Sklon bubnu  (°) 11,2 
Separátní pohon SH (typ/kW) F6L914/88 
Otáčky bubnu  (U/min.) 0 - 12 / 14 
Přípojka vody (-) u všech typů C (2"), adaptér B (2,5") volitelně  
Vodní nádrž - TV  (l) 190 / 300 / 500 / 650 
Vodní nádrž - Č  (l) 190 / 450 / 650 / 800 
Hm. nástavby (FH/SH)*  (kg) 4030/4660 
A - Délka (FH/SH) (mm) 6781/7291 
B - Šířka (FH/SH) (mm)        2400 / 2500  
C - Průměr bubnu (mm) 2300  
D - Výška násypky (mm) 2482 
E - Průjezd. výška (mm)  2539 
F - Pomocný rám (mm) U-profil 160 / 70 / 8 (6 - 10 m 3) 
G - Převis (mm) 1190 
H - Výsypná výška (mm) 1084 
 
Č  = vodní čerpadlo  
FH = pohon od motoru podvozku  
SH = separátní pohon (Dieselmotor DEUTZ)  
TV = tlakový vzduch  
* hmotnost kompletní montované a provozuschopné nástavby dle DIN 70020, odchylka ± 5%  
 

Autodomíchávač bude využíván pouze v době betonáží monolitických sloupů ve 2NP a stropní 
konstrukce nad 2NP. 
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3. AUTOČERPADLO S VÝLOŽNÍKEM S 34 X  
 

Autočerpadlo je určeno k sekundární dopravě betonu po pracovišti. Pro autočerpadlo jsou na 
staveništi určena 2 stanoviska, aby se výložník dostal i do nejvzdálenějších míst. 

 
Technické parametry 

Vertikální dosah 34,0 m 
Horizontální dosah 30,0 m 
Délka koncové hadice 4,0 m 
Celková hmotnost návěsu 50 000 kg 
Zatížení točnice 20 000 kg 
Pohotovostní hmotnost v zákl. 10 580 kg 
Nosnost 39 420 kg 
Ložná plocha za labutím krkem 9 300 x 2 550 mm 

 
Výložník S 34 X 

Vertikální dosah (m) 34,0 

Horizontální dosah* (m) 30,0 

Skládání výložníku - R 

Počet ramen - 4 

Dopravní potrubí - DN 125 

Délka koncové hadice (m) 4 

Pracovní rádius otoče ° 550° 

Systém zapatkování - XH 

Zapatkování podpěr - přední (m) 6,21 

Zapatkování podpěr - zadní (m) 5,70 

  * od osy otoče výložníku 
 

Čerpací jednotky 

Typ 
Pohon  
(l/min) 

Dopravní  
válec (mm) 

Hydraulický  
válec (mm) 

Počet  
zdvihů  
(min -1) 

Dopravované  
množství  
(m 3/h)* 

Tlak betonu  
max. (bar) 

P 2020 320 200 x 2000 120 / 80  24 90 108 

Současně nelze dosáhnout maximálního dopravovaného množství a maximálního tlaku!  
* Maximální teoretické dopravované množství 
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Pracovní 
rozsah

 
 

Autočerpadlo bude využíváno pouze v době betonáží monolitických sloupů ve 2NP a stropní 
konstrukce nad 2NP. 
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4. 6X6 VALNÍK TATRA T810-1R1R26/351 

Valník bude sloužit k primární dopravě veškerého materiálu na staveniště včetně betonových 
panelů tvořících podloží pro věžový jeřáb, keramických výrobků, ocelových prvků, systémového 

bednění a nesmontovaných mobilních buněk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technické parametry 
Užitečné zatížení 8 500 kg 
Plněpohonné vozidlo 6 x 6 
Spotřeba paliva Min. 28,5 l/100 km 
Výkon motoru 195 kW/270 k 
Motor Renault Dxi 7, EURO 5, 195 kW, 1 000 Nm/ 1 200 ot/min 
Převodovka ZF 6S 1000T0, synchronizovaná 
Kabina 2dveřová, sklopná, sedadla 1+2 
Rozvor 3 150 mm, 3 540 + 1 200 mm 
Max. tech. přípustná hmotnost 15 500 kg 
Stoupavost při 15 500 kg 100,0 % 
Užitečné zatížení 8 500 kg (podvozek) 
Max. rychlost 85 km/hod s (omezovačem rychlosti) 
Nástavby Valník s rukou. 

Rozměry vozidla:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valník Tatra T810 bude využit jednorázově před začátkem provádění technologických etap na 
stavbě (pouze pro dovoz materiálu). 
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5. TATRA 815 
 

Tatra 815 bude sloužit jako tahač valníku Goldhofer, a také bude přepravovat věžový jeřáb 
LIEBHERR 120 K.1 na dvounápravovém podvozku. Dále bude využit jako tahač návěsu  Fliegel k 

přepravě hotových armokošů na staveniště. 
 
Technické parametry 
Koncepce pohonu 4x2 – 12x12 
Pohotovostní hmotnost Až 15 000 kg 
Užitečná hmotnost  Až 35 500 kg 
Počet míst 2 - 6 
Max. rychlost 90 hm/hod 
Objem nádrže 420 l 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tatra 815 bude využívána jednorázově před začátkem provádění technologických etap na stavbě 

(pouze pro dovoz materiálu). 
 
 

6. VALNÍK GOLDHOFER STN-L 4  
 

Valník tažený nákladním automobilem Tatra 815 je určen k přepravě smontovaných buněk na 
staveniště po veřejných komunikacích. 

 
Technické parametry 
Délka 13,5 m 
Šířka 3,0 m 
Nosnost 52,0 t 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valník Goldhofer bude využit pouze dvakrát a to před začátkem výstavby a po jejím ukončení. 
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7. NÁVĚS S BOČNICEMI FLIEGL  
 

Bude tažen nákladním automobilem Tatra 815 a použit k primární přepravě armokošů, ocelových 
prutů a dřevěných desek pro doplňkové bednění. 

 
Technické parametry 
Délka 10,0 m 
Šířka 2,46 m 
Výška bočnic 1,0 m 
Nosnost 23,5 t 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
Návěs Fliegl bude využit jednorázově před začátkem provádění technologických etap (pro dovoz 

materiálu na staveniště). 

 

8. STAVEBNÍ VÝTAH GEDA 500 Z/ZP  

Stavební výtah bude sloužit k přepravě osob-dělníků do vyšších pater a příp. některého materiálu. 
 
Technické parametry 

500 kg (osoby) 
Nosnost 

850 kg (náklad) 
12 m/min (osoby) 

Rychlost zdvihu 
24 m/min (náklad) 

Max. výška  100 m 
Napájení 400 V/2,8/5,5 kW 
Vidlice 16 A (pětikolík) 
Zastavěná plocha 2x2,5 m 
Rozměr klece  160/140/110 cm (d/š/v) 

Příslušenství 
Gumový přenosný rozvaděč, 
prodlužovací kabel 400V/16A, 25 m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stavební výtah Geda bude využíván od doby odbednění stropu v 1NP až po konec výstavby. 
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9. PONORNÝ VIBRÁTOR ENAR AVMU – MOTOR  
 

Ponorný vibrátor je určen k vibrování čerstvě uložené betonové směsi do bednění.  
 

Technické parametry 
Napětí 230 V 
Hmotnost 4,5 kg  
Otáčky motoru 18 000 ot./min 
Elektrický příkon 2 300 W  
Rozměry (d x š x v) 150 x 354 x 205 mm 

 
 
 
 
 

Ponorný vibrátor s oběma hřídelemi bude používán behěm betonáží monolitických sloupů ve 2NP a 
stropní konstrukce nad 2NP. 

 
 

10. OHEBNÁ HŘÍDEL ENAR TAX-TDX 1/AX38  
 

Hřídel je určena k vibrování stropní monolitické konstrukce nad 2NP včetně průvlaků RT-105. 
 

Technické parametry 
 

 
 
 

Hřídel bude používána behěm betonáží stropní konstrukce nad 2NP. 
 
 

11. OHEBNÁ HŘÍDEL ENAR TAX-TDX 4/AX38  
 

Hřídel je určena k vibrování ŽB monolitických sloupů ve 2NP a průvlaku RT-106. 
 

 
Technické parametry 
Hmotnost 1,9 kg  
Hutnící výkon 17 m3/hod  
Průměr 38 mm  
Délka hřídele 4 m  
Délka hlavice 345 mm  
 

 
 
 
 
 

Hřídel bude používána behěm betonáží monolitických sloupů ve 2NP a průvlaku RT-106 nad 2NP. 
 
 

Hmotnost 1,9 kg 
Hutnící výkon 17 m3/hod 
Průměr 38 mm 
Délka hřídele 1 m 
Délka hlavice 345 mm 
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12. STAHOVACÍ VIBRA ČNÍ LIŠTA ENAR TORNADO H  

 
Vibrační lišta je určena k plošnému vibrování ŽB monolitické stropní konstrukce nad 2NP. 

 

Technické parametry 

 

 
 
 

Vibrační lišta bude využita po odbednění železobetonového stropu.  
 
 

13. HITACHI OHÝBA ČKA A STŘIHA ČKA OCELOVÝCH PRUT Ů VB16Y 
 

Ohýbačka a střihačka je v případě potřeby určena k ručnímu ohýbání a střihání výztuže.  
 

Technické parametry 
Příkon 510 W  
Max. průměr ohýbaného drátů 16 mm  
Čas potřebný na střih/ohyb 3,1/5,1 sec  
Volba úhlu v rozpětí 0ˇ/180  
Hmotnost 17 kg 
Kontrola úhlu Mikroprocesorem 

 
 

Ohýbačka a střihačka bude využívána v době ztužení železobetonových konstrukcí.  
 
 

14. ELEKTRICKÁ PILA MSE 180 C-BQ  
 

Elektrická pila je určena k ořezávání různých dřevěných desek a bednění. Bude sloužit jako 
pomůcka při tesařských prací. 

 
Technické parametry 

 

 
Elektrická pila bude využívána v jednotlivých etapách bednění železobetonových konstrukcí. 

Hmotnost: 15.5 kg 
Objem nádrže 0.5 
Palivo bezolovnatý benzín 
Odstředivá síla: 150 kN 
Motor: HONDA GX-25 4-taktný 
Zdvihový objem: 25 cm3 
Výkon HP/ot.: 1,1 / 7000 
Prac.šíře bez kartáčů až 9500 mm 

Příkon  1,8 kW 
Jmenovité napětí  230 V 
Délka přívodního kabelu  4,0 m 
Hmotnost  4,2 kg  
Hladina akustického tlaku  92,0 dB (A) 
Hladina akustického výkonu 105,0 dB(A)  
Hodnota vibrací vlevo/vpravo 2,2/2,7 m/s²  
Doporučená řezná délka  35 cm 
Poměr hmotnost/výkon 1,9 kg/kW 
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15. HLADIČKA BETONU BULLDOG KZ110-KG280  

Hladička betonu je určena k plošným úpravám povrchových nerovností ŽB monolitických 
stropních konstrukcí nad 2NP. 

Technické parametry 
Průměr rotoru: 1200mm 
Počet lopatek: 4ks. 
Rozměry lopatek: 200x400x16mm 
Miska: 1200mm není součástí dodávky 
Počet otáček: 60-120otč./min. 
Úhel naklopení lopatek: 0-20° 
Hmotnost: 101kg 
Rozměry: 2100x1120x1000mm 
Motor: KIPOR KG280D 
Typ motoru: Jednoválec, čtyřtakt, vzduchem 

chlazený, benzínový, OHV 
Obsah motoru: 277cm3 
Max. otáčky motoru: 3600otč./min. 
Jmenovitý výkon motoru: 5.5kW(7.48Hp)/3600otč./min. 
Max. výkon motoru: 6.0kW(8.15Hp)/3600otč./min. 
Vrtání x zdvih: 78 x 68mm 
Max. kroutící moment: 16.5Nm/2500otč./min. 
Startování: ruční(tahem) 
Systém zapalování: T.C.I. elektronicky (magneto) 
Palivo: Naturál 95 
Objem palivové nádrže: 6.0L 
Spotřeba paliva: ≤2.7L/h[3600otč./min.] 
Typ oleje: SAE15W40 
Množství oleje v motoru: 1.1L 
Systém mazání motoru: Rozstřikem 
Olejové čidlo: ano 

 
Hladička betonu bude využita po odbednění železobetonového stropu 

 

 
16. VRTACÍ A SEKACÍ KLADIVO METABO KHE 56  

 
K potřebě vrtání během výstavby. Opracovávání zdiva a betonu. 

 
Technické parametry 
Napájení 230 V 
Jmenovitý příkon 1 300 W 
Kroutící moment 90 Nm 
Max. počet úderů 2 840 /min 
Intenzita úderu 8 / 14 J 
Upínání nástroje SDS-max 

s vrtákem: 45 mm 
s frézovací korunkou: 65 mm  

Průměr vrtáku do betonu 

s vrtací korunkou: 100 mm 
Hmotnost 6,7 kg 

 
Kladivo bude využíváno v průběhu celé provádění obou technologických etap. 
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17. NIVELAČNÍ PŘÍSTROJ PENTAX AP-281 
 

Nivelační přístroj je určen ke geodetickým měřením na staveništi. 
 
Technické parametry 
Obraz v dalekohledu Vzpřímený 
Zvětšení dalekohledu 28 x 
Zorné pole ve 100 m 2,3 m 
Minimální zaostření 0,4 m 
Násobná konstanta 100 
Standardní odchylka na km (1 km dvojí nivelace) +/- 1,5 mm 
Rozsah automatického kompenzátoru +/- 15 ' 
Typ automatického kompenzátoru magnetický 
Citlivost krabicové libely 10' / 2 mm 
Nejmenší dílek vodorovného kruhu 1 grad 
Urovnání přístroje 3 stavěcí šrouby 
Délka přístroje 200 mm 
Šířka přístroje 140 mm 
Výška přístroje 130 mm 
Váha přístroje 1,3 kg 
Vodotěsnost IPX4 

 
Nivelační přístroj bude využit jednorázově před začátkem provádění jednotlivých technologických 

etap. 
 
 

18. STOLOVÁ PILA VACUTEC VMP 700A + PROFI KOTOU Č 
 

Stolová pila bude při výstavbě sloužit k řezání tvárnic Porotherm. 
 
Technické parametry 
Max. průměr kotouče 700 mm 

Max. délka řezu 700 mm 
Max. hloubka řezu 290 mm 

Napájení 230 V 
Příkon  2,2 kW 

Výkon elektromotoru 5,5 kW/HP 
Rozměry 1710 x 910 x 1350 mm 
Hmotnost 200 kg 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pila bude využita v průběhu výstavby technologické etapy provádění zdění ve 2NP z cihelných 
tvárnic Porotherm. 
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19. STAVEBNÍ MÍCHA ČKA LESCHA S 185 HR 230V 

Stavební míchačka je určena k výrobě malty pro zdění z cihel Porotherm ve 2NP. 
 
Technické parametry 
Napětí 230V/50Hz  
Příkon 1,6kW 
Objem bubnu 180 litrů ( geometrický ) 
Max.objem suché směsi 110 l 
Max.objem mokré směsi 135 l 
Rozměry 146x83x140 cm 
Na deset namíchání se vyrobí cca 1,1 m3 
Váha 106 kg 

 

Míchačka bude využita v průběhu provádění zdění z cihelných tvárnic Porotherm ve 2NP.  

 
20. SVÁŘECÍ STROJ KIT 305 STANDARD KOMPAKT  

 
Svářecí stroj je určen ke sváření kotvících prvků ocelových sloupů ve 2NP a svařování armokošů.  

 
Technické parametry 
Vstupní napětí 50/60 Hz 3x400 V 
Jištění 25 A 
Rozsah proudu 30-280 A 
Posuv drátu 2-kladka  
Rychlost podávání 1-25 m/min 
Zatěžovatel 100 proc. 220 A 
Zatěžovatel 60 proc. 260 A 
Zatěžovatel max. I 280 A 
Síťový proud 12,3 A 
Příkon 60 8,6 kW 
Třída izolace IP21  
Napětí na prázdno 17-38 V 
Krytí IP21  
Rychlospojka 35-50  
Rozměry DxŠxV 835x480x840 mm 
Hmotnost 98 kg 

 
 
Svářecí stroj bude využit v průběhu provádění montáží ocelových sloupů a ztužení monolitických 

průvlaků a sloupů ve 2NP.  
 
 

21. KONTEJNER 
 

Kontejner bude použit pro shromažďování a třídění vzniklého odpadu na staveništi.  
Technické parametry 
Objem  10,0 m3 
Nosnost 8,0 t 

 
3 ks kontejnerů budou využívány po celou dobu výstavby. 
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22. VYSOKOTLAKÝ ČISTIČ NILFISK POSEIDON 4-36 
 

Vysokotlaký čistič bude sloužit k chemickému ošetřování bednění prostředkem PERI Bio Clean, 
k čištění bednících prvků a vlhčení zhotovených betonových konstrukcí. Na pracovišti musí být 3 

kusy. 
Technické parametry 
Sací výška 0,5 m 
Rozměry 400 x 400 x 1030 mm 
Průtok vody max. 760 l/hod 
Průtok (l/h) 700 l/hod 
Příkon 4,2 kW 
Otáčky čerpadla 1450 ot./min 
Napětí 400 V 
Max. teplota vody (°) 60°C 
Kapacita nádrže 4 l (na čistící prostředek) 
Hmotnost stroje 38 kg 
Čistící účinek 3,6 kg/síla 

 
 
 
Čistič bude využit v průběhu provádění bednění a odbedňování 
monolitických konstrukcí ve 2 NP. 

 

23. STAVEBNÍ KOLEČKO 

Stavební kolečko je určeno k sekundární dopravě stavebního materiálu po staveništi, např. malty 
pro zdění. 

Technické parametry 
Nafukovací kolo bantam 400x100 mm 
Korba – bodově svařená s výztuhou 60 l 

 
Kolečko bude využíváno po celou dobu výstavby. 
 
 
 

 

24. ÚHLOVÁ BRUSKA NAREX EBU 12-11 

Úhlová bruska je určena k povrchovým úpravám nerovností ŽB monolitických sloupů popř. i 
ocelových konstrukcí.  

Technické parametry 
 

 
Bruska bude využívána v době potřeby po celou dobu výstavby. 

 
 
 
 

Závit na vřetenu M 14 
Kotouč max. 115 mm 
Volnoběžné otáčky 10 000 ot./min 
Jmenovitý příkon 1100 W 
Hmotnost 1.9 kg 
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25. MÍCHADLO NAREX EGM 10-E3  
 
Míchadlo je určeno k promíchání různých materiálů např. malt 

při zdění z Porothermu. 
 
Technické parametry 
Hmotnost 4,3 kg 
Napájení 230 V 
Jmenovitý příkon 950 W 
Otáčky naprázdno 250 - 720 min-1 
Otáčky při zatížení 140 - 400 min-1 
Závit na vřetenu M14 

 
Míchadlo bude využíváno v průběhu provádění zdění ve 2NP.  

 
 
 

26. PŘÍMO ČARÁ PILA BLACK&DECKER KS900SK  
 

Přímočará pila je určena k ořezávání truhlářských výrobků. 
Technické parametry 
Příkon 620 W 
Napájení 230 V 
Hmotnost 4 kg 
Hloubka řezu  dřevo: 85 mm 
Hloubka řezu  ocel: 5 mm 
Hloubka řezu  hliník: 15 mm 
Šikmý řez 0 – 45 ° 
Otáčky plynule nastavitelné 
Zdvihy 800 – 3200 zdvih/min 

 
Pila bude využívána v průběhu provádění bednění 
monolitických konstrukcí ve 2NP.  

 
 

 
27. STAVENIŠTNÍ ROZVADĚČ RS 0.0.3.4 

 
Bude zapojen sériově za rozvaděčem RES 2.2.2.2 IP44 viz. níže, pro případy potřeby více zdířek na 

230 V. (Např. při hutnění monolitického stropu, kdy bude zapotřebí více vibrátorů.) 
 
Technické parametry 
Hmotnost: 15 000g / 15kg 
Zásuvky: 400V 3 x 5k/16A 
Zásuvky: 230V 4 x 16A 
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27. STAVENIŠTNÍ ROZVADĚČ RES 2.2.2.2 IP44 
 

Bude sloužit jako hlavní staveništní rozvaděč. Bude na něj sériově napojen podružný rozvaděč 
věžového jeřábu a stavebního výtahu a rozvaděč RS 0.0.3.4. 

 
 
Technické parametry 
Hmotnost: 30 000g / 30 kg 

2 x 5k/32A 
2x 4k/32A Zásuvky: 400V 
2x 5k/16A 

Zásuvky: 230V 2x 16A  
 
 
Staveništní rozvaděče budou využívány v průběhu celé výstavby. 

 
 

28. HLINÍKOVÉ POJÍZDNÉ LEŠENÍ TYP 4304  
 

Pojízdné lešení je určeno ke zdícím pracem ve 2NP a k jakýmkoli jiným pracem, při kterých jej 
budou pracovníci potřebovat. 

 
Technické parametry 
Délka 2,50 m 
Šířka 0,85 m 
Povolená zátěž 200 kg/m2 
Skupina lešení 3 

 
Popis kg/ks Specifikace 

- typ 4304 
Pracovní výška [m]   6,60 
Výška lešení [m]   5,75 
Výška poslední podlážky [m]   4,60 
Vertikální rám 2,00 x 0,85 m 10,2 2 
Vertikální rám 1,00 x 0,85 m 5,5 2 
Vertikální rám 1,75 x 0,85 m 9,0 2 
Dvojité boční zábradlí 2,50 x 0,50 m 5,6 2 
Podlážka bez výlezu 2,50 x 0,60 m 18,9 1 
Podlážka s výlezem 2,50 x 0,60 m 19,3 1 
Diagonála 3,08 m 2,9 4 
Hliníková dlouhá okopová zarážka 2,50 m 4,6 2 
Hliníková čelní okopová zarážka 0,85 m 1,8 2 
Hliníkový spodní pojezdový nosník 2,00 m 10,6 2 
Kolečka Ø 200 mm, 500 kg, se šroubovací patkou 5,7 4 
Váha celkem [kg]   167,2 
 
Pojízdné lešení bude využíváno v průběhu celé výstavby. 
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29. SEDIMENTAČNÍ PLASTOVÁ JÍMKA KOMBI SJK  
 
Slouží k akumulaci a odsedimentování znečištěné vody ze zpevněné plochy pro čištění bednění. 

Do horní části sedimentační jímky přitéká znečištěná voda z mycího místa, kde se zbaví hrubých 
nečistot a přetéká do spodní části. Po sedimentaci nerozpustných látek je voda čerpána do ČOV. 

Sedimentační jímka se instaluje na betonovou desku a je obetonována. Její stěny slouží jako 
ztracené bednění. 
 

Technické parametry 
Typ Hmotnost Rozměry (š x d x v) Pracovní objem 

SJK 2 660 kg 1,40 x 4,15 x 2,04 m 7,0 m3 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sedimentační jímka bude osazena od začátku do konce výstavby a využívána bude 
v technologických etapách odbedňování železobetonových konstrukcí.  
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ZÁVĚR 
 

V bakalářské práci jsem se zabývala realizací dvou technologických etap provádění svislých 
nosných konstrukcí a monolitického stropu monolitické skeletové konstrukce lyžařského zázemí 
v Koutech nad Desnou. Jednalo se především o bednící a betonářské práce, nicméně do těchto etap 
zasahovaly i další dvě technologie – zdění z Porothermu a montáž ocelových prvků svařováním.  

Nejvíce poznatků ve mně ponechalo nastudování provádění systémového bednění, které je 
v dnešní době typické pro výstavbu monolitických konstrukcí a které ohromně urychluje a 
mechanizuje samotný betonářský počin. 

Dále bych se pozastavila nad doplňujícím  zadáním, ve kterém jsem srovnávala výstavbu 
svislých nosných stěn z cihelných tvárnic Porotherm oproti stěnám ze železobetonu. Došla jsem 
sice k očekávanému závěru, že ve skutečnosti je realizace monolitických konstrukcí nesrovnatelně 
dražší a náročnější na vybudování, avšak i přes tyhle stinné stránky je dnes čím dál častěji 
využívána pro své výborné statické vlastnosti a téměř neomezené tvary.  

Díky této práci jsem poznala komplikovanost synchronizace výstavby, byť jen na základě jedné 
technologické etapy. 

Bakalářská práce pro mne znamenala velký přínos z hlediska nových poznatků a uvědomila 
jsem si díky ní náročnost organizace výstavby a obtížnost komplexního myšlení. 
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