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Anotace práce Bakalářská práce zpracovává technologickou etapu provedení 

nosné konstrukce administrativní budovy Synot Jaktáře. 

Budova bude sloužit jako kancelářský objekt a také jako datové 

centrum umístěné ve 4 NP. 

Jedná se o čtyřpodlažní nepodsklepenou budovu. 

Konstrukce stavby je tvořena monolitickým skeletem. 

 

Anotace práce v 

anglickém jazyce 

The main subject of Bachelor thesis concerns technological phase 

of load bearing structure administration building Synot Jaktáře. 

The building serves as secretarial object and data centre placed at 

fourth floor. 

The building has four floor above and no floor bellow the ground. 

The construction is made like monolithic core structure. 

 

Klíčová slova Železobetonový skelet, technologický postup, rozpočet, časový 

plán, zařízení staveniště, jakost, kontrolní a zkušební plán, 

bezpečnost práce 

 

Klíčová slova v 

anglickém jazyce 

Monolithic core structure, technology procedure, budget, time 

schedule, building site accessories, quality, control and 

probationaly plan, occupation safety 
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ÚVOD: 

Ve své bakalářské práci se zabývám stavbou administrativní budovy firmy Synot, 

 která bude zároveň sloužit jako datové centrum. Datové centrum bude umístěno ve  

4 podlaží. 

Budova je podélný 4-podlažní monolitický skelet tvořený třemi trakty. Okrajové trakty 

budou sloužit jako prostory pro kanceláře, kuchyňky a WC a prostřední trakt je 

spojovací chodba. 

Mou prací bylo vyřešit zařízení staveniště, napsat technickou zprávu, technologický 

předpis, kostrukční a zkušební plán, BOZP a navrhnout strojní sestavu potřebnou pro 

výstavbu této technologické etapy. 

Dále jsem zpracoval počet potřebných pracovníků a časové plány pro celou etapu,  

ale i detailně rozepsané jedno podlaži budovy. 

Bylo také třeba spočítat výkaz výměr pro následující tvorbu rozpočtu. 

Tuto budovu jsem si vybral, protože bydlím asi 300 metrů od ní a měl jsem možnost 

pozorovat jak rostla. Je to také jediná větší budova, která vyrostla v blízkém okolí mého 

bydliště. 
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1.1  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

STAVBA:   ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA JAKTÁŘE – II.ETAPA 

INVESTOR:   SYNOT REAL ESTATE, a.s., Sokolovská 541, 180 00 Praha 8 

MÍSTO STAVBY:   Katastrální území Mařatice, parc.č. 3015/50, 3015/74, 

3015/75,      3015/89,3015/98,  3015/101 

PROJEKTANT: GG   Archico s.r.o., Zelené náměstí 1291, Uh. Hradiště 

CHARAKTER STAVBY:   novostavba 

1.2  ÚČEL OBJEKTU 

Jedná se administrativní budovu s kancelářskými prostory a datovým centrem. 

 V 1. -3.NP jsou umístěny kancelářské prostory a sociální zázemí. V 4.NP je umístěno 

datové centrum firmy. V každém podlaží jsou, v prostoru naproti centrálního schodiště, 

navržena WC M –Ž a dvě kuchyňky. V zrcadle tříramenného schodiště je umístěn 

osobně nákladní výtah. Strojovna výtahu je umístěna v 1.NP pod schodišťovým 

ramenem. 

1.3  ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

Jedná se o výstavbu dalšího křídla administrativní budovy, které bude provozně 

navazovat na stávající administrativní budovu. Jedná se o čtyřpodlažní budovu.  Vstup 

se předpokládá spojovací chodbou ze stávající administrativní budovy, kde je situován 

centrální vstup.  Nová administrativní budova tvoří část komplexu nízkopodlažních 

budov s možností dostavby dalšího objektu navazujícího na navržený objekt dle 

aktuálních potřeb investora. Po stavební stránce se jedná o konstrukční a dispoziční 

trojtrakt s nosnou konstrukcí z železobetonového monolitického skeletu s rozpony 520 

+ 210 + 520 cm v příčném směru, v podélném po 540 cm s vloženým chodbovým 

rozponem 210cm. Opláštění budov se předpokládá sendvičové s vnějším pláštěm s 

panely z lakovaného plechu Fe Zn. - barva stříbřitého odstínu. Výplně otvorů budou 

hliníkové v barevné kombinaci přírodní elox + modrá. Hmotově jednoduchý objekt je 

horizontálně rytmizován předsazenými (hliníkovými) slunolamy. 
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Barevné řešení předpokládá uplatnění hliníkového odstínu v kombinaci s tmavě 

modrými plochami na rámech svislých ventilačních oknech. 

Budova bude vybavena ústředním vytápěním, zdravotechnickými rozvody, 

elektroinstalací, slaboproudými, kamerovým systémem a klimatizací (chlazením). 

Vytápění objektu se předpokládá ze stávající vlastní vyměníkové stanice v přízemí 

stávajícího objektu, která po doplnění dalších modulů bude sloužit i pro další etapy 

výstavby. V objektu bude umístěno: 

Ve 4. podlaží: 

Datové centrum areálu 

Pro zajištění optimálních provozních podmínek IT infrastruktury holdingu Synot bude 

vybudováno Datové centrum (DC) dle dnes platných standardů.  

Datové centrum je souhrnný název pro různorodé systémy, které jsou nezbytné pro 

fungování DC, tedy pro vytvoření optimálních podmínek pro provoz instalovaných IT 

technologií a jejich ochraně před vnějšími vlivy. Celé podlaží je vybaveno zdvojenou 

podlahou. Každé Datové centrum je tvořeno soustavou místnosti, které plní určité 

funkční vlastnosti v rámci Datového centra jako celku. DC obsahuje tyto prostory: 

Místnost serverovny – poskytne patřičný prostor, ve kterém bude instalována samotná 

výpočetní technika. Místnost je vybavena rozvodem elektrické energie, chlazením a v 

neposlední řadě patřičným osvětlením (jak primárním tak záložním). Veškeré rozvody 

jsou provedené pod zdvojenou podlahou či v podstropních prostorech a následně 

vytažené do jednotlivých technologických skříní. V prostoru serverovny budou rovněž 

umístěny klimatizační jednotky. 

Místnost trezoru/obsluhy – jedná se o separátní místnost určenou pro trezor na záložní 

datová média. Požární odolnost takových prostor je min. 90 minut, je vybavená 

zhášecím systémem a samozřejmě trezorem s požární odolnosti min. 120 minut při 

okolní teplotě přes 1000ºC. Použité trezory garantují kompaktnost dat na nosičích i při 

výskytu požáru.  
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Energocentrum – místnost záložních zdrojů a rozvodu napájení – v této místnosti 

budou umístěné: 

- UPS a bateriové moduly, které zajistí dodávku elektrické energie po dobu startu diesel 

agregátu 

- rozvodné elektrorozvaděče, které zajistí dodávku elektrické energie do všech místnosti 

Datového centra 

Místnost, která bude vybavena klimatizačními jednotkami. 

Kabelovna – místo, kde budou zakončené všechny prostupy pro připojení externích 

zdrojů. Použití kabelovny je důležité hlavně z hlediska vymezení předávacího místa pro 

poskytovatele externích komunikačních linek a zajištění maximální bezpečnosti v rámci 

celého Datového centra. Pracovníci telekomunikačních operátoru mají umístěnou svou 

technologii v rámci kabelovny. Není proto nutné zajišťovat přístup externích 

pracovníku do prostor Datového centra. 

Strojovna – v této místnosti budou umístěny technologie vzduchotechniky pro DC, 

která bude pokračovat do všech místností DC. Vzduchotechnika slouží pro výměnu 

vzduchu v DC dle platných hygienických norem. 

Ve 3. podlaží: 

- administrativní oddělení 

- finanční oddělení 

- právní oddělení 

- technické oddělení 

- obchodní oddělení 

- účtárna 

- strojovna vzduchotechniky pro administrativní část objektu 

Ve 2. podlaží: 

- administrativní oddělení 

- právní oddělení 

- finanční oddělení 

- bookmaři 

- účtárna 
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V 1. podlaží: 

- administrativní oddělení 

- strojovna výtahu 

- rozvodna NN 

 

V každém podlaží jsou v prostoru naproti schodišti navržena WC M –Ž. 

V každém podlaží jsou dvě kuchyňky. V zrcadle tříramenného schodiště je umístěn 

nákladní výtah. 

1.4  SMĚRNÉ UKAZATELE 

Zastavěná plocha : 607,50m/2 

Obestavěný prostor : 11 476,00m/3 

1.5  TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

1.5.1  Zemní práce, základy 

Zemní práce spočívají v provedení sejmutí případné ornice (v tl. cca 250mm), a ve 

vyhloubení stavebních rýh pro základové pasy a stavebních jam pro základové patky. 

Zemina vykopaná při provádění výkopu bude rozprostřena v okolí stavby. 

Objekt je založen na základových patkách podporovaných pilotami o průměru Ø 600 

mm. 

Základové patky a pasy budou provedeny z vyztuženého betonu. 

1.5.2  Svislé a vodorovné nosné konstrukce 

Nosný systém objektu je monolitický skelet, doplněný ztužujícími železobetonovými 

stěnami. 

Stropní konstrukce jsou navrženy jako železobetonové monolitické desky. 

Obvodový plášť je sendvič z keramických tvárnic POROTHERM 30P+D + tepelná 

izolace z minerální vlny tl.90mm + fasádní kazety z lakovaného FeZn plechu. 

Střešní konstrukce je navržena s povlakovou krytinou FATRAFOL 810. 
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Objekt bude odvodněn vnitřními vpusťmi napojenými na svody potrubí a ústící do 

navržené kanalizace. 

1.5.3 Příčky, schodiště 

Dispozičně je objekt řešen jako trojtrakt rozdělen pomocí dělících příček. Vnitřní dělící 

příčky jsou uvažovány v technických a sociálních prostorách zděné z příčkovek 

POROTHERM a v prostorách kancelářských z desek SKD v kombinaci s prosklenými 

plochami v hliníkových rámech. V objektu je navrženo vyrovnávací ŽB schodiště, 

provedené nadbetonávkou stupňů. 

1.5.4 Výplně otvorů 

Venkovní výplně otvorů jsou navrženy z hliníku. Barevné řešení předpokládá 

uplatnění hliníkového odstínu v kombinaci s tmavě modrými plochami na rámech 

ventilačních oknech. 

 Okna budou opatřena vnitřními hliníkovými žaluziemi. 

Venkovní dveře jsou taktéž hliníkové ve stejném barevném odstínu. 

Vnitřní výplně otvorů jsou dřevěné osazené v technických a sociálních prostorách do 

ocelových zárubní a v kancelářských prostorách do obložkových případně rámových 

zárubní. Některá dveřní křídla budou provedena jako protipožární (podrobně viz 

technická zpráva požárně bezpečnostního řešení). 

 

1.5.5 Technické vybavení objektu 

Objekt bude vybaven ústředním vytápěním, zdravotechnickými rozvody, 

elektroinstalací, slaboproudými rozvody (sdruženou kabeláží), EZS, kamerovým 

systémem a klimatizací (chlazením). 
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1.5.6 Úpravy povrchů 

Veškeré skladby podlah včetně podkladních vrstev jsou patrné z výkresové části. 

Stěny i stropy budou opatřeny malbou. Prostory sociálního zařízení a kuchyňky budou 

obloženy keramickým obkladem do výšky zárubní. V celém objektu budou provedeny 

SKD podhledy. Podlahové krytiny by měly být snadno udržovatelné a čistitelné. V 

chodbách a prostorách sociálního zázemí je navržena keramická dlažba, v kancelářích 

koberec a ve skladovacích prostorách a archivech PVC. 

Obvodový plášť je sendvič z keramických tvárnic POROTHERM 30P+D + tepelná 

izolace s minerální vlny tl.90mm + fasádní kazety z lakovaného FeZn plechu. 

Klempířské výrobky budou vyrobeny z lakovaného Fe Zn plechu jako fasádní panely. 

 

1.6  TEPELNĚ    TECHNICKÉ VLASTNOSTI 

Veškeré konstrukce budou splňovat normou požadované vlastnosti na součinitel 

prostupu tepla – ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov 

 

1.7 ZPŮSOB ZALOŽENÍ OBJEKTU 

Z inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu vyplývá nutnost hlubinného 

založení objektu. Způsob založení je popsán v oddíle technické řešení viz. výše. 

1.8 EKONOMICKÉ HODNOCENÍ STAVBY 

 Jednotkové ceny obestavěného prostoru a podlažní plochy u navrženého objektu 

jsou v relaci s měrnými ukazateli obdobných staveb realizovaných v poslední době. 

Ekonomická návratnost investic nebyla kalkulována. 



21 
 

1.9 PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Stavba nebude mít žádný negativní vliv na okolí. Vzhledem k jejímu charakteru nebude 

produkovat žádné nebezpečné ani škodlivé látky. Samotná stavba neovlivní žádný ze 

sousedních objektů. 

Navržené stavebně-technické řešení je v souladu s požadavky příslušných předpisů, 

zejména úplného znění zákona č.50/1976 Sb. a vyhlášek k jeho provedení ve vztahu k 

ochraně ŽP a s obecnými technickými požadavky na výstavbu a vyhovuje požadavkům 

normativů v oblasti ochrany ŽP. 

Navrženy jsou pouze materiály s možností recyklace nebo takové, jejichž případná 

likvidace nemá nároky na zvláštní způsoby nakládání (nebezpečné odpady - např. 

stavební materiály a izolace s obsahem azbestu). 

V technologickém řešení byl kladem důraz na minimalizaci a eliminaci výstupů do 

prostředí. 

Provoz ani výstavba nemá mimořádné nároky na potřebu energií a vody. Odpady ze 

skladové činnosti je možno z větší části recyklovat (odpady z obalových plastů, papíru 

a.p.) a produkci lze proto označit za téměř bezproblémovou. Rovněž skladové 

technologie lze označit jako energeticky nenáročné bez výraznějších emisí do prostředí. 

Produkce odpadních vod je omezena pouze na vody dešťové a splaškové a emise do 

ovzduší jsou de facto pouze z vyvolané dopravy (škodliviny zejména oxidy dusíku, oxid 

uhelnatý a uhlovodíky), vytápění bude na plyn. 

V objektu nebude použito žádné chladicí ani obdobné zařízení s obsahem plynů 

poškozujících ozónovou vrstvu. 

 

Likvidace odpadů při stavbě 

Kontaminaci skrývkových zemin cizorodými polutanty (ropné látky, těžké kovy ap.) 

vzhledem k lokalitě stavby nepředpokládáme (název druhu odpadu - Zemina a kamení 

obsahující nebezpečné látky, katalogové číslo 17 05 03, kategorie nebezpečný odpad). 

Většina odpadů bude řazena do kategorie ostatní odpady - O. 

V menším množství budou rovněž vznikat některé odpady, typické pro realizaci 

výstavby, které jsou spolu se shora uvedeným odpadem uvedeny v následující 

přehledné tabulce: 
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Bilance odpadů z období výstavby: 

 

Vysvětlivky: LOF = předání oprávněné osobě (na základě uzavřeného smluvního 

vztahu), SKL – skládkování (pokud nebude jiný způsob využití), SPAL = spalovna, 

REC- recyklace 

Při nakládání s veškerými odpady bude postupováno v souladu s ustanovením č. 

185/2001 Sb. O odpadech a návazných předpisů s ní souvisejících. Veškerý vzniklý 

odpad při realizaci stavby bude separován. Recyklovatelný odpad bude odvezen do 

sběren, ostatní nerecyklovatelné materiály budou odvezeny na řízenou skládku. 

 

Odpady vznikající při provozu 

(přesné informace o odpadech jsou uvedeny v tabulce níže) 

Provoz objektu není spojen s významnou produkcí odpadů a lze konstatovat, že je 

bezproblémový a produkuje odpady běžné pro tento typ staveb. 

Z provozu vznikne de facto pouze odpad charakteru komunálního, který bude 

likvidován konvenčním svozem. 

Z uvedeného je zřejmé, že se bude jednat o odpady kategorie ostatní (O), z nichž valnou 

část tvoří odpady recyklovatelné a využitelné. 
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Bilance odpadů z provozu : 

 

Vysvětlivky:  SKL – skládkování (pokud nebude jiný způsob využití), REC- recyklace, 

Odpady z provozu se budou shromažďovat v k tomu určených prostorech v skladové 

části a v kontejnerech či v k tomu určených nádobách odděleně podle druhů a budou 

pravidelně odváženy k využití nebo odstranění mimo prostor areálu do zařízení k tomu 

určených. Lze předpokládat centrální svoz odpadů z areálu jednou specializovanou 

firmou (oprávněnou osobou). 

1.10 ŘEŠNÍ DOPRAVY, NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ SYSTÉM 

Navržený objekt se nachází v blízkosti místní komunikace. Sjezd na staveniště bude  

přiměřeně upraven pro obsluhu navržené budovy. 

1.11  URČENÍ NOVÝCH OCHRANNÝCH PÁSEM 

V blízkosti nově budovaného objektu se nepředpokládá vznik žádných nových 

ochranných pásem. 

Vyjma vedení navržených inženýrských sítí /kanalizace, vodovod, vedení NN /. 

1.12 OCHRANA OBJEKTU PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY 

Celý objekt bude odizolován od terénu izolací proti zemní vlhkosti a půdnímu radonu. 

Použita bude izolace FATRAFOL 803 + 2x IZOCHRAN, včetně souvrství betonových 

vrstev v podlaze. 

Ostatní škodlivé vlivy se nevyskytují. 
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1.13  BEZPEČNOST PRÁCE 

Provádění stavebních prací musí respektovat vyhlášku 324/90 Sb. ČÚBP o bezpečnosti 

práce a technických zařízení při stavebních pracích a interní předpisy dodavatele, 

investora a uživatele stávajících provozních zařízení. 

Všichni pracovníci podílející se na výstavbě musí být prokazatelně poučeni o 

dodržování bezpečnostních předpisů a jiných zákonných opatření zajišťujících 

bezpečnost a ochranu zdraví pracujících. Jedná se především o vyhlášku č. 324/90 Sb. 

Je nutno dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy platící na území dotčeném 

výstavbou. Proškolení vedoucích pracovníků zajistí investor. Další školení pracovníků 

výstavby zajišťují si již dodavatelé. Rovněž je nutno jak v objektech zařízení staveniště, 

tak v budovaných objektech zabezpečit protipožární opatření a staveniště vybavit 

protipožární technikou. 

1.14  POZNÁMKA 

Při provádění stavebně montážních prací je nutno dodržovat technologické předpisy 

výrobců jednotlivých materiálů a zařízení. 
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2.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 

NÁZEV STAVBY : Administrativní budova Jaktáře- II.etapa 

MÍSTO STAVBY : Katastrální území Mařatice 3015/50, 3015/74, 3015/75 

 3015/89, 3015/98, 3015/101 

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ : Mařatice 

INVESTOR : SYNOT REAL ESTATE a.s., Sokolovská 541, 180 00 Praha 8 

PROJEKTANT : GG Archico s.r.o., Zelené náměstí 1291, Uherské Hradiště 

CHARAKTER STAVBY : novostavba 

ZAK.ČÍSLO : 2938 

ARCHIVNÍ ČÍSLO : 08-112938/4 

ZPRACOVATEL : GG Archico s.r.o., Zelené náměstí 1291, Uherské Hradiště 

DODAVATEL : bude určen na základě výběrového řízení 

STUPEŇ PD : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY 

 

2.2  URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ 

TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 

2.2.1 zhodnocení staveniště 

Stavba je situována v části kat. území Uh.Hradiště – Mařatice zvané Jaktáře, v blízkosti 

toku řeky Morava a podél frekventované komunikace (Sokolovská) Zlín-Uh.Hradiště. 

Jedná se o vícepodlažní objekt, který bude provozně napojen na stávající objekty. 

Objekt není podsklepen a tvoří celek se stávajícím objektem investora v areálu 

investora.Pozemek a budoucí stavba se nenachází v žádném ochranném pásmu a svou 

realizací nevyžaduje vyhlašovat nová ochranná pásma. 

2.2.2 Architektonicko stavební řešení 

Jedná se o výstavbu dalšího křídla administrativní budovy, které bude provozně 

navazovat na stávající administrativní budovu. Jedná se o čtyřpodlažní budovu. 

Vstup se předpokládá spojovací chodbou ze stávající administrativní budovy, kde je 

situován centrální vstup. 
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Nová administrativní budova tvoří část komplexu nízkopodlažních budov s možností 

dostavby dalšího objektu navazujícího na navržený objekt dle aktuálních potřeb 

investora. Po stavební stránce se jedná o konstrukční a dispoziční trojtrakt s nosnou 

konstrukcí z železobetonového monolitického skeletu s rozpony 520 + 210 + 520 cm v 

příčném směru, v podélném po 540 cm s vloženým chodbovým rozponem 210cm. 

Opláštění budov se předpokládá sendvičové s vnějším pláštěm s panely z lakovaného 

plechu Fe Zn. - barva stříbřitého odstínu. Výplně otvorů budou hliníkové v barevné 

kombinaci přírodní elox + modrá. Barevné řešení předpokládá uplatnění hliníkového 

odstínu v kombinaci s tmavě modrými plochami na rámech svislých ventilačních 

oknech. Budova bude vybavena ústředním vytápěním, zdravotechnickými rozvody, 

elektroinstalací, slaboproudými rozvody (sdruženou kabeláží), EZS, kamerovým 

systémem a klimatizací (chlazením). Vytápění objektu se předpokládá ze stávající 

vlastní vyměníkové stanice v přízemí stávajícího objektu, která po doplnění dalších 

modulů bude sloužit i pro další etapy výstavby. Ve 4.NP bude umístěno datové centrum 

pro celý areál. 

 

2.2.3 technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení 

vnějších ploch 

Ve 4. podlaží: 

- datové centrum areálu 

Pro zajištění optimálních provozních podmínek IT infrastruktury holdingu Synot bude 

vybudováno Datové centrum (DC) dle dnes platných standardů. Toto DC bude 

navrženo dle normy Tier III, která zaručuje dostupnost služeb 99,982%. 

Datové centrum je souhrnný název pro různorodé systémy, které jsou nezbytné pro 

fungování DC, tedy pro vytvoření optimálních podmínek pro provoz instalovaných IT 

technologií a jejich ochraně před vnějšími vlivy. Každé Datové centrum je tvořeno 

soustavou místnosti, které plní určité funkční vlastnosti v rámci Datového centra jako 

celku. Celé podlaží je vybaveno zdvojenou podlahou. DC obsahuje tyto prostory:  

Místnost serverovny – poskytne patřičný prostor, ve kterém bude instalována samotná 

výpočetní technika. Místnost je vybavena rozvodem elektrické energie, chlazením a v 
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neposlední řadě patřičným osvětlením (jak primárním tak záložním). Veškeré rozvody 

jsou provedené pod zdvojenou podlahou či v podstropních prostorech a následně 

vytažené do jednotlivých technologických skříní. Vzhledem k vyčleněné ploše 

serverovny je možné osadit až 84 RACK skříní. V prostoru serverovny budou rovněž 

umístěny klimatizační jednotky na principu přímého výparu. 

Kondenzátory těchto jednotek budou umístěny na nekryté části 4.NP. 

Místnost trezoru/obsluhy – jedná se o separátní místnost určenou pro trezor na záložní 

datová média. Požární odolnost takových prostor je min. 90 minut, je vybavená 

zhášecím systémem a samozřejmě trezorem s požární odolnosti min. 120 minut při 

okolní teplotě přes 1000ºC. Použité trezory garantují kompaktnost dat na nosičích i při 

výskytu požáru. V této místnosti je vyčleněn prostor pro operátory, 

kde bude možné provádět veškeré administrátorské práce. 

Energocentrum – místnost záložních zdrojů a rozvodu napájení – v této místnosti budou 

umístěné: 

- UPS a bateriové moduly, které zajistí dodávku elektrické energie po dobu startu diesel 

agregátu 

- rozvodné elektrorozvaděče, které zajistí dodávku elektrické energie do všech místnosti 

Datového centra 

Místnost, která bude vybavena klimatizačními jednotkami na principu přímého výparu. 

Kondenzátory těchto jednotek budou umístěny na nekryté části 4.NP. 

Kabelovna – místo, kde budou zakončené všechny prostupy pro připojení externích 

zdrojů. Použití kabelovny je důležité hlavně z hlediska vymezení předávacího místa pro 

poskytovatele externích komunikačních linek a zajištění maximální bezpečnosti v rámci 

celého Datového centra. Pracovníci telekomunikačních operátoru mají umístěnou svou 

technologii v rámci kabelovny. Není proto nutné zajišťovat přístup externích 

pracovníku do prostor Datového centra. 

Strojovna – v této místnosti budou umístěny technologie vzduchotechniky pro DC, 

která bude pokračovat do všech místností DC. Vzduchotechnika slouží pro výměnu 

vzduchu v DC dle platných hygienických norem. 
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Ve 3. podlaží: 

- administrativní oddělení 

- finanční oddělení 

- právní oddělení 

- technické oddělení 

- obchodní oddělení 

- účtárna 

- strojovna vzduchotechniky pro administrativní část objektu 

Ve 2. podlaží: 

- administrativní oddělení 

- právní oddělení 

- finanční oddělení 

- bookmaři 

- účtárna 

V 1. podlaží: 

- administrativní oddělení 

- strojovna výtahu 

- rozvodna NN 

V každém podlaží jsou v prostoru naproti schodišti navržena WC M –Ž  

V zrcadle tříramenného schodiště je umístěn nákladní výtah 

 

A) Zemní práce, základy 

Zemní práce spočívají v provedení sejmutí případné ornice (v tl. cca 250mm), a ve 

vyhloubení stavebních rýh pro základové pasy a stavebních jam pro základové patky. 

Zemina vykopaná při provádění výkopu bude rozprostřena v okolí stavby. 

Objekt je založen na základových patkách podporovaných pilotami o průměru Ø 600 

mm. Základové patky a pasy budou provedeny z vyztuženého betonu. 
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B) Svislé a vodorovné nosné konstrukce 

Nosný systém objektu je monolitický skelet , doplněný ztužujícími železobetonovými 

stěnami. Stropní konstrukce jsou navrženy jako železobetonové monolitické desky. 

Obvodový plášť je sendvič z keramických tvárnic POROTHERM 30P+D + tepelná 

izolace s minerální vlny tl.90mm + fasádní kazety z lakovaného FeZn plechu. 

Střešní konstrukce je navržena s povlakovou krytinou FATRAFOL 810. 

Objekt bude odvodněn vnitřními vpusťmi napojenými na svody potrubí a ústící do 

navržené kanalizace. 

C) Příčky, schodiště 

Dispozičně je objekt řešen jako trojtrakt rozdělen pomocí dělících příček. Vnitřní dělící 

příčky jsou uvažovány v technických a sociálních prostorách zděné z příčkovek 

POROTHERM a v prostorách kancelářských z desek SKD v kombinaci s prosklenými 

plochami v hliníkových rámech. V objektu je navrženo vyrovnávací ŽB schodiště, 

provedené nadbetonávkou stupňů. 

D) Výplně otvorů 

Venkovní výplně otvorů jsou navrženy z hliníku. Barevné řešení předpokládá uplatnění 

hliníkového odstínu v kombinaci s tmavě modrými plochami na rámech ventilačních 

oknech. Okna budou opatřena vnitřními hliníkovými žaluziemi. 

Venkovní dveře jsou taktéž hliníkové ve stejném barevném odstínu. 

Vnitřní výplně otvorů jsou dřevěné osazené v technických a sociálních prostorách do 

ocelových zárubní a v kancelářských prostorách do obložkových případně rámových 

zárubní. Některá dveřní křídla budou provedena jako protipožární. 

E) Technické vybavení objektu 

Objekt bude vybaven ústředním vytápěním (napojení na stávající rozvody ve stávající 

administrativní budově), zdravotechnickými rozvody, elektroinstalací, slaboproudými 

rozvody, kamerovým systémem a klimatizací (chlazením). 

 

 



33 
 

F) Úpravy povrchů 

Stěny i stropy budou opatřeny malbou. Prostory sociálního zařízení a kuchyňky budou 

obloženy keramickým obkladem do výšky zárubní. 

V celém objektu budou provedeny SKD podhledy. 

Podlahové krytiny by měly být snadno udržovatelné a čistitelné. V chodbách a 

prostorách sociálního zázemí je navržena keramická dlažba, v kancelářích koberec a ve 

skladovacích prostorách a archivech PVC. 

Obvodový plášť je sendvič z keramických tvárnic POROTHERM 30P+D + tepelná 

izolace s minerální vlny tl.90mm + fasádní kazety z lakovaného FeZn plechu. 

Klempířské výrobky budou vyrobeny z lakovaného Fe Zn plechu jako fasádní panely. 

Kanalizace 

Kanalizace v areálu firmy je řešena jako jednotná. Dešťové vody ze střechy objektů 

budou odváděny vnitřními dešťosvody. Dešťosvody budou nad podlahou v nejnižším 

podlaží opatřeny čistícími kusy. Splaškové odpadní vody budou produkovány hlavně v 

prostorách sociálních zázemí. Splašky budou odváděny svislými odpady a dále ležatou 

kanalizací vně objektu. Jednotlivé odpady budou v nejnižším podlaží vybaveny 

čistícími kusy. Odvětrání jednotlivých odpadů bude nad střechu objektu nebo ukončeny 

přivzdušňovacími ventily. K montáži se navrhuje použít trub plastových hrdlových. 

Připojovací potrubí bude provedeno z trub PP-HT hrdlových. 

Ležatá kanalizace bude provedena z potrubí PVC systém KG. Potrubí bud uloženo do 

upraveného pískového lože min. tl. 0,10 m a obsypáno štěrkopískem do výše 0,3 m nad 

horní hranu potrubí. Lože i obsyp je nutno hutnit. Zásyp rýhy v budově bude proveden 

pískem. 

Vodovod 

Pitná, teplá voda bude připojena z přípojky pro  I. etapu. Pitná, teplá voda a cirkulace 

TV bude přivedena ke všem navrženým zařizovacím předmětům a k požárním 

nástěnným hydrantům. Hlavní trasa rozvodů bude vedena pod stropem 1.NP. Na 

odbočkách z hlavní větve budou osazené uzavírací armatury. Ohřev teplé vody bude 

řešen centrálně jedním zásobníkovým ohřívačem o objemu 300 litrů. Ohřívač teplé 

vody je umístěn ve výměníkové stanici. Cirkulaci teplé vody bude zabezpečovat 
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čerpadlo. Vnitřní rozvod vody bude proveden z trub nerezové oceli Mapress (hlavní 

stupačky a hydrantový systém) a z trub plastových s hliníkovou vrstvou spojovaných 

pomocí lisovacích tvarovek Mepla. Volně vedené rozvody se tepelně zaizolují izolací 

TUBOLIT DG, potrubí zasekané ve zdi se opatří návlekovou izolací TUBOLIT SR.  

V každém podlaží bude na chodbě osazen nástěnný požární hydrant s tvarově stálou 

hadicí a uzavíratelnou proudnici D 19/20.  

Elektroinstalace 

Ovládání požárního větrání chráněné únikové cesty bude požárními tlačítky u vstupů na 

schodiště ve všech podlažích a EPS. Současně se spuštěním ventilátoru se sepnou 

požární klapky v 1. a 4.NP a uzavře se požární stěnový ventilátor ve výtahové šachtě v 

1.NP. Rozvod bude veden kabely CYKY pod omítkou a v podhledech. U venkovních 

stěn s okny bez volných zdí budou zásuvky osazeny v parapetních kanálech, spolu se 

zásuvkami strukturované kabeláže. U prosklených vnitřních stěn, ve kterých jsou 

osazeny dveře a není poblíž zeď, budou osazeny úzké vypínače Legrand nebo podobné 

přímo v zárubních dveří. Chráněny budou zásuvkové obvody pro počítače a pro 

slaboproudá zařízení. Pro každé počítačové pracoviště bude osazena čtveřice silových 

zásuvek a dvě datové dvojzásuvky strukturované kabeláže. 

Pro vzduchotechniku jsou v místnostech bez oken napojeny ventilátory, ovládané 

většinou současně s osvětlením. Pouze v rozvodně a ve strojovně výtahu budou 

ventilátory ovládané termostaty. Napojení a ovládání vnitřních jednotek v kancelářích je 

součástí rozvodů klimatizace. 

Umělé osvětlení je navrženo dle ČSN EN 12464-1. Jsou navržena převážně zářivková 

svítidla a svítidla s kompaktními zdroji. V kancelářských prostorách budou čtvercová 

svítidla 600x600, zapuštěná do podhledů. Rozvody budou vedeny v drátěných žlabech v 

podhledu. Nouzové osvětlení únikových cest je řešeno na chodbách a schodištích 

vřazením svítidel s nouzovým modulem mezi běžná svítidla. Kromě toho budou na 

únikových cestách samostatně napojená nouzová svítidla s autonomními zdroji a šipkou 

ve směru úniku. 

Uzemnění a hromosvod jsou navrženy dle ČSN EN 62305. 
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Objekt bude vybaven strukturovanou kabeláží (telefon + počítačová síť), elektrickou 

zabezpečovací signalizací, elektrickou požární signalizací, kamerovým systémem, 

přístupovým systémem a ozvučením. 

V 1.NP budou hlídány všechny vstupy a venkovními kamerami okolí budovy. Ve 2. a 

3.NP budou hlídány schodiště a chodby 

Ve všech kancelářích budou stropní reproduktory. Kromě kanceláří budou reproduktory 

na sociálním zařízení, na chodbách a ve výtahu. 

Vytápění 

Projekt řeší vlastní vytápění s rozvody topné vody k jednotlivým rozdělovačům typ 

UPONOR a z nich k jednotlivým topným tělesům. Je navržen oběh topné vody nucený. 

Zdrojem tepla je předávací stanice ve stávajícím objektu. 

Zdrojem tepla pro objekt bude horkovodní předávací stanice tepla voda–voda, umístěná 

ve stávajícím objektu stavby I etapy.  

Všechna tělesa budou připojena přes uzavíratelné, vypouštěcí a regulační šroubení 

Heimeier typ Regulux a osazena hlavicemi termostatického ovládání Heimeier typ VK 

Rozvody hlavní trasy potrubí v 1.NP a stoupačky bude provedeno z trubek ocelových 

závitových, volně vedených převážně pod stropem 1.PP. Vodorovné ocelové potrubí je 

nutno osadit do spádu min. tak, aby bylo možno topný systém řádně odvzdušnit a 

vypustit. V nejvyšších místech topného systému budou instalovány odvzdušňovací 

nádoby s automatickými odvzdušňovacím ventily. Pro vypouštění a odkalování se 

použijí vypouštěcí kulové kohouty. 

Chlazení 

Pro chlazení kanceláří jsou navrženy dva typy vnitřních jednotek, kazetové a 

podstropní. 

Kazetové jednotky se umístí do rastrového podhledu. Podstropní jednotky se umístí pod 

rastrový podhled. Každá jednotka bude vybavena nástěnným drátovým ovladačem. 

Ovladač umožňuje nastavení požadované teploty, manuální volbu otáček ventilátoru. 
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Vzduchotechnika 

V budově se nachází kancelářské prostory, které z hlediska vzduchotechniky 

budou přirozeně větrány otvíratelnými okny. Pro odvedení tepelné zátěže budou v 

kancelářských prostorách instalovány ventilátorové jednotky.  

Zasedací místnosti se budou nacházet v 1. a 3.NP, pro větší potřebu čerstvého vzduchu 

větrány nuceně. Dávka na osobu bude 50 m3/hod. Vzduchotechnické zařízení bude 

instalované ve strojovně vzduchotechniky. 

Sociální místnosti a úklidové komory budou větrány podtlakově. Ovládání chodu 

ventilátorů se bude spouštění od světel. Požární úniková cesta bude větrána dle 

požadavky PBŘ. Ventilátory budou umístěny na střeše objektu.. 

Sadové úpravy 

Po dokončení všech stavebních prací bude z ploch určených k sadovnickým úpravám 

odstraněn veškerý odpad. V případě potřeby bude doplněna ornice do výšky obrubníků. 

Nově vzniklé a upravené plochy budou osázeny nenáročnou zelení, která je vhodná na 

dané stanoviště. Bude se jednat převážně o listnaté keře a trvalky. Většina výsadeb bude 

zamulčována kůrou nebo pískovcovou drtí. 

Parkoviště u jižní části stávající budovy bude po celé délce lemováno ve svahu záhony z 

keřů. Navržené keře budou výrazné květy, olistěním nebo vůní. Rytmický prvek ze 

stromů se bude opakovat i ve východní části území, podél komunikace. Svah na kterém 

bude umístěn záhon keřů bude buď upraven modelací tak, aby sklon nebyl větší než 30 

stupňů, nebo bude zahaťován.Pásovitá výsadba okrasných keřů ve svahu se bude linout 

i dále podél jižní hranice pozemku směrem k západu. Všechny ostatní plochy budou 

zatravněny. 

Oplocení 

Tento projekt rozšiřuje oplocení stávajícího areálu společnosti. Nové oplocení bude 

navazovat na oplocení stávajícího areálu. Část oplocení, které leží na rozhraní nové části 

a stávající části areálu bude demontováno. 

Oplocení je navrženo drátěné z poplastovaného pletiva Fluidex. K výstavbě nově 

navrženého oplocení lze použít i nepoškozené prvky z demontované části stávajícího 

oplocení. Nově navržené oplocení bude shodné se stávajícím. 
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Ocelové sloupky oplocení jsou z trubek ø 54/4 mm á 3 m kotvených v betonových 

patkách rozměru 400/400/900m z betonu C12/15. Osazení oplocení bude kopírovat 

stávající terén. 

Sloupky budou mít šikmé vzpěry kotvené v betonových patkách vždy v rozích a 

lomových bodech oplocení a v rovných úsecích po 15 metrech. Trubky jsou 

zavíčkovány oblými krytkami proti zatékání srážkové vody. 

Výška pletiva je 1,80 m. Celková výška oplocení je navržena 1,90 m. Povrchová úprava 

sloupků je stejná jako u pletiva – poplastování v zelené barvě 

2.2.4  napojení stavby na dopravní technickou infrastrukturu 

Navržený objekt se nachází v bezprostřední blízkosti vnitrozávodní zpevněné 

komunikace, která je napojena na místní komunikaci. Vnitrozávodní komunikace bude 

přiměřeně upravena a prodloužena pro obsluhu navržené budovy. Pro parkování vozidel 

zaměstnanců a návštěv bude sloužit stávající velkokapacitní parkoviště firmy ve 

vnějším oploceném prostoru, které bude ještě rozšířeno. 

Objekt je napojen ze stávajícího objektu, kde jsou přípojky sítí provedeny s rezervou i 

pro navrhovaný objekt. 

2.2.5 řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, 

dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a 

svažitém území 

Navržený objekt se nachází v bezprostřední blízkosti vnitrozávodní zpevněné 

komunikace, která je napojena na místní komunikaci. Vnitrozávodní komunikace bude 

přiměřeně upravena a prodloužena pro obsluhu navržené budovy. Pro parkování 

osobních vozidel nejvyšších manažerů (ředitelů) bude využito prostoru v části 1. NP 

stávajících objektů resp. přilehlých ploch. 

Pro parkování vozidel zaměstnanců a návštěv bude sloužit stávající velkokapacitní 

parkoviště firmy ve vnějším oploceném prostoru, které bude v rozšířeno o 50 

parkovacích stání. 
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2.2.6  vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

Nově navržený objekt nebude svým provozem vykazovat žádné nepřiměřené negativní 

vlivy na životní prostředí. Budoucí provoz nebude vykazovat žádnou nadměrnou 

hlučnost. 

Realizovaná investice neprodukuje zdraví škodlivé látky, ani toxické odpady. 

Během stavby budou dodržovány podmínky na ochranu životního prostředí a jeho 

jednotlivých složek, bezpečnosti práce, požárního zabezpečení, ochrany zdraví a 

zdravých životních podmínek při výstavbě, dle platných právních předpisů a směrnic 

schválených ČSN. 

Při nakládání s veškerými odpady bude postupováno v souladu s ustanovením č185 / 

2001 Sb. odpadech a návazných předpisů s ní souvisejících. Veškerý vzniklý odpad při 

realizaci stavby bude separován. Recyklovatelný odpad bude odvezen do sběren, ostatní 

nerecyklovatelné materiály budou odvezeny na řízenou skládku . 

Stavební odpad: 

1. Stavební odpad a jeho nakládání bude prováděno dle paragrafu 16 zákona č. 185/01 

Sb a bude vedena evidence odpadů vzniklých při provádění akce (dle vyhl. 

383/2001Sb.), včetně jejich využití, nebo likvidace. 

2. Doporučujeme prováděcí firmě aby vzniklý stavební odpad a stavební suť použila k 

dalšímu zpracování. Teprve tehdy nedojde-li k jejich využití mohou být zneškodněny 

oprávněnou firmou. 

Seznam odpadu dle Katalogu odpadů - Vyhláška MŽP 381/2001 Sb. 

17 stavební a demoliční odpady 

kód druhu odpadu druh odpadu kategorie 

17 01 02 Cihly O 

17 02 01 Dřevo O 

17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet N 

17 04 01 Pozinkovaný plech O 

17 04 05 Železo, ocel O 

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03 O 

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod č. 17 06 01 a 17 06 03 O 
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08 odpady z používání nátěrových hmot 

08 01 11 Odpadní barvy a laky obsah. Organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné 

látky N 

08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod č. 08 01 11 O 

08 04 09 Odpadní lepidla a těsnící materiály obsahující org.rozpouštědla nebo jiné 

nebezpečné látky N 

08 04 10 Jiná odpadní lepidla a těsnící materiály neuvedené pod č. 08 04 10 O 

Veškeré zpracování stavební suti a odpadu zajistí vyšší dodavatel stavby. 

2.2.7 řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 

komunikací 

Přístup do 1NP je osobám s omezenou schopností pohybu a orientace je umožněn přímo 

z úrovně terénu přes centrální vstup ve stávající budově. Přístup do dalších pater je 

umožněn pomocí výtahu. 

2.2.8 vliv stavby na okolní pozemky stavby, ochrana okolí stavby před negativními 

účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. Jejich minimalizace 

Stavba nebude mít žádný negativní vliv na okolí. Vzhledem k jejímu charakteru nebude 

produkovat žádné nebezpečné ani škodlivé látky. Samotná stavba neovlivní žádný ze 

sousedních objektů. 

Stavba se svým charakterem nijak nedotkne okolní krajiny a nebude mít negativní vliv 

na životní prostředí v dané lokalitě. Nepředpokládá se zvýšení emisí ani hladiny hluku z 

provozu vozidel. Naopak vybudováním nových zpevněných ploch a parkovacích míst 

dojde k snížení hladiny hluku a úrovně emisí ze silničního provozu. Úkolem dodavatele 

stavby bude bránit znečišťování vozovek (bude nutné zajistit čištění kol vozů před 

výjezdem ze stavby, stále hlídat a čistit komunikaci!). Stavební činnost musí být 

omezena dle hygienického předpisu na dobu mezi 7-18 hod. 
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2.2.9  způsob zajištění ochrany zdraví a zabezpečení pracovníků, pokud není uveden 

v části F. 

Při provádění všech stavebních prací je třeba dodržovat ustanovení o bezpečnosti a 

ochraně zdraví při práci ve smyslu ustanovení ministerstva stavebnictví. Nebezpečná 

místa a profily musí být opatřeny bezpečnostním barevným značením. Pracovníci musí 

být vybaveni předepsanými ochrannými pomůckami. Všechny konstrukce a práce musí 

být provedeny dle platných vyhlášek a norem za předpokladu dodržování předpisů 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jak stanovuje Vyhláška č. 362/2005 sb. a 

591/2006 Sb - o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. 

Vyznačení inženýrských sítí v situaci je pouze orientační, před započetím zemních prací 

je investor povinen veškeré sítě nechat vytýčit !!! Případné škody způsobené 

nedodržením výše uvedené povinnosti nebo jiným hrubým porušením podmínek při 

práci v ochranném pásmu inženýrských sítí padají plně na vrub investora – stavebníka. 

2.3  MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 

Při výstavbě budou požity pouze certifikované materiály zajišťující dostatečnou 

únosnost, mechanickou odolnost a stabilitu. 

2.4 HYGIENA A OCHRANA ZDRAVÍ 

Vzhledem k charakteru objektu nejsou požadována žádná zvláštní opatření pro zajištění 

zvláštních hygienických podmínek. Pro zajištění ochrany zdraví osob pohybujících se v 

objektu bude při výstavbě použito pouze certifikovaných materiálů, které nevykazují 

žádné negativní vlivy na zdraví osob. Při výstavbě nebudou použity zdraví škodlivé 

materiály ani materiály na bázi azbestu. 
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2.5  BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ 

Uživatel objektu je povinen dodržovat veškerá bezpečnostní opatření. V objektu nesmí 

být manipulováno s nebezpečnými látkami ani otevřeným ohněm. Při manipulaci s 

technickým vybavením musí obsluha dodržovat bezpečnostní pokyny výrobce a nesmí 

zařízení užívat jiným způsobem, než k jakému je určeno. 

2.6 OCHRANA PROTI HLUKU 

Provoz objektu nebude vykazovat žádný nadměrný hluk. Z tohoto důvodu nejsou nutná 

žádná zvláštní opatření (obklady, protihlukové stěny apd.) 

2.7 ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 

Veškeré konstrukce budou splňovat normou požadované vlastnosti na součinitel 

prostupu tepla 

2.8 ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S 

OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBUA ORIENTACE 

Přístup do 1NP je osobám s omezenou schopností pohybu a orientace je umožněn přímo 

z úrovně terénu přes centrální vstup ve stávajícím objektu. Do dalších pater je přístup 

umožněn výtahem. 

2.9 OCHRANA SRAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVI VNĚJŠÍHO 

PROSTŘEDÍ 

Povodně, sesuvy půdy, poddolování, seizmicita 

Objekt se nachází v povodňové oblasti. 

Radon 

Radonový průzkum byl proveden v rámci projektové dokumentace stávajícího objektu v 

12/2006. 
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Nově navržené objekty jsou navrženy tak, aby vyhověly na nízké a střední riziko 

radonového záření. 

2.10 OCHRANA OBYVATELSTVA 

U tohoto typu stavby nejsou požadována žádná zvláštní opatření na ochranu 

obyvatelstva 

2.11 INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 

2.11.1 odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 

Odpadní vody budou napojeny na kanalizační řád. Dešťové vody z části parkovacích 

ploch budou řešeny spádováním ploch do zeleně a část bude napojena na kanalizaci. 

2.11.2 zásobování vodou 

Pitná, teplá voda  bude připojena z přípojky pro budovu I. etapy  

2.11.3 řešení dopravy 

Navržený objekt se nachází v bezprostřední blízkosti vnitrozávodní zpevněné 

komunikace, která je napojena na místní komunikaci. Vnitrozávodní komunikace bude 

přiměřeně upravena a prodloužena pro obsluhu navržené budovy. Pro parkování vozidel 

zaměstnanců a návštěv bude sloužit stávající velkokapacitní parkoviště firmy ve 

vnějším oploceném prostoru, které bude ještě rozšířeno. 

2.11.4  povrchové úpravy okolí, včetně vegetačních úprav 

Po dokončení všech stavebních prací bude z ploch určených k sadovnickým úpravám 

odstraněn veškerý odpad. V případě potřeby bude doplněna ornice do výšky obrubníků. 

Nově vzniklé a upravené plochy budou osázeny nenáročnou zelení, která je vhodná na 

dané stanoviště. Bude se jednat převážně o listnaté keře a trvalky. Většina výsadeb bude 

zamulčována kůrou nebo pískovcovou drtí. V nejjižnějším cípu území se v místě 

otáčení aut vytvoří záhony trvalek a okrasně kvetoucích keřů. V jížní části areálu bude 
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mezi parkoviště v terénním zlomu vytvořeno suché koryto, v kterém se bude sezónně 

zdržovat voda. 

2.12  VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 

STAVEB 

2.12.1 účel, funkce, kapacita a hlavní technické parametry technologického zařízení 

Do technologického vybavení objektu patří osobně nákladní výtah. Jedná se o výtah 

trakční o nosnosti 1200 kg bez strojovny. 

2.12.2 údaje o propočtu pracovníků 

Předpokládaný počet zaměstnanců v navrhovaném objektu je 106. 

2.12.3 bilance surovin, materiálů a odpad 

Nově navržený objekt nebude svým provozem vykazovat žádné nepřiměřené negativní 

vlivy na životní prostředí. Budoucí provoz nebude vykazovat žádnou nadměrnou 

hlučnost. 

Realizovaná investice neprodukuje zdraví škodlivé látky, ani toxické odpady. 

Během stavby budou dodržovány podmínky na ochranu životního prostředí a jeho 

jednotlivých složek, bezpečnosti práce, požárního zabezpečení, ochrany zdraví a 

zdravých životních podmínek při výstavbě, dle platných právních předpisů a směrnic 

schválených ČSN. 

Při nakládání s veškerými odpady bude postupováno v souladu s ustanovením č185 / 

2001 Sb. odpadech a návazných předpisů s ní souvisejících. Veškerý vzniklý odpad při 

realizaci stavby bude separován. Recyklovatelný odpad bude odvezen do sběren, ostatní 

nerecyklovatelné materiály budou odvezeny na řízenou skládku . 

2.13  SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 

[1] Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

[2] Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 
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Položkový rozpočet  

 
Stavba : 01 ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SYNOT JAKTÁŘE II 

Rozpo
čet: 1   

Objekt : SO 01 Administrativní budova   Rozpočet projektanta 

P.
č. 

Číslo 
položky Název položky MJ 

množs
tví 

cena / 
MJ 

celkem 
(Kč) 

Dí
l: 3 Svislé a kompletní konstrukce         
1 31132131

1R00 
Železobeton nadzákladových zdí C 16/20  (B 20)  

m3 22,06 
2 

790,00 61 533,45 

    ZST1 - 1+2.NP:(4,8*3,45*0,2)+(4,8*3,4*0,2) 6,58     

    ZST2 - 1.NP:(5*3,45*0,2)-(0,9*2,25*0,2*2) 2,64     

    ZST3 - 2.NP:(5*3,4*0,2)-(0,9*2,15*0,2) 3,01     

    ZST4 - 3.NP:(5*3,4*0,2)-(0,9*2,15*0,2) 3,01     

    ZST5 - 3.NP:(4,8*3,4*0,2)-(0,9*2,15*0,2) 2,88     

    ZST1.4 - 4.NP:4,8*4,1*0,2 3,94     
2 31135110

5R00 
Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení  

m2 223,97 383,50 85 892,50 

    ZST1 - 1,2.NP:(4,8*3,45*2)+(4,8*3,4*2) 65,76     

    ZST2 - 1.NP:(5*3,45*2)-(0,9*2,25*2*2)+(3,45*0,2*2) 27,78     

    ZST3 - 2.NP:(5*3,4*2)-(0,9*2,15*2)+(3,4*0,2) 30,81     

    ZST4 - 3.NP:(5*3,4*2)-(0,9*2,15*2)+(3,4*0,2) 30,81     

    ZST5 - 3.NP:(4,8*3,4*2)-(0,9*2,15*2)+(3,4*0,2) 29,45     

    ZST1.4 - 4.NP:4,8*4,1*2 39,36     
3 31135110

6R00 
Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění  

m2 223,97 172,50 38 634,83 
4 31136172

1R00 
Výztuž nadzákladových zdí z ocel 10425 (BSt 500 S)  

t 0,44 
29 

060,00 12 888,11 

    ZST 1,2,3,4,1.4:443,550/1000 0,44     
5 31136192

1R00 
Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí  

t 0,88 
24 

910,00 21 895,89 

    ZST 1,2,3,4,1.4:879,00/1000 0,88     
6 33032141

0R00 
Beton sloupů a pilířů železový C 25/30   (B 30)  

m3 77,71 
3 

570,00 
277 

431,84 

    S101+S102 - 1.NP:(0,4*0,4*2,85*24)+(0,4*0,4*3,2*16) 19,14     

    S201+S202 - 2.NP:(0,4*0,4*2,8*24)+(0,4*0,4*3,15*16) 18,82     

    S301+S302+S303+S304 - 3.NP:(0,4*0,4*2,8*24)+(0,4*0,4*3,15*16) 18,82     

    S401+S402+S403+S404+S405+S406 - 4.NP:(0,4*0,4*3,85*34) 20,94     
7 33135110

1R00 
Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení  

m2 777,12 319,50 
248 

289,84 

    S101+S102 - 1.NP:(0,4*4*2,85*24)+(0,4*4*3,2*16) 191,36     

    S201+S202 - 2.NP:(0,4*4*2,8*24)+(0,4*4*3,15*16) 188,16     

    S301+S302+S303+S304 - 3.NP:(0,4*4*2,8*24)+(0,4*4*3,15*16) 188,16     

    S401+S402+S403+S404+S405+S406 - 4.NP:(0,4*4*3,85*34) 209,44     
8 33135110

2R00 
Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-odstranění  

m2 777,12 72,80 56 574,34 

    S101+S102 - 1.NP:(0,4*4*2,85*24)+(0,4*4*3,2*16) 191,36     

    S201+S202 - 2.NP:(0,4*4*2,8*24)+(0,4*4*3,15*16) 188,16     

    S301+S302+S303+S304 - 3.NP:(0,4*4*2,8*24)+(0,4*4*3,15*16) 188,16     

    S401+S402+S403+S404+S405+S406 - 4.NP:(0,4*4*3,85*34) 209,44     
9 33136172

1R00 
Výztuž sloupů hranatých z oceli 10425 (BSt 500 S)  

t 9,21 
31 

060,00 
286 

056,39 

    S101 - .... - S406:9209,789/1000 9,21     
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Celkem 
za 3 Svislé a kompletní konstrukce       

1 089 
197,17 

Dí
l: 4 Vodorovné konstrukce         
10 41132141

4R00 
Stropy deskové ze železobetonu C 25/30  (B 30)  

m3 449,79 
2 

885,00 
1 297 

654,25 

    D101:46*13,2*0,2-(4,45*4,8*0,2) 117,17     

    Mezisoučet 117,17     

    Mezisoučet       

    D201:117,168 117,17     

    Mezisoučet 117,17     

    D301:117,168 117,17     

    Mezisoučet 117,17     

    D401:7,45*(46-10,945)*0,2+5,75*(46-5,95)*0,2 98,29     

    Mezisoučet 98,29     
11 123456 Distanční lišta DLE  

m 
4 

857,60 0,95 4 614,72 

    46*13,2*2*4 
4 

857,60     
12 41135110

1R00 
Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení  

m2 
2 

248,97 329,00 
739 

910,24 

    D101:46*13,2-(4,45*4,8) 585,84     

    Mezisoučet 585,84     

    D201:585,84 585,84     

    Mezisoučet 585,84     

    D301:585,84 585,84     

    Mezisoučet 585,84     

    D401:7,45*(46-10,945)+5,75*(46-5,95) 491,45     

    Mezisoučet 491,45     
13 41135110

2R00 
Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění  

m2 
2 

248,97 93,50 
210 

278,44 

    D101:46*13,2-(4,45*4,8) 585,84     

    Mezisoučet 585,84     

    D201:585,84 585,84     

    Mezisoučet 585,84     

    D301:585,84 585,84     

    Mezisoučet 585,84     

    D401:7,45*(46-10,945)+5,75*(46-5,95) 491,45     

    Mezisoučet 491,45     
14 41135417

3R00 
Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení  

m2 
2 

248,97 174,50 
392 

444,79 

    D101:46*13,2-(4,45*4,8) 585,84     

    Mezisoučet 585,84     

    D201:585,84 585,84     

    Mezisoučet 585,84     

    D301:585,84 585,84     

    Mezisoučet 585,84     

    D401:7,45*(46-10,945)+5,75*(46-5,95) 491,45     

    Mezisoučet 491,45     
15 41135417

4R00 
Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění  

m2 
2 

248,97 42,10 94 681,52 

    D101:46*13,2-(4,45*4,8) 585,84     

    Mezisoučet 585,84     

    D201:585,84 585,84     

    Mezisoučet 585,84     
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    D301:585,84 585,84     

    Mezisoučet 585,84     

    D401:7,45*(46-10,945)+5,75*(46-5,95) 491,45     

    Mezisoučet 491,45     
16 41136182

1R00 
Výztuž stropů z betonářské oceli 10505  

t 22,31 
29 

030,00 
647 

525,76 

    1.NP - R8:3694,8*0,395/1000 1,46     

    1.NP - R10:4472,250*0,617/1000 2,76     

    1.NP - R12:134*0,888/1000 0,12     

    1.NP - Q 188 A:382,7*3,01/1000 1,15     

    Mezisoučet 5,49     

    2.NP:5,4897 5,49     

    Mezisoučet 5,49     

    3.NP - R8:3603,5*0,395/1000 1,42     

    3.NP - R10:2673,650*0,617/1000 1,65     

    3.NP - R12:134*0,888/1000 0,12     

    3.NP - R14:2003,500*1,208/1000 2,42     

    3.NP - Q 188 A:382,7*3,01/1000 1,15     

    Mezisoučet 6,76     

    4.NP - R8:3167,9*0,395/1000 1,25     

    4.NP - R10:3659,0*0,617/1000 2,26     

    4.NP - R12:118*0,888/1000 0,10     

    4.NP - Q 188 A:314,975*3,01/1000 0,95     

    Mezisoučet 4,56     
17 41332141

4R00 
Nosníky z betonu železového C 25/30  (B 30)  

m3 207,08 
2 

865,00 
593 

295,66 

    P101+P102+P103+P104:(45,7*0,4*0,8*2)+(45,7*0,4*0,45*2) 45,70     

    P105:12,9*0,4*0,8*2 8,26     

    Mezisoučet 53,96     

    P201+P202+P203+P204+P205:53,956 53,96     

    Mezisoučet 53,96     

    P301+P302+P303+P304+P305:53,956 53,96     

    Mezisoučet 53,96     

    P401+P402+P403+P404:(40,3+34,9+34,9+34,9)*0,4*0,45 26,10     

    P405:12,9*0,4*0,45*2 4,64     

    P406+P407+P408:(12,9*0,3*1)+(5,8*0,3*1)+(11,2*0,3*1) 8,97     

    Mezisoučet 39,71     

    V1 - 1,2,3,4.NP:(3,1+3,1+1,8+1,8)*0,3*0,2*4 2,35     

    Mezisoučet 2,35     

    
průvlak u schodiště pro strop v 1.NP - 1x, 2.NP - 1x, 3.NP - 1x, 4.NP - 
2x:5,6*0,25*0,45*5 3,15     

    Mezisoučet 3,15     
18 41335110

7R00 
Bednění nosníků - zřízení  

m2 
1 

398,35 447,50 
625 

761,63 

    P101+P102+P103+P104:(45,7*0,8*2*2)+(45,7*0,45*2*2)+45,7*0,4*4 301,62     

    P105:(12,9*0,8*2*2)+12,9*0,4*2 51,60     

    Mezisoučet 353,22     

    P201+P202+P203+P204+P205:353,22 353,22     

    Mezisoučet 353,22     

    P301+P302+P303+P304+P305:353,22 353,22     

    Mezisoučet 353,22     
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P401+P402+P403+P404:(40,3+34,9+34,9+34,9)*0,45*2+(40,3+34,9+
34,9+34,9)*0,4 188,50     

    P405:12,9*0,45*2*2+12,9*0,4*2 33,54     

    P406+P407+P408:(12,9+5,8+11,2)*1*2+(12,9+5,8+11,2)*0,3 68,77     

    Mezisoučet 290,81     

    V1 - 1,2,3,4.NP:(3,1+3,1+1,8+1,8)*0,2*2*4 15,68     

    Mezisoučet 15,68     

    
průvlak u schodiště pro strop v 1.NP - 1x, 2.NP - 1x, 3.NP - 1x, 4.NP - 
2x:5,6*0,45*2*5+5,6*0,25*5 32,20     

    Mezisoučet 32,20     
19 41335110

8R00 
Bednění nosníků - odstranění  

m2 
1 

398,35 176,50 
246 

808,78 

    P101+P102+P103+P104:(45,7*0,8*2*2)+(45,7*0,45*2*2)+45,7*0,4*4 301,62     

    P105:(12,9*0,8*2*2)+12,9*0,4*2 51,60     

    Mezisoučet 353,22     

    P201+P202+P203+P204+P205:353,22 353,22     

    Mezisoučet 353,22     

    P301+P302+P303+P304+P305:353,22 353,22     

    Mezisoučet 353,22     

    
P401+P402+P403+P404:(40,3+34,9+34,9+34,9)*0,45*2+(40,3+34,9+
34,9+34,9)*0,4 188,50     

    P405:12,9*0,45*2*2+12,9*0,4*2 33,54     

    P406+P407+P408:(12,9+5,8+11,2)*1*2+(12,9+5,8+11,2)*0,3 68,77     

    Mezisoučet 290,81     

    V1 - 1,2,3,4.NP:(3,1+3,1+1,8+1,8)*0,2*2*4 15,68     

    Mezisoučet 15,68     

    
průvlak u schodiště pro strop v 1.NP - 1x, 2.NP - 1x, 3.NP - 1x, 4.NP - 
2x:5,6*0,45*2*5+5,6*0,25*5 32,20     

    Mezisoučet 32,20     
20 41335121

3R00 
Podpěrná konstr. nosníků do 10 kPa - zřízení  

m2 334,61 370,00 
123 

805,70 

    P101+P102+P103+P104:45,7*0,4*4 73,12     

    P105:12,9*0,4*2 10,32     

    Mezisoučet 83,44     

    P201+P202+P203+P204+P205:83,44 83,44     

    Mezisoučet 83,44     

    P301+P302+P303+P304+P305:83,44 83,44     

    Mezisoučet 83,44     

    P401+P402+P403+P404:(40,3+34,9+34,9+34,9)*0,4 58,00     

    P405:12,9*0,4*2 10,32     

    P406+P407+P408:(12,9+5,8+11,2)*0,3 8,97     

    Mezisoučet 77,29     

    
průvlak u schodiště pro strop v 1.NP - 1x, 2.NP - 1x, 3.NP - 1x, 4.NP - 
2x:5,6*0,25*5 7,00     

    Mezisoučet 7,00     
21 41335121

4R00 
Podpěrná konstr. nosníků do 10 kPa - odstranění  

m2 334,61 86,80 29 044,15 
22 41336172

1R00 
Výztuž nosníků z oceli 10425 (BSt 500 S)  

t 9,99 
29 

150,00 
291 

115,22 

    1.NP - R6:351,060/1000 0,35     

    1.NP - R10:320,593/1000 0,32     

    1.NP - R12:462,115/1000 0,46     

    1.NP - R14:557,613/1000 0,56     
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    1.NP - R16:277,728/1000 0,28     

    Mezisoučet 1,97     

    2.NP:1,9691 1,97     

    Mezisoučet 1,97     

    3.NP - R6:64,769/1000 0,06     

    3.NP - R8:748,486/1000 0,75     

    3.NP - R10:350,209/1000 0,35     

    3.NP - R12:377,755/1000 0,38     

    3.NP - R14:583,947/1000 0,58     

    3.NP - R16:341,795/1000 0,34     

    3.NP - R20:491,720/1000 0,49     

    3.NP - R25:454,654/1000 0,45     

    Mezisoučet 3,41     

    4.NP - R6:372,083/1000 0,37     

    4.NP - R10:587,384/1000 0,59     

    4.NP - R12:384,770/1000 0,38     

    4.NP - R14:534,540/1000 0,53     

    4.NP - R16:164,112/1000 0,16     

    4.NP - R20:388,888/1000 0,39     

    Mezisoučet 2,43     

    
průvlak u schodiště pro strop v 1.NP - 1x, 2.NP - 1x, 3.NP - 1x, 4.NP - 
2x:5,6*(4*1,35*0,222+2*0,617+3*1,208)*5*1,2/1000 0,20     

    Mezisoučet 0,20     
23 43032131

3R00 
Schodišťové konstrukce, železobeton C 16/20 (B20)  

m3 13,54 
3 

445,00 46 628,76 

    

ŽB desky schod.ramen - 
1,2,3.NP:(2,55*1,325*0,16*3)+(2,732*1,35*0,16*3)+(2,25*1,325*0,16*
3) 4,82     

    

ŽB desky schod.podest a mezipodest - 
1.2.3.NP:(1,563*1,712*0,2*3)+(1,438*1,787*0,2*3)+(2,06*1,575*0,2*3
)+(2,4*1,2*0,2*3)+(2*1,575*0,2*3) 8,71     

24 43036172
1R00 

Výztuž schodišť. konstrukcí ocel 10425 (BSt 500 S)  
t 0,63 

37 
320,00 23 354,86 

    R8:130,508/1000 0,13     

    R10:495,326/1000 0,50     
25 43135112

1R00 
Bednění podest přímočarých - zřízení  

m2 73,70 981,00 72 304,41 

    
ŽB desky schod.ramen - 
1,2,3.NP:(2,55*1,325*3)+(2,732*1,35*3)+(2,25*1,325*3) 30,14     

    

ŽB desky schod.podest a mezipodest - 
1.2.3.NP:(1,563*1,712*3)+(1,438*1,787*3)+(2,06*1,575*3)+(2,4*1,2*3
)+(2*1,575*3) 43,56     

26 43135112
2R00 

Bednění podest přímočarých - odstranění  
m2 73,70 97,00 7 149,37 

27 43135112
8R00 

Příplatek za podpěrnou konstrukci podest - zřízení  
m2 7,39 68,50 506,01 

28 43431111
3R00 

Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 12/15  
m 88,05 252,00 22 188,60 

    beton schod.stupňů 1.,2.,3.NP:(1,35*8*3)+(1,325*14*3) 88,05     
29 43135112

9R00 
Příplatek za podpěrnou konstrukci podest - odstran  

m2 7,38 10,50 77,47 
30 43435114

1R00 
Bednění stupňů přímočarých - zřízení  

m2 44,22 569,00 25 161,18 

    beton schod.stupňů 1.,2.,3.NP:(0,67*8*3)+(0,67*14*3) 44,22     
31 43435114

2R00 
Bednění stupňů přímočarých - odstranění  

m2 44,22 65,60 2 900,83 

  Celkem 4 Vodorovné konstrukce       5 497 
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za 212,34 
Dí
l: 99 Staveništní přesun hmot         
32 99801202

3R00 
Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m  

t 
2 

173,17 367,00 
797 

554,55 

  
Celkem 
za 99 Staveništní přesun hmot       

797 
554,55 
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4.1  OBECNÉ INFORMACE: 

NÁZEV STAVBY : Administrativní budova Jaktáře- II.etapa 

MÍSTO STAVBY : Katastrální území Mařatice 3015/50, 3015/74, 3015/75 

 3015/89, 3015/98, 3015/101 

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ : Mařatice 

INVESTOR : SYNOT REAL ESTATE a.s., Sokolovská 541, 180 00 Praha 8 

PROJEKTANT : GG Archico s.r.o., Zelené náměstí 1291, Uherské Hradiště 

CHARAKTER STAVBY : novostavba 

ZAK.ČÍSLO : 2938 

ARCHIVNÍ ČÍSLO : 08-112938/4 

ZPRACOVATEL : GG Archico s.r.o., Zelené náměstí 1291, Uherské Hradiště 

 
Tento technologický předpis se zpracovává pro provádění svislých nosných konstrukcí 

ve 2NP, které jsou provedeny pomocí železobetonových monolitických sloupů a 

stužujících železobetonových zdí. 

Rozměry tohoto objektu jsou 46 m x 13,2 m s konstrukční výškou 3,9 m. Jedná se o 

čtyřpodlažní nepodsklepenou budovu. 

Profil sloupů je 400/400 mm. Výztuž sloupů je z oceli 10 425 R a krytí výztuže je 25 

mm. 

Železobetonové zdi jsou tloušťky 200 mm. Výztuž zdí je z oceli 10 425 R a kari sítí. 

4.2  MATERIÁL: 

Dodavatel:  

Bednění:   PERI spol. s r.o.,   Zarámí 4077 (budova PSG) 760 00 Zlín  

Beton:  ZAPA  beton,    Kostelanská ul.,    686 02 Staré Město  

Ocel:  Ferona a.s.,       Vídeňská 89     656 72 Uherské Hradiště 
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4.2.1 Doplňkový materiál 

 

Na bednění sloupů je použit systém bednění PERI TRIO. 

 

Prvky bednění    Počet [ks]               Počet palet [ks] 

Panel TRIO TRS 270 x 90   160     32 

Panel TRIO TRS 60 x 90    160    32 

Zámek BFD      320     2 

Stahovací šroub TRIO    740    1 

Kloubová matice DW15    740    1 

Čelní tříhranná lišta l = 3,25 m   740    1 

Stabilizátor TRP vč. vzpěry a výložníku  120     5 

Hlava pro stabilizátor TRIO    120    2 

Patka RSS      120    2 

Šroub TRIO MMS 20x130    120    1 

Žebřík 180/6      40    1 

Žebříkové připojení TRIO   40    1 

Žebříkové háky     80    1 

Žebříková patka    40    1 

Betonářská plošina kompletní   40 

Jeřábový závěs pro betonářskou plošinu  40 

Odbedňovací nátěr PERI BIO Clean  10 l     1 

Sestavovací háky TRIO 1,5 t    2 
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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    8    2 

Panel TRIO TRS 90 x 120    16     4 

Doplňkový díl LA 270   2    1 

Doplňkový díl LA 90    2    1 

Zámek BFD      52    1 

Systém spínání DW 15    24    1 

Stabilizátor TRP vč. vzpěry a výložníku  8     1 

Hlava pro stabilizátor TRIO    8    1 

Patka RSS      8    1 

Šroub TRIO MMS 20x130    8    1 

Betonářská lávka TRIO 120x270   4 

Žebřík výsuvný 240-360    2 

Odbedňovací nátěr PERI BIO Clean  10 l     1 

Sestavovací háky TRIO 1,5 t   2 

 

 

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 patek pro 

stabilizátory, žebříkových háků a patek. 
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4.2.2  Hlavní materiál: 

Beton C 25/30 

          Celkem [m3]        Hmotnost [kg]    

ŽB sloupy    18,82    690 

ŽB Stužující zdi   5,9    650 

 

Výztuž 10 425 R                           Hmotnost [kg] 

ŽB sloupy     2303 

Stužující zdi    331 

 

4.2.3 Doprava 

Primární 

Bednění bude dopraveno na staveniště návěsem s bočnicemi Fliegl, který bude tažen 

vozem Tatra 815 na sloupkových a mřížových paletách a paletových příložkách TRIO 

opatřených transportními závěsy 2-TRIO. 

Hotové armokoše a svitky připravené od výrobce pro ztužení železobetonových sloupů 

budou na staveniště dopraveny také návěsem s bočnicemi. 

Beton pro betonáž se doveze z betonárky autodomíchávačem firmy ZAPA. Bude 

dovážen ze Zapa betonárky vzdálené 5,2 km na druhé straně města. Pro naše účely je 

ideální domíchávač Scania s objemem 9 m3.dojezdová doba je cca 15 min 

 

 Sekundární 

Pro přepravu bednění, výztuže a hotových armokošů na místo určení bude využit 

samostavitelný věžový jeřáb Liebherr 35 K. 

Dovezený beton z betonárky bude čerpán do míst betonáže pomocí autočerpadla 

SCHWING 34. 
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4.2.4  Skladování: 

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. 

. 

4.3 PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 

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. 

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. 
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4.4 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 1,5m do štěrkopískového lože. Ostatní sklady, skládky a zpevněné plochy viz. ZS. 

Prostor staveniště bude oplocen mobilním oplocením od firmy TOI TOI, které bude 

zřízeno po obvodu celého staveniště. Oplocení je vysoké  2,2 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. 

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 °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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4.5  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 

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. 

Pomocní stavební dělníci: Pomáhají se zděním a ostatními potřebnými pracemi. 

Zaučení svářeči: Provádějí montáž ocelových sloupů. 

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. 
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4.6 STROJE A POMŮCKY 

4.6.1  Stroje 

• Věžový jeřáb Liebherr 35 K 

• Autodomíchávač Scania s objemem válce 9 m3 

• Autočerpadlo s výložníkem S 34  

• Valník Goldhofer STN-L 4-47 

• TATRA 815 + návěs s bočnicemi Fliegl 

•  Ponorný vibrátor CMP2  

•  Stříhačka a ohýbačka betonářské oceli DBC 16 

•  Benzínová motorová pila Oleo-Mac GS 350 

4.6.2 Pomůcky 

Vrtací a sekací kladivo,hliníkové pojízdné lešení, 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. 

4.7 PRACOVNÍ POSTUP 

4.7.1  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 

zdech. 

4.7.2  Armování sloupů 

Armování budoucích sloupů navazuje na již zhotovenou výztuž vyčnívající ze stropu 

nad 1NP (podle PD mají sloupy o rozměrech 400/400 mm 4 pruty výztuže. 

Připravené armokoše dopravíme na pracoviště svázané a zajištěné za pomoci jeřábu. 

(Svařovací stroj dopravíme na místo určení manuálně. Na trny čnící ze stropní desky 

přivaříme hotové armokoše sloupu. Na zajištění krytí výztuže budou použity betonové 
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distanční podložky s drátem (krytí 25 mm.) Přidrátované na každý pátý třmínek na 

každou stranu doprostřed 4 distanční podložky. 

4.7.3 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. Před 

bedněním bude přesně vytyčena poloha sloupů pomocí nastřelovacích hřebíků. 

Na zemi se smontují panely TRS 270x90 a TRS 60x90 pomocí dvou zámků BFD tak, 

aby vznikl panel o rozměrech 3300x900 mm. Na panelech pro obvodový sloup 

zaměříme a vyznačíme přesně vzdálenost 2 800 mm a na panelech pro vnitřní sloupy 

3150 mm od paty panelu pomocí metru a vhodného zvýrazňovače (např. barevnou 

lepicí páskou.) Provedeme tak pro všechny stěny sloupů. 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 400 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. 1        Obr. č. 2 

4.7.4 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. 

4.7.5  Odbednění 

Bednění sloupu se muže odstranit již po 5-ti 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 
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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. 

4.7.6 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. Na 

zemi smontujeme jeden panel TR 270x240 a dva panely TR 120x90 pomocí pěti zámků 

BFD tak, aby vznikl panel o rozměrech 360x240. U stěny dlouhé 5m, kterou nejsme 

schopni poskládat z panelů 360x240 bude použit dorovnávací panel LA, který má 

proměnou šiřku od 6 do 36 cm. V našem případě 20cm. LA panel bude s bednícími dílci 

spojen pomocí zámků BDF. 

  

Obr. č. 3 

Na všech těchto panelech zaměříme a vyznačíme přesně vzdálenost 3400 mm od paty 

pomocí metru a vhodného zvýrazňovače (např. barevnou lepicí páskou) a to tak, 

abychom byli schopni betonovat stěny pouze do výšky 3,4 m. Na první panel 

připevníme 2 stabilizátory s výložníky, obdobně jako u bednění sloupů. Dále opatříme 
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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 budou 

bednit všechny stěny v objektu. 

Krytí (25 mm) zajistíme distančními tělísky připevněnými na každém svislém i 

vodorovném prutu. Poté namontujeme druhou 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. Jednotlivě namontované panely 

spojujeme mezi sebou zámky BFD ve třech řadách stejně jako vnější panely. 

U všech zdí 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.) 

4.7.7  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. 

4.7.8 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 
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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. 

 

4.7.9  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. 

4.8 JAKOST A KONTROLA 

Pro vstupní, mezioperační a výstupní kontrolu svislých nosných konstrukcí platí 

požadavky, které jsou dány normami, předpisy a projektovou dokumentací. 

4.8.1 Vstupní 

1) Kontrola PD a jiných dokumentů 

2) Kontrola pracoviště 

3) Kontrola provedení předchozí technologické etapy  

4) Kontrola dodávek materiálu 

5) Kontrola skladování materiálu 
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4.8.2 Mezioperační 

6) Kontrola klimatických podmínek 

7) Kontrola způsobilosti dělníků 

8) Kontrola vytyčení monolitickývh stěn a sloupů 

9) Kontrola armování 

10) Kontrola provedení bednění 

11) Kontrola dodávky čerstvého betonu 

12) Kontrola ukládání a zhutňování betonu 

13) Kontrola ošetřování betonu 

Technologická pauza 

14) Kontrola pevnosti betonu 

15) Kontrola odbedňování 

4.8.3 Výstupní: 

16) Kontrola geometrie ŽB monolitických sloupů a zdí 

Podrobně viz. KZP svislých nosných konstrukcí. 

4.9 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 



67 
 

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 

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 

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 
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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 

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 
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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. 

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

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

 

Část třetí, hygienické požadavky na stavební pracoviště. 
§28: Zásobování vodou 

§29: Sanitární a pomocná zařízení 

4.10 VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

V průběhu realizace svislých nosných konstrukcí bude zajišťován úklid pracoviště tak, 

aby nedocházelo ke znečišťování stavby. Staveniště bude vybaveno kontejnery na 

odpad, 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 
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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 

§67: Povinnosti investorů 

 

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 

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 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 
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5.1 OBECNÉ INFORMACE: 

NÁZEV STAVBY : Administrativní budova Jaktáře- II.etapa 

MÍSTO STAVBY : Katastrální území Mařatice 3015/50, 3015/74, 3015/75 

3015/89, 3015/98, 3015/101 

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ : Mařatice 

INVESTOR : SYNOT REAL ESTATE a.s., Sokolovská 541, 180 00 Praha 8 

PROJEKTANT : GG Archico s.r.o., Zelené náměstí 1291, Uherské Hradiště 

CHARAKTER STAVBY : novostavba 

ZAK.ČÍSLO : 2938 

ARCHIVNÍ ČÍSLO : 08-112938/4 

ZPRACOVATEL : GG Archico s.r.o., Zelené náměstí 1291, Uherské Hradiště 

DODAVATEL : bude určen na základě výběrového řízení 

 

Tento technologický předpis se zpracovává pro provádění bednění a betonáže 

monolitické ŽB stropní konstrukce. Rozměry tohoto objektu jsou 46 m x 13,2 m s 

konstrukční výškou 3,9 m. Jedná se o čtyřpodlažní nepodsklepenou budovu. Stropní 

konstrukce je monolitická železobetonová s  průvlaky. Stropní konstrukce je uložena na 

železobetonových sloupech. Stropní deska D 101 je navržena v tloušťce 200 mm. Desky 

a průvlaky jsou z betonu C25/30 (B30), výztuž 10 425 R pro průvlaky, výstuž 10 505 R  

a sítě KARI pro desku.  

 

5.2  MATERIÁL: 

Dodavatel:  

Bednění:     PERI spol. s r.o.      Zarámí 4077 (budova PSG)      760 00 Zlín  

 
Beton:          ZAPA beton               Kostelanská ul.                                686 02 Staré Město 
 
Ocel:             Ferona a.s.      Vídeňská 89                         656 72 Uherské Hradiště 
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5.2.1 Doplňkový materiál: 

Pro vybudování stropního bednění a průvlaků 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    234      8 

Nosník GT 24, l = 1,2 m    236     8 

Nosník GT 24, l = 1,5 m    46     2 

Stojky PERI MULTIPROP MP 350   536      18 

Rámy MRK      111      2 

Křížová hlava 20/24S     268      3 

Přímá hlava 24S     268      3 

Upevňovací třmen 16     268     1 

Čep Ø 14x107     536     1 

Závlačka 4/1      536     1 

Betonářská překližka 2000 x 1000 mm   186     3 

Základní rám AW     420     11 

Svorka AW 8-10     420     11 

Panel TRIO TR/4 90/270    42      5 

Panel TRIO TR/4 90/120    4      1 

Zámky BFD      92       1 

Držák zábradlí      260       1 

Sloupek HANDSET     260       1 

Separační prostředek PERI BIO Clean   35 l      2 

Dřevěný hranol 50/70     425 m 

Dřevěné desky h = 250 mm    184 m 

Dřevěné desky h = 600 mm    118 m 

Dřevěné desky h = 400 mm    211 m 

Dřevěné desky h = 800 mm   92 m 

Dřevěné desky h = 700 mm   46 m 

Hřebík s dvojitou hlavou 65 mm   4658      5 

 
 
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. 
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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. 

 

5.2.2  Hlavní materiál 

Výztuž 10 425 R                   Hmotnost [kg] 

Průvlaky      1 970    

Výztuž 10 505 R                   Hmotnost [kg] 

Deska D 101, tl. 200 mm     5 490 

 

Beton C25/30  

                                                      Celkem [m3]                           Hmotnost [kg]      

Stropní deska D 101    117,17    650 

Průvlaky    53,96    610 

 

5.2.3 Doprava 

Primární 

Bednění bude dopraveno na staveniště návěsem s bočnicemi Fliegl, který bude tažen 

vozem Tatra 815 na sloupkových a mřížových paletách a paletových příložkách TRIO 

opatřených transportními závěsy 2-TRIO. 

Hotové armokoše a svitky připravené od výrobce pro ztužení železobetonových sloupů 

budou na staveniště dopraveny také návěsem s bočnicemi. 

Beton pro betonáž se doveze z betonárky autodomíchávačem firmy ZAPA. Bude 

dovážen ze Zapa betonárky vzdálené 5,2 km na druhé straně města. Pro naše účely je 

ideální domíchávač Scania s objemem 9 m3.dojezdová doba je cca 15 min 

 

 Sekundární 

Pro přepravu bednění, výztuže a hotových armokošů na místo určení bude využit 

samostavitelný věžový jeřáb Liebherr 35 K. 
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Dovezený beton z betonárky bude čerpán do míst betonáže pomocí autočerpadla 

SCHWINGS 34. 

 

5.2.4 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. 

 

5.3 PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 

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. 
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5.4 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. 

Prostor staveniště bude oplocen mobilním oplocením od firmy TOI TOI, které bude 

zřízeno po obvodu celého staveniště. Oplocení je vysoké  2,2 m. Přípojky na inženýrské 

sítě procházející kolem objektu 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 staveništěs 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 °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. 

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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5.5 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. 

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. 
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5.6 STROJE A POMŮCKY 

5.6.1 Stroje 

Věžový jeřáb Liebherr 35 K 

Autodomíchávač Scania s objemem valce 9 m3 

Autočerpadlo s výložníkem S 34  

Valník Goldhofer STN-L 4-47 

TATRA 815 + návěs s bočnicemi Fliegl 

 Ponorný vibrátor CMP2  

 Plovoucí vibrační lišta Enar Huracan R 

Stříhačka a ohýbačka betonářské oceli DBC 16 

Benzínová motorová pila Oleo-Mac GS 350 

 

5.6.2 Pomůcky 

Vysokotlaký čistič, přímočará pila, vrtací a sekací kladivo, 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. 

5.7  PRACOVNÍ POSTUP 

5.7.1 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. 

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

průvlaky P101, P104 a P105 které mají výšku 600mm (800mm i s deskou). 

 Bednění provedeme takovým způsobem, že vytáhneme stojky (které budou stát ve 

dvojici),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 
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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 400 

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 600 mm pro zajištění stability. Tento rám pojistíme svorkou AW 

8-10, kterou na něj nasuneme, aby rám odolal většímu zatížení při betonáži vyšších 

průvlaků. O tyto hranoly opřeme dřevěnou desku výšky 600mm a vyskládáme s nich 

délku 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 400 mm široký překlad a 

zasadíme do něj hranol o 200 mm delší než na vnitřní straně překladu (800 mm). Tento 

rám pojistíme také svorkou AW 8-10. Za vnější rám zasadíme panel TRIO TR/4 o 

šířkách 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 

Postupně s obvodovými průvlaky bedníme stropní desku D 101. Stočíme matici a 

vysuneme stojku přesně na délku 2,9 m (se zabudovanými nosníky a překližkou vytvoří 

výška bednění celkovou výšku stropu 3,4 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 v devíti 

řadách ve vzájemné vzdálenosti sedlových nosníků 4,5 m. 
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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. 

       

Obr. č. 5    Obr. č. 6 

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.  

Náš objekt je podélný skelet. Tímto způsobem provedeme zabednění stropní desky 

D101 ve vsech třech podelných částech budovy a vynecháme 2 mezery pro provedení 

vnitřních podélných průvlaků.  

Střední podélný trakt budovy je chodba šířky 1700mm. Primární nosníky budou tvořeny 

dvěma nosníky GT24 - 4,8 naproti sobě a sekundární nosníky pro vytvoření chodby 

budou GT24 -1,5 ve vzdálenosti 1m. 

Chodba pak bude vyskládána pomocí betonářských překližek 2x1 m a doplněna 

překližkami 2x0,7m. 

Vnitřní průvlaky jsou výšky 250mm (450 s deskou). Provedou se podobným způsobem 

jako průvlaky obvodové, jen na obou stranách budou zabedněny pomocí desek šířky 

250mm. 
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Obr.č. 7 

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 (200 mm) zajišťující čelní bednění otvoru osmi 

hřebíky a vložíme do něj dřevěné hranoly (200 mm) pro vylepšení jeho stability. 

 

Obr. č. 8 

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. 
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5.7.2 Armování: 

Povrch betonářské oceli musíme před zabetonováním odmastit a očistit. 

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 D101. 

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). 

5.7.3 Betonování 

Průvlaky a deska D101 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. 

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 
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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 D101 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 800 mm se budou hutnit pomocí ponorného vibrátoru 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 Plovoucí vibrační lišty Enar Huracan R 

(dále se použijí ocelová hladítka a dvoumetrová hliníková lať.) Finální úprava betonu se 

provede hladičkou betonu a to v době, kdy už bude beton natolik tuhý, aby se po něm 

dalo chodit. 

5.7.4 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. 
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5.7.5 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 D101. Po odbednění desky D101, u které 

postupujeme od krajů po střed začneme s odbedňováním průvlaků. 

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. 

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. 

5.8 JAKOST A KONTROLA 

Pro vstupní, mezioperační a výstupní kontrolu stropních konstrukcí platí požadavky, 

které jsou dány normami, předpisy a projektovou dokumentací. 
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5.8.1 Vstupní 

1) Kontrola PD 

2) Přejímka pracoviště 

3) Kontrola Bednění 

4) Kontrola Výstuže - atesty, množství, rozměry 

5) Kontrola Betonové směsi - kvalita 

5.8.2 Mezioperační 

6) Kontrola zhotoveného bednění - spoje, stabilita,únosnost 

7) Kontrola výstuže - svázání, umístění 

8) Kontrola betonové směsi 

9) Kontrola ukládání betonu, hutnění a vyrovnávání 

5.8.3 Výstupní 

10) Kontrola geometrie ŽB desky - výškové odchylky, rozměry, vodorovnost 

Podrobně viz. KZP stropu. 

5.9 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 prácina 

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 provozua 

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 

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 

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

pracovníprostředí. 

Požadavky na pracoviště: §3 
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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 

připráci. 

Hlava I: Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí, výrobní a pracovní 

prostředkya 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 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. 
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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 třetí, hygienické požadavky na stavební pracoviště. 

§28: Zásobování vodou 

§29: Sanitární a pomocná zařízení 

5.10 VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, NAKLÁDÁNÍ S ODPADY: 

V průběhu realizace stropních konstrukcí bude zajišťován úklid pracoviště tak, aby 

nedocházelo ke znečišťování stavby. Staveniště bude vybaveno kontejnery na odpad, 

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 
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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 

§67: Povinnosti investorů 

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 

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

Část první: Žádost o souhlas k provozování zařízení k využívání, odstraňování, 

sběrunebo 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. 
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Část druhá: Technické požadavky na zařízení a seznam odpadů, při jejichž 

odběrunebo 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 
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6.1  Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy 

staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a 

přístupy na staveniště 

Stavba je situována v části kat. území Uh.Hradiště – Mařatice zvané Jaktáře, v blízkosti 

toku řeky Morava a podél frekventované komunikace (Sokolovská) Zlín-Uh.Hradiště. 

Jedná se o vícepodlažní objekt, který bude provozně napojen na stávající objekty. 

Objekt není podsklepen a tvoří celek se stávajícím objektem investora v areálu 

investora. 

Pro naši stavbu bude třeba vybudovat celé nové zařízení staveniště. Jeho části jsou: 

zpevněná příjezdová komunikace, jeřáb, staveništní buňky, skládky, sklady, zpevněné 

plochy a přípojky pro zařízení staveniště. Jedná se o přípojku elektrické energie, 

vodovodní přípojku a 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. Prostor staveniště bude oplocen mobilním oplocením od firmy TOI TOI, které bude 

zřízeno po obvodu celého staveniště. Oplocení je vysoké  2,2 m. Při jeho zřízení se bude 

brát ohled aby nedošlo k narušení provozu na přilehlé komunikaci ani u přilehlých 

objektů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Obr. č. 1 
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6.2 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). 

 

 

6.3 Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění 

staveniště 

Nově vybudované přípojky budou napojeny na síť technické infrastruktury 

již navedenou do areálu Synot a sloužící jako přípojky pro jiné objekty v tomto areálu. 

Na tuto síť  budou napojeny také dočasné přípojky pro zařízení staveniště a to 

konkrétně přípojka vody, elektrické energie a jednotná kanalizace. Přípojky vedené 

6.4 Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob 

Prostor staveniště bude oplocen mobilním oplocením od firmy TOI TOI, které bude 

zřízeno po obvodu celého staveniště. Oplocení je vysoké  2,2 m.  

Vjezd na staveniště bude opatřen uzamykatelnou bránou a opatřen dopravními 

značkami, které provádějí místní úpravu vozidel na staveništi.  

Na vstupní bráně do staveniště bude umístěna značka zákaz vjezdu nepovolaným 

fyzickým osobám.  

Na plotě i na bráně budou osazeny cedulky s nápisem ,,Pozor stavba, cizím vstup 

zakázán‘‘.  

                                       

      Obr. č. 2     Obr. č. 3  
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6.5  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. 

 

6.6 Řešení zařízení staveniště    včetně    využití nových a stávajících 

objektů 

Provozní vybavení: 

1) Oplocení staveniště - mobilní oplocení od firmy TOI TOI, které bude zřízeno po 

obvodu celého staveniště. Oplocení je vysoké  2,2 m.  

2) Staveništní komunikace – zpevněná štěrkopísková vrstva o tloušťce 100 mm 

3) Staveništní přípojky – voda, elektrický proud,  a jednotná kanalizace 

4) Samostavitelný Věžový jeřáb Liebherr 35K  s max. dosahem 36 m 

5) Skladový kontejner 

6) Kontejnery na komunální a tříděný odpad (papír, plast, ostatní) 

7) Zpevněné plochy pro zapatkování schwingu a pro budoucí parkoviště 

Výrobní vybavení: 

1) Tesárna 

2) Armovna 

3) Zpevněná odvodněná plocha pro čištění systémového bednění 
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Sklady a skládky: 

1) Zpevněná odvodněná skládka systémového bednění PERI 

2) Zpevněná odvodněná skládka ocelových prvků 

3) Uzamykatelný sklad stavebního materiálu 

4) Uzamykatelný sklad stavebního nářadí 

     -Použijeme skladový kontejner Algeco SEEC 20‘‘ CSC  

 s rozměry 6 060 x 2 440 x 2 590 mm 

      

 Obr. č. 4         Obr. č. 5 

Sociální: 

1) Kancelářské buňky (stavbyvedoucí, mistr) 

   - Použijeme koncelářské kontejnery Algeco advanced AL15  

 s rozměry 6 300 x 2 440 x 2 940 mm 

     

Obr. č. 6         Obr. č. 7 

2) Sanitární buňky (šatny, umývárny, WC) 

 -Použijeme sanitární kontejner Algeco XNS  

 s rozměry 6 058 x 2 438 x 2 800 mm 

  Vybavení: 1 sprcha, 1 WC kabinka, 1 pisoár, 1 umyvadlo, 1 el. Boiler 80 l 

 

Obr. č. 8 

- Ubytování pracovníků na staveništi se neuvažuje 
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6.7 Popis staveb zařízení staveniště    vyžadujících ohlášení 

Žádné stavby zařízení staveniště nevyžadují ohlášení. 

6.8 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. 

 

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. 



100 
 

6.9 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 prostředí 

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

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

6.10 Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 

předpokládané zahájení hrubé vrchní stavby:  16. 04. 2014 

- 1NP:        16. 04. 2014 

- 2NP:        06. 06. 2014 

- 3NP:        25. 07. 2014 

- 4NP:        12. 09. 2012 

předpokládané ukončení technologické etapy: 20.10. 2012 

 

6.11 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 

 [1] Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
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7.1 Autodomíchávač  

Firma Zapa nabízí autdomíchávče o objemech 4, 6, 7, 8 a 9 m3 betonu. 

Autodomíchávač je určen k primární přepravě transportbetonu z betonárky na 

staveniště. Bude dovážen ze Zapa betonárky vzdálené 5,2 km na druhé straně města.  

Pro naše účely je ideální domíchávač Scania s objemem 9 m3  

 

 

 

 

 

mix 
objem bubnu  

4 m3 Tatra 

objem bubnu  

7 m3 Scania 

objem bubnu  

9 m3 Scania 

rozvor (mm) 3 700 + 1 320 3 550 + 1 355 1 940 + 2 360 + 1 355 

váha (kg) 23400 26000 32000 

délka (mm) 8670 8810 9200 

šířka (mm) 2500 2500 2500 

výška (mm) 3500 3810 3780 
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7.2 Autočerpadlo s výložníkem S 

Je určen k sekundární dopravě betonu po pracovišti. K uložení betonu do vzdálených 

nebo těžko dostupných míst slouží čerpadla na beton s výložníky o délce 34 metrů. Na 

staveništi bude čerpat beton ze dvou pozic, aby zabral celou stavbu. 

 

 

Výběr dostupných výložníků firmy zapa. Pro naše účely je dostačující 34/30 m 

čerpadlo 24/20 m 28/24 m 32/28 m 34/30 m 36/32 m 38/34 m 42/38 m 46/42 m 52/48 m 

 

PUMI  

 

dosah do výšky(m) 24 28 32 34 36 38 42 46 52 24 

dosah do délky (m) 20 24 28 30 32 34 38 42 48 20 

délka vozu (m) 10,045 9,360 10,115 10,730 11,310 12,350 11,195 11,936 14,380 9,538 

šíře vozu (m) 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

šířka rozpatkování -  

přední patky (m) 
4,700 5,960 6,300 6,210 6,300 6,300 8,000 8,300 10,400 4,000 

šířka rozpatkování -zadní (m) 2,400 3,600 6,300 5,700 6,500 6,500 8,000 8,300 10,200 2,300 

váha čerpadla (kg) 24700 21520 29500 26000 26000 27500 34000 35500 49000 32000 

výkon - kolik m3/hod  

(max.teoretický 
90 90 160 150 140-160 160 160 163 160 56 
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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 
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7.3 Věžový jeřáb Liebherr 35K  

Pro vertikální přepravu materiálů na stavbě je navržen věžový jeřáb. Bude přítomen po 

celou dobu výstavby. 

 

Technické parametry: 

max. nosnost …………. 4 t / 3,3 m 

max. vyložení ……….... 36 m  

max. výška ……………. 30,8 m 

min. výška …………….. 16,5 m 

rozměr základny ……... 3,8 m x 3,8 m 

Vyložení a nosnost: 
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7.4 Tatra 815 

Tatra 815 bude bude přepravovat věžový jeřáb Liebherr 35K na staveniště. Dále bude 

využit jako tahač valníku Goldhofer  a návěsu s bočnicemi. 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 



108 
 

7.5 Valník Goldhofer STN-L 4-47 

Valník tažený nákladním automobilem Tatra 815 bude sloužit k přepravě smontovaných 

buněk na staveniště. 

  

 

 

Technické parametry: 

Délka   13,5 m  

Šířka  3,0 m  

Nosnost  52,0 t  

 

Valník Goldhofer použijeme pouze  před začátkem výstavby na dovoz buněk a po jejím 

ukončení na odvoz. 
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7.6 Návěs plošinový s bočnicemi 

 

Návěs bude sloužit k primární dopravě všech důležitých prvků na staveniště jako např. 

systémového bednění, hotových armokošů a další výstuže, betonových panelů 

podkládajících jeřáb a dřevěných prvků sloužících k dobednění.  

Bude tažen Tatrou 815 

Technické parametry: 

Délka    13,62 m  

Šířka    2,48 m  

Výška    3,51m 

Nosnost   26,0 t  

Ložná plocha   34 m2 
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7.7 Ponorný vibrátor CMP2  

 

Technické parametry: 

El. příkon:   2000 W 

Elektrické napájení:  230 / 50 V/Hz 

Hmotnost:   6 kg 

Otáčky motoru  16000 min-1 

Rozměr   32 x 13.5 x 22 cm 

  

 

       

 

7.8 Plovoucí vibrační lišta Enar Huracan R 

Vibrační lišta slouží k plošnému vibrování stropních konstrukcí. 

Technické parametry: 

Hmotnost:   14.5 kg 

Motor:    ROBIN EH035 V 4-taktný 

Objem nádrže   0.5 l 

Odstředivá síla:  200 kN 

Otáčky motoru:  až 9 000 

Palivo:    bezolovnatý benzín 

Výkon HP/ot.:   1,6 / 7000 

Zdvihový objem:  33,5 cm3 
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7.9 Stříhačka a ohýbačka betonářské oceli DBC 16 

 

Střihačka ohýbačka slouží k ručnímu ohýbání a střihání výztuže na staveništi. 

 

Technické parametry: 

Úhel ohýbání maximálně  135° (170°) 

Charakter oceli průměru   16 mm, KS 500 

Motor                elektrický Typ230 V / 720 W / 3,5 A 

Délka x šířka x výška   570 x 170 x 200 mm 

Hmotnost:    15 kg 

 

 

7.10 Benzínová motorová pila Oleo-Mac GS 350 

Motorová pila slouží k výrobě přesných rozměrů dořezávek při bednění. 

 

Technické parametry: 

Objem motoru   38,9 cm3 

Výkon motoru   1,5 / 8500 kW / ot./min. 

Max. otáčky   13000 ot./min. 

Délka lišty   30 cm 

Objem nádrže - palivo 0,35 l 

Objem nádrže - olej  0,26 l 

Hmotnost    4,4 kg 
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7.11 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 

    

[1] www.liebherr.cz 

[2] www.zapa.cz 

[3] www.tatra.cz 

[4] www.fliegl-fahrzeugbau.de/ 

[5] www.oleomac.cz 

[6] www.strojnivybaveni.cz 

[7] www.aktualnivozy.cz/ 

[8] www.hyperinzerce.cz 

[9] www.rucni-naradi.cz 

[10] www.mall.cz 

[11] www.bruna-elektro.cz 

[12] www.google.cz 
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název 
kontroly 

  stručný popis legislativa 
kontrolu 
povede 

četnost 
kontrol 

způsob 
kontroly 

výsledek 
kontroly 

V/N 
kontrolu 
provedl 

kontrolu 
prověřil 

kontrolu 
převzal 

V
S

T
U

P
N

Í 
 

1 
Kontrola PD 

a jiných 
dokumntů 

1.1 

PD, nakládání 
s odpady, 

ochrana živ. 
prostředí 

Zákon č. 
185/2001 

Stavbyvedoucí, 
TDI, mistr 

Jednorázově Vizuálně 
Zápis do 

SD 
  

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

2 
Kontrola 

pracoviště 
2.1 

přístupové a 
příjezdové 

komunikace, 
přípojná místa 

  
Stavbyvedoucí, 

TDI, mistr 
Jednorázově Vizuálně 

Zápis do 
SD 

  
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

3 

Kontrola 
provedení 
předchozí 
technolog. 

etapy 

3.1 
rovinnost, 

čistota  
  

Stavbyvedoucí, 
TDI, mistr 

Jednorázově Měřením 
Zápis do 

SD 
  

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

4 
Kontrola 
dodávek 
materiálu 

4.1 
dodávka 
bednění 

  Mistr 
Každá 

dodávka 
Vizuálně 

Zápis do 
SD 

  
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

4.2 
dodávka 
výztuže 

 ČSN EN 
10080 

Mistr 
Každá 

dodávka 
Měřením 

Zápis do 
SD, hutní 

atest 
  

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

5 
Kontrola 

skladování 
materiálu  

5.1 
způsob 

skladování 

PD, ZS, 
prospekty 
výrobce,                       
ČSN 26 

9030 

Mistr Jednorázově Vizuálně 
Zápis do 

SD 
  

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 
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M
E

Z
IO

P
E

R
A

Č
N

Í 
 

6 
Kontrola 

klimatických 
podmínek 

6.1 
povětrnostní 

podmínky, teplota 
  Mistr Každý den Měřením 

Zápis do 
SD 

  
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

7 
Kontrola 

způsobilosti 
dělníků 

7.1 
průkazy a 
certifikáty 

  
Stavbyvedoucí, 

mistr 
Jednorázově Vizuálně 

Zápis do 
SD 

  
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

8 

Kontrola 
vytyčení 

monolitických 
stěn či sloupů 

8.1 správnost vytyčení  
 ČSN 73 0212-3                   

PD 
Stavbyvedoucí, 
mistr, geodet 

Jednorázově Měřením 
Zápis do 

SD 
  

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

9 
Kontrola 

armování ŽB 
stěn či sloupů 

9.1 
 uložení výztuže, 

krytí a míra 
znečištění 

ČSN EN 13670-
1 

Stavbyvedoucí, 
TDI, statik 

Jednorázově Měřením 
Zápis do 

SD 
  

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

10 
Kontrola 
provedení 
bednění  

10.1 

 penetrace, 
geometrie, stability, 

těsnost a povrch 
bednění 

ČSN EN 13670-
1 

Mistr Jednorázově Měřením 
Zápis do 

SD 
  

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

11 

Kontrola 
dodávky 
čerstvého 

betonu 

11.1 
složení, 

konzistence, 
množství 

 ČSN EN 206-1 Mistr 
Každá 

dodávka 
Vizuálně 

Zápis do 
SD 

  
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

12 

Kontrola 
ukládání a 
zhutňování 

betonu 

12.1 
správné uložení a 
zhutnění betonu 

ČSN EN 13670-
1 

Stavbyvedoucí, 
mistr 

Jednorázově Vizuálně 
Zápis do 

SD 
  

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

13 
Kontrola 

ošetřování 
13.1 

klimatické 
podmínky, kontrola 

ošetřování   

Stavbyvedoucí, 
mistr 

Průběžně 
běhemm 
tuhnutí 

Vizuálně 
Zápis do 

SD 
  

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

Technologická pauza 
   

14 
Kontrola 

pevnosti betonu 
14.1 pevnost 

ČSN EN 12504-
2 

Stavbyvedoucí Jednorázově Měřením 
Zápis do 

SD 
  

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

15 
Kontrola 

odbedňování 
15.1 kontrola odbednění  ČSN EN 13670 

Stavbyvedoucí, 
mistr 

Jednorázově Vizuálně 
Zápis do 

SD 
  

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 
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V
Ý

S
T

U
P

N
Í 

 
16 

Kontrola 
geometrické 
přesnosti a 

povrchu 
betonu 

16.1 
geometrické 

tolerance, 
vzhled 

ČSN EN 
13670 

Stabvyvedoucí, 
mistr, TDI 

Jednorázově Měřením 
Zápis 
do SD 

  
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

 

Použité zkratky: TDI - Technický dozor investora 
 

SD - Stavební deník 
 

Výpis norem:   
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů  

 
ČSN EN 10080 - Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná betonářská ocel - Všeobecně (Prosinec 2005) 
ČSN EN 13670 - Provádění betonových konstrukcí (Červen 2010) 
ČSN EN 206-1 - Beton-Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda (Září 2001) 
ČSN EN 12350 - Zkoušení čerstvého betonu  

ČSN EN 12504-2 - Zkoušení betonu v konstrukcích - Část 2: Nedestruktivní zkoušení - Stanovení tvrdosti 
odrazovým tvrdoměrem (Únor 2013) 
ČSN 26 9030 - Manipulační jednotky - Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování 

 
ČSN 73 0212 -3 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní stavební objekty 
 
 
 

 



118 
 

8.1 VSTUPNÍ KONTROLA 

8.1.1 Kontrola PD a jiné dokumenty  

Stavbyvedoucí a technický dozor investora zkontrolují, zda je na stavbě úplná, ověřená 

a schválená PD a stavební deník. 

Dále kontrolují nakládání s odpady a podmínky k ochraně životního prostředí. 

Aby se při provádění výstavby omezily škodlivé důsledky stavební činnosti a 

nedocházelo např. k:   

Poškozování zeleně 

Znečišťování podzemních a povrchových vod 

Znečišťování komunikace blátem a zbytky stavebního materiálu 

8.1.2 Kontrola pracoviště  

Prověření přístupové a příjezdové komunikace, zkontrolují se zdroje el. proudu, vody. 

Pracoviště musí být vyklizené a vybavené ve smlouvě v dohodnutém stavu. 

 

8.1.3 Kontrola provedení předchozí technolog. etapy   

Kontrola kotevních prutů vyčnívajících ze základu. Výztuž nesmí být porušena (ohnuta, 

vytržena).  

Polohy a délky trnů musí odpovídat PD. 

Celkově podklad musí být očištěn od hrubých a prachových nečistot.  

8.1.4 Kontrola dodávky bednění  

Mistr zkontroluje dodací list s objednacím a poté potvrdí doklady o přejímce materiálu, 

který se předtím musí zkontrolovat. Kontroluje množství, typ dovezeného bednění dle 

dodacího listu. 

Vizuálně se zkontroluje, zda není poškozené, je čisté, zkontroluje se rovinnost a 

neporušenost jednotlivých dílů.  
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8.1.5 Kontrola dodávky výztuže  

Mistr zkontroluje, zda dodaná výztuž odpovídá PD, objednávce a je v souladu 

s dodacím listem. Musí být dodána s hutním atestem (doklad o jakosti dodávky), který 

osvědčuje, že dodaná výztuž odpovídá příslušným předpisům tj. ČSN PENV 10080 

„Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná betonářská ocel - Všeobecně“. Pak potvrdí 

doklady o přejímce materiálu, který předtím musí zkontrolovat.  

 

Kontroluje se: 

druh oceli 

průměr jednotlivých prvků  

délky  

ohyby  

tvar výztuže 

ukončení prutu  

počet ks.  

čistota povrchu 

 

8.1.6 Kontrola skladování materiálu  

Výztuž se ukládá do uzamykatelných buněk. Pokud nemáme možnost výztuž uložit do 

krytého skladu, je vhodný štěrkový nebo štěrkopískový podklad s dobře odvodněným 

povrchem. 

Na skládkách materiálu musí být dodržena šířka manipulačního prostoru minimálně 
0,75 m. 
Aby se pruty následkem své velké hmotnosti neohýbaly, jsou podepřeny např. 

dřevěnými pražci. Výztuž je skladována odděleně dle druhů a průměru prutů. Dráty ve 

svitcích se musí ukládat nastojato. Veškerá výztuž musí mít viditelné identifikační 

štítky.  

Bednění se skladuje na zpevněné a odvodněné ploše.   
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8.2 MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 

 

8.2.1 Kontrola klimatických podmínek 

Mistr kontroluje stav klimatických podmínek, buď po příchodu na stavbu, nebo před 

zahájením prací. Zkontroluje, zda jsou klimatické podmínky v souladu 

s technologickým předpisem, ve kterém je stanoveno, za jakých podmínek není možní 

pracovat popř., jaká opatření jsou nutná k provádění prací. 

Betonování je přípustné v rozmezí teplot od +5°C do +25°C. V případě poklesu teploty 

pod +5°C je nutné betonování přerušit, případně použít speciální přísady a předehřev 

záměsové vody. V případě teploty nad +25°C musí být beton ošetřován kropením a 

přikrýváním. Přesný postup určí stavbyvedoucí. 

Pokud je okolní teplota nízká nebo předpověď počasí uvádí, že teplota vnějšího 

prostředí bude nízká v době ukládání betonu nebo v období jeho ošetřování, musí se 

připravit předběžná opatření na ochranu betonu proti poškození mrazem. 

Pokud je pravděpodobné, že okolní teplota v době ukládání betonu nebo jeho ošetřování 

bude vysoká, musí se připravit předběžná opatření na ochranu betonu proti škodlivým 

účinkům těchto teplot. 

 

8.2.2 Kontrola způsobilosti dělníků  

Mistr nebo stavbyvedoucí kontrolují způsobilost dělníků vykonávající určitou (zadanou) 

práci. Způsobilost prokazují platnými průkazy, certifikáty příp. jinými dokumenty, které 

je opravňují vykonávat danou (zadanou) práci. Všichni účastníci výstavby mohou být 

podrobeni i dechové zkoušce a to vč. mistra nebo stavbyvedoucího.  
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8.2.3 Kontrola vytyčení monolitických stěn či sloupů  

Geodet vytyčí rohy budoucích stěn a sloupů. 

8.2.4 Kontrola armování  

U této kontroly musí být přítomný stavbyvedoucí za účasti statika a příp. i TDI. Tady se 

kontroluje, že je výztuž uložena dle projektové dokumentace (tzn. kontrola druh ocele, 

velikost prutů, počet prutů, rozteče). A musí být zajištěna tak, aby i během betonování 

byla zabezpečena její poloha a také tloušťka krycí vrstvy. Na povrchu výztuže nesmějí 

být uvolněné produkty koroze a škodlivé látky, které mohou nepříznivě působit na ocel, 

beton, nebo soudržnost mezi nimi. Lehké zrezivění povrchu je přípustné. Betonová a 

cementová distanční tělíska mají mít nejméně stejnou pevnost a ochranu proti korozi 

jako beton v k-ci.  

Nesmí se zapomínat na prostupy. 

 

8.2.5 Kontrola provedení bednění  

Mistr zkontroluje dle TP, jestli jsou použity vhodné odbedňovací přípravky, které 

nepůsobí škodlivě na beton, betonářskou výztuž, nebo bednění a aby neměly škodlivý 

účinek na životní prostředí. 

Dále nesmějí mít škodlivý účinek na barvu, kvalitu povrchu betonu trvalé k-ce, nebo na 

navrhované následné nátěry.  

Následuje kontrola geometrie bednění, jeho stabilita. Bednění musí udržet beton 

v požadovaném tvaru až do jeho zatvrdnutí. Spoje mezi prkny nebo deskami musí být 

dostatečně těsné, aby se zabránilo ztrátě jemných částic. Vnitřní povrch bednění musí 

být čistý. 

Jestliže se v technologickém předpisu požaduje vytvořit povrch pohledového betonu, 

musí být úprava povrchů bednění taková, aby bylo dosaženo požadované konečné 

úpravy povrchu betonu. 

Bednění schopné absorbovat značné množství vody z betonu se musí vhodně vlhčit, aby 

se omezila ztráta vody z betonu. 
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8.2.6  Kontrola dodávky čerstvého betonu  

V případě přepravy čerstvého betonu dopravními prostředky dodavatele se přejímka 

čerstvého betonu uskuteční na staveništi.  

Stavbyvedoucí příp. mistr zkontrolují dodací list před vyložením. Beton se musí 

vizuálně kontrolovat během vykládání. Vykládání se musí zastavit, jestliže vzhled, 

podle zkušenosti je neobvyklý.  

 

Dodací list musí obsahovat min.: 

• název betonárny transportbetonu  

• pořadové číslo dodacího listu 

• datum a čas naplnění míchačky, tzn. čas prvního styku cementu s vodou 

• číslo nebo identifikace dopravního prostředku 

• jméno odběratele 
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• název a místo staveniště 

• množství betonu v m3 

• čas, kdy byl beton dodán na staveniště 

• čas zahájení vyprazdňování 

• čas ukončení vyprazdňování 

 

Pro vyhodnocení konzistence nebo zhutnitelnosti betonu se na stavbě provedou 

zkoušky. 

• Zkouška sednutím dle ČSN EN 12350-2  

• Zkouška Vebe dle ČSN EN 12350-3 

• Stupeň zhutnitelnosti dle ČSN EN 12350-4 

• Zkouška rozlitím dle ČSN EN 12350-5 

Dále se provede odběr bet. směsi pro zkoušku krychelné pevnosti tzn. vyrobí se krychle 

o hraně 150mm, na kterých se po 28 dnech tvrdnutí, za nornou stanovených pomínek , 

kontroluje pevnost v tlaku. 

Příp. je možné provést další kontrolní zkoušky dle požadavku PD (vodotěsnost, 

mrazuvzdornost, apod.). 

Průkazní zkoušky se provádí pro ČB o teplotě 15°C – 22°C. 

O provedených odběrech a výsledcích zkoušek se provede zápis do SD. 

 

Na staveništi je nutné vytvořit pro přejímku takové podmínky, aby byla uskutečněna 

v co nejkratší době a nedošlo ke znehodnocení bet. směsi. 

Tam, kde je manipulace s ČB může trvat déle, je třeba použít cementy s pozdějším 

počátkem tuhnutí nebo použít přísady zpomalující tvrdnutí cementu.     

Kontrola ukládání a zhutňování betonu: 

Mistr nebo stavbyvedoucí kontrolovat zda: 

• nasákavé bednění je dostatečně navlhčeno, aby neodebíralo vodu betonu 

• betonová směs bude ukládána v souvislých vodorovných vrstvách 

• při ukládání bet. směsi na šikmé plochy, se musí postupovat od nejnižšího místa 
a postupovat směrem proti spádu 

• betonová směs se nesmí ukládat z výšky větší než 1,5m. 
• ukládání a zhutňování musí být tak rychlé, aby se zabránilo špatnému spojení   
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vrstev a tak pomalé, aby se zabránilo nadměrnému sedání nebo přetěžování    
bednění 

způsob zhutňování: 

• Pěchování (starší způsob) 

• Propichování (u řidší konzistence s větším vodním součinitelem) 

• Vibrování (nejčastěji ponornými vibrátory) 

 

Zhutňuje se hned po uložení betonové směsi 

Během ukládání a zhutňování se musí minimalizovat segregace betonu 

Tl. uložené betonové směsi, má být menší než je délka ponorného vibrátoru 

Při zhutňování musí vibrátor proniknout do předchozí vrstvy do hloubky 50-100mm.  

Vpichy je nutno vést tak, aby nedošlo ke styku vibrátoru s bedněním nebo výztuží  

Vibrace se ukončí, až se mezery na povrchu zaplní cementovou maltou   

Během ukládání a zhutňování se musí beton chránit proti nepříznivému slunečnímu 

záření, silnému větru, mrazu, vodě, dešti a sněhu.  

 

8.2.7 Ošetřování betonu  

K dosažení předpokládaných vlastností betonu je nutné  

ošetřování a ochrana betonu po určitou dobu po zabetonování. Začít se má ihned po 

dokončení hutnění betonu. 

Ošetřování betonu má zabránit předčasnému vysychání, zvláště v důsledku slunečního 

záření a působení větru. Tady je možné ošetření kropením příp. zakrytím parotěsnými 

plachtami. 

Dále je nutné jej chránit proti vyplavení při dešti nebo proti působení nízkých teplot a 

mrazu. Chránit se má taky proti vibracím a nárazům. 
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8.2.8 Technologická pauza 

 

8.2.9 Kontrola pevnosti betonu  

 Mistr nebo stavbyvedoucí mohou pevnost pro odbednění ověřit tvrdoměrnou metodou 

pomocí Schmidtova kladívka.  

V praxi se svislé k-ce (stěny, sloupy) odbedňují po 3 dnech, u větších a složitějších 

konstrukcích je to pak déle. (záleží na teplotě, počasí). 

 

8.2.10 Kontrola odbedňování  

Bednění musí být odstraněno tak, aby nedošlo k poškození odbedňovacích ploch k-ce. 

Odbedňování se musí provádět takovým způsobem, které nevystaví konstrukcici nárazu, 

přetížení nebo poškození. 
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8.3 VÝSTUPNÍ KONTROLA 

 

8.3.1 Kontrola geometrické přesnosti a povrchu betonu 

Bednění můžeme odstranit,  jakmile beton dosáhne pevnosti zachovávající tvar 

konstrukce. 

Stavbyvedoucí, mistr i TDI vizuálně zkontrolují povrch betonové konstrukce. 

Tvary a rozměry hotové k-ce musí odpovídat výkresům tvaru v PD.  
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8.4 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 

Vyhláška č. 499/2006 Sb. – O dokumentaci staveb 

ČSN 01 3481 - Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy betonových konstrukcí, 

09/1988 

ČSN 73 0420 – Přesnost vytyčování staveb, (norma není platná 1988 – 2002) 

Nahrazeno ČSN 73 0420-1 a ČSN 73 0420-2 

ČSN 73 0205 – Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti, 

04/1995 

ČSN 73 0210-1 – Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: 

Přesnost osazení, 01/1993 

ČSN EN 13670 – Provádění betonových konstrukcí, 07/2010 

ČSN EN 10080 – Ocel pro výztuž do betonu – Svařitelná betonářská ocel – Všeobecně, 

01/2006 

ČSN EN 206-1 – Beton – část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda, 10/2001 

ČSN EN 12350-1-7 – Zkoušení čerstvého betonu – Část 1-7, 10/2009 
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9.1 VSTUPNÍ KONTROLA 

9.1.1 Kontrola PD 

Úplnost, rozsah, správnost a platnost projektové dokumentace. 

Musí být odsouhlasení autorizovaným projektantem a investorem. 

Zpracování připomínek do PD. 

Zápis do stavebního deníku – provede stavbyvedoucí. 

9.1.2 Přejímka pracoviště 

Kontrola provedení zdících prací:  

Při přejímání části zděných konstrukcí se kontroluje shoda tvaru, rozměrů a polohy 

konstrukce s projektem. Dále zkontrolujeme vazbu zdiva, šířku a způsob vyplnění 

maltových ložných spár maltou, svislost zděných konstrukcí, způsob provedení 

jednotlivých částí zdiva (komín, průduchy a prostupy). 

Kontrola svislosti a rovinatosti stěn: 

Při kontrole délkového a výškového modulu používáme hoblovanou lať s vyznačenými 

značkami po 125mm. Délka latě musí odpovídat projektové výšce. 

hotové zdi. Doporučené hodnoty mezních odchylek viz tabulky: 
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9.1.3 Bednění 

Kontrola vizuální, četnost kontroly před přijetím dodávky, kontrola certifikátu bednění. 

Statická únosnost a odolnosti. 

Vizuální kontrola dodaného bednění. Kontrola dodacího listu a množství uvedených 

kusů bednění a počet dodaných. 

Kontrola funkčnosti, nezničitelnosti, provozuschopnosti. Kontrola skladování. Zápis do 

deníku a podpis dodacího listu. 

9.1.4 Výztuž 

Skladování: 

Zpevněná, suchá plocha, podkladky, označení štítky – čitelné označení typu, množství a 

váhou svazku 

Kontrola množství, druhu a ceny prutů dle dodacích listů a odpovídající PD 

Kontrola atestu – pokud vše odpovídá s atestem, neprovádí se zkoušky 

Výztuž kontrolujeme vizuálně, měřením. Četnost kontroly bude prováděna namátkově 

před přijetím dodávky. Kontroluje se třída oceli, hutní atesty a kvalita. Namátkově se 

vybere od každého jmenovitého průměru několik prutů a kontroluje se jeho shoda s PD. 

Zejména délky, průměr, žebírkování, koncová úprava. Dodávku kontroluje a zapisuje do 

stavebního deníku stavbyvedoucí. 

9.1.5 Betonová směs 

Certifikát betonárky dle ČSN ISO 9001 pro výrobu betonové směsi. 

Prohlášení o shodě dle 13, zákona 22/97 Sb. a §11 nařízení vlády č. 163/2002. 

Krychelné zkoušky – z dodaného betonu se odeberou 3 zkušební krychle o hraně 150 

mm, na kterých po 28 dnech tvrdnutí zjišťuje: 

• pevnost betonu v tlaku 

• hloubka max. průsaku tlakovou vodou 

• odolnost povrchu proti působení vody a chemicky rozmrazovacích prostředků 
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Čerstvý beton: 

 
 

9.2 MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 

9.2.1 Bednění 

Kontrola provádění bednění se provádí vizuální kontrolou a měřením u každého patra. 

Před betonáží musí být bednění dobře smontováno, bez vážných vad a nedodělků, které 

by mohly ovlivnit výsledný vzhled nebo funkci betonové konstrukce. 

Návrh podpěrného lešení musí brát v úvahu přetvoření během a po betonování, aby se 

zabránilo vzniku škodlivých trhlin v mladém betonu. 

Bednění musí udržet beton v požadovaném tvaru až do jeho zatvrdnutí. 

Kontrola bednění zahrnuje: 

Kontrolu těsnosti tzn. dostatečná těsnost, aby se zabránilo průniku jemných částic. 

Kontrola čistoty bednění - především nečistoty jako je bláto, malta, úlomky cihel, 

dřevěné třísky a nečistoty, které se můžou na bednění vyskytnout. 

Kontrola stability probíhá vizuálním prohlídnutím a posouzením konstrukčně správného 

provedení, které posoudí stavbyvedoucí. Kontrola dodržení výškové kóty bednění viz. 

PD. Maximální tolerance je 10mm v každém rohu. 

Přeměření kastlíků pro vytvoření otvorů a zajištění proti posunu. Kontrola pevnosti 

bočnice pro vytvoření okraje desky. Odchylky u otvorů (prostupů) ±25mm. 

Penetrační nátěr musí být v souvislé (min. 2 mm) vrstvě po celé ploše. Odbedňovací 

prostředky se musí vybrat a používat tak, aby nepůsobily škodlivě na beton, 

betonářskou výztuž nebo bednění a aby neměly škodlivé účinky na trvalou konstrukci. 
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9.2.2 Výztuž 

Kontrola výztuže bude provedena vizuální kontrolou, namátkově v průběhu armování a 

před betonáží. 

Na povrchu výztuže nesmí být uvolněné produkty koroze a škodlivé látky, které mohou 

nepříznivě působit na ocel, beton, nebo na soudržnost mezi nimi. Lehké zrezivění 

povrchu je přípustné. 

Kontrola výztuže spočívá v posouzení správné polohy výztuží, vázání výztuže a 

zajištění proti posunutí, čistotě výztuže, dostatečný prostor mezi pruty pro uložení 

betonu a hutnění. S posuvným měřítkem kontrolujeme namátkově jmenovité profily, dle 

projektové dokumentace. Dále se bude kontrolovat svázání a zajištění proti posunu 

výztuže. Posuvným metrem se kontroluje výška budoucího krytí, které je zajištěno 

distančními podložkami. Mezní odchylky v uložení výztuže od polohy předepsané v 

projektu nesmí překročit +20% hodnoty vyznačené v projektu, max. však ±30mm. 

Půdorysná poloha výztuže musí být uložena s tolerancí 30mm a rozdělovací 50mm. 

Kontroly zapisujeme do stavebního deníku s podpisem stavbyvedoucího a technického 

dozoru investora. 

9.2.3 Betonová směs 

Kontrola je prováděna vizuální kontrolou, četnost kontroly – každá dodávka (doklad). 

Před přijetím dodávky čerstvého betonu se kontroluje pevnostní třída, certifikáty, atesty, 

množství. 

Kontrola kvality betonu: 

Kontrola dle dodacího listu – množství, čas výroby, čas dodání a její specifikace z 

označení 

Max. doba transportu - 0-25°C =>90min, t<0°C =>45min, t>25°C =>45min 

Zkouška konzistence: 

Sednutí kužele dle ČSN EN 12 350-1 – z počátku se odebere vzorek z každého 

autodomíchávače, postupně z každého třetího. 
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9.2.4 Betonáž stropu 

Kontrola betonáže stropu je prováděna vizuální kontrolou a měřením během betonáže a 

při dokončení. Během betonáže se musí kontrolovat nedochází – li k rozmísení betonu. 

Betonová směs je tlačena v potrubí čerpadla danou rychlostí, proto je nutno udržovat 

ústí potrubí čerpadla nízko nad zemí tzn. výška ukládání betonu max. 1,0 m. Ukládá se 

po vrstvách. Tloušťka uložené vrstvy závisí na použité technologii zhutňování. U 

ponorných vibrátorů nebude větší než 1,3 násobek délky ponorného vibrátoru, u 

vibračních latí (povrchová vibrace) max. výška vrstvy nepřekročí 200 mm. Beton 

uložený do bednění se musí dostatečně zhutnit, aby veškerá výztuž a zabetonované 

prvky byly řádně uloženy ve zhutněném betonu. 

Ukládání a zhušťování musí být tak rychlé, aby se zabránilo špatnému spojení 

jednotlivých vrstev a tak pomalé, aby se zabránilo nadměrným sedáním nebo 

přetěžováním bednění a podpěrného lešení. Zhutňování považujeme za ukončené ve 

chvíli, kdy na povrch vystoupí cementová voda (cementové mléko). 

Během ukládání a zhutňovaní se musí beton chránit proti nepříznivému slunečnímu 

zářeni, silnému větru, mrazu, vodě, dešti, sněhu. 

Během betonáže se kontroluje rovinatost a výška již vyrovnané konstrukce, která se 

srovnává s přesností na 10mm. 

Ošetřování čerstvého betonu: 

Čerstvý beton je nutno po dobu hydratace ( min.12 hodin) ochlazovat a zvlhčovat – za 

předpokladu doby tuhnutí max. 5 hodin a teplota povrchu betonu se předpokládá min. 

+5°C. 

Pokud není dodržena min. teplota +5°C – překrytí textilií 

Min. teplota vody při vlhčení +5°C a min. teplota prostředí +5°C 
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9.3 VÝSTUPNÍ KONTROLA 

9.3.1 Kontrola stropní desky 

Kontrola se provede pomocí dvoumetrové latě, která se přiloží na hotovou konstrukci. 

Zjišťují se odchylky, které nesmí být větší než 5 - 10 mm na 1 m do výšky a 20 mm na 

1m do šířky. 

Kontrola rozměrů a tvarů hotové konstrukce – měřením ČSN 73 0210-2, ČSN 73 0205 

Kontrola jakosti povrchů konstrukce ČSN 73 0210-2, ČSN 73 0205. 

Kontrola pevnosti betonu ČSN EN 206-1. 

Zkoušení pevnosti betonu v tlaku, vyjmutím vzorku z konstrukce nebo nedestruktivní 

kontrolou pomocí Smithova kladívka. Tloušťka stropu dle PD ±8mm. 

9.4 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 

Vyhláška č. 499/2006 Sb. – O dokumentaci staveb 

ČSN 01 3481 - Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy betonových konstrukcí, 

09/1988 

ČSN 73 0420 – Přesnost vytyčování staveb, (norma není platná 1988 – 2002) 

Nahrazeno ČSN 73 0420-1 a ČSN 73 0420-2 

ČSN 73 0205 – Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti, 

04/1995 

ČSN 73 0210-1 – Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: 

Přesnost osazení, 01/1993 

ČSN EN 13670 – Provádění betonových konstrukcí, 07/2010 

ČSN EN 10080 – Ocel pro výztuž do betonu – Svařitelná betonářská ocel – Všeobecně, 

01/2006 

ČSN EN 206-1 – Beton – část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda, 10/2001 

ČSN EN 12350-1-7 – Zkoušení čerstvého betonu – Část 1-7, 10/2009 
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BRNO 2013              

Výpis nařízení vlády: 

"Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny 

proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 

a) staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky 

nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé prostory a 

pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně 

narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit" 

 

Konkrétní řešení: 

Prostor staveniště bude oplocen mobilním oplocením od firmy TOI TOI, které bude 

zřízeno po obvodu celého staveniště. Oplocení je vysoké  2,2 m. Při jeho zřízení se 

bude brát ohled aby nedošlo k narušení provozu na přilehlé komunikaci ani u 

přilehlých objektů. 

 

Výpis nařízení vlády: 

"Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických 

osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené 

viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným 

fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na 

přístupových komunikacích, které k nim vedou." 

 

"Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, 

provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným 

fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou15) na všech vjezdech, a na 

přístupových komunikacích, které k nim vedou." 

Konkrétní řešení: 

Celý prostor bude oplocen, jak již bylo zmíněno a vjezd na staveniště bude opatřen 

uzamykatelnou bránou a opatřen dopravními značkami, které provádějí místní 
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úpravu vozidel na staveništi.                 

Na vstupní bráně do staveniště bude umístěna značka zákaz vjezdu nepovolaným 

fyzickým osobám. Na plotě i na bráně budou osazeny cedulky s nápisem ,,Pozor 

stavba, cizím vstup zakázán‘‘. 

 

Výpis nařízení vlády: 

"Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi 

nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě 

jeho bezprostřední blízkosti." 

 

Konkrétní řešení: 

Břemena budou po staveništi přesunována takovým způsobem, aby nedošlo k 

ohrožení. Bude zkontrolováno správné zajištění stability věžového jeřábu a také 

správné zapatkování autočerpadla. 

 

 

Výpis nařízení vlády: 

"1. Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být 

pevná a stabilní s ohledem na 

a) počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují, 

b) maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení, 

c) povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 

2. Nejsou-li podpěry nebo jiné součásti pracovišť dostatečně stabilní samy o sobě, je 

třeba stabilitu zajistit vhodným a bezpečným ukotvením, aby se vyloučil nežádoucí 

nebo samovolný pohyb celého pracoviště nebo jeho části. 

3. Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a v 

intervalech stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy a po 

mimořádných událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. 

5. Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů 

nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení 
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majetku nebo životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, 

nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, popřípadě 

vlivem jiných nepředvídatelných okolností. Důvody pro přerušení práce posoudí a o 

přerušení práce rozhodne fyzická osoba pověřená zhotovitelem. 

6. Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně 

bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních. 

7. Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, 

hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě 

ovlivnit bezpečnost práce zejména při používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel bez 

zbytečného odkladu provedení nezbytné změny technologických postupů tak, aby byla 

zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob. Se změnou 

technologických postupů zhotovitel neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby. 

8. V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo do 

hloubky zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti 

osamoceně byly seznámeny s pravidly dorozumívání pro případ nehody a stanoví 

účinnou formu dohledu pro potřebu včasného poskytnutí první pomoci." 

 

Výpis nařízení vlády: 

"1. Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a 

pracovními podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména 

únosnost půdy, přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení 

technického vybavení, popřípadě jiných podzemních překážek, umístění nadzemních 

vedení a překážek. 

2. Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních 

činností stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní 

poloze nastaveny v souladu s návodem k používání a zajištěny proti zaboření, posunutí 

nebo uvolnění.  

3. Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je 

signalizováno uvedení stroje do chodu zvukovým, případně světelným výstražným 

signálem. Po výstražném signálu uvádí obsluha stroj do chodu až tehdy, když všechny 

ohrožené fyzické osoby opustily ohrožený prostor; není-li v průvodní dokumentaci 

stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním 
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dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. Na nepřehledných pracovištích smí 

být stroj uveden do provozu až po uplynutí doby postačující k opuštění ohroženého 

prostoru všemi fyzickými osobami. 

4. Pokud je stroj používán na pozemní komunikaci a je vybaven zvláštním výstražným 

světlem oranžové barvy, řídí se jeho činnost zvláštními právními předpisy.  

5. Při použití stroje za provozu na pozemních komunikacích zhotovitel postupuje v 

souladu s podmínkami stanovenými podle zvláštních právních předpisů; dohled a podle 

okolností též bezpečnost provozu na pozemních komunikacích zajišťuje dostatečným 

počtem způsobilých fyzických osob, které při této činnosti užívají jako osobní ochranný 

pracovní prostředek výstražný oděv s vysokou viditelností. Při označení překážky 

provozu na pozemních komunikacích se řídí ustanoveními zvláštních právních předpisů. 

6. Stroje, při jejichž činnosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým způsobem a na 

takových staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací působících škody na 

blízkých stavbách, výkopech, podzemním vedení, zařízení, a podobně." 

 

Konkrétní řešení: 

Stroje užívané na staveništi budou obsluhované pouze pracovníky,kteří mají na tuto 

činnost příslušnou odbornou způsobilost .Tyto stroje musí vždy před použitím splňovat 

technický stav k bezpečnému užívání,popř. při zjištění závady nesmí být daný stroj 

užíván do doby,než se závada odstraní.Pracovník se musí seznámit s terénem ,kde 

bude stroj používán.Při užití více strojů    na jednom pracovišti je mezi nimi zachována 

bezpečná vzdálenost,aby nedošlo k vzájemnému ohrožení strojů. Při nakládání 

materiálu na dopravní prostředek lze manipulovat s pracovním zařízením stroje pouze 

nad ložnou plochou a tak, aby do dopravního prostředku nenaráželo. Nelze-li se při 

nakládání vyhnout manipulaci pracovním zařízením stroje nad kabinou dopravního 

prostředku, je nutno zajistit, aby se během nakládání v kabině    nezdržovaly žádné 

fyzické osoby. Ložnou plochu je nutno nakládat rovnoměrně. Při jízdě    stroje s 

naloženým materiálem je pracovní zařízení ustaveno, případně    zajištěno v přepravní 

poloze tak, aby nedošlo k nebezpečné ztrátě    stability stroje a omezení výhledu obsluhy 
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V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 

Výpis nařízení vlády: 

"1. Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního zařízení, 

zkontroluje řidič dopravního prostředku, dále jen vozidla, zajištění výsypného zařízení v 

přepravní poloze, popřípadě je v této poloze v souladu s návodem k používání zajistí. 

2. Při přejímce a při ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném a 

dostatečně únosném místě bez překážek ztěžujících manipulaci a potřebnou vizuální 

kontrolu." 

Konkrétní řešení: 

Místa pro vozidlo při vykládání betonové směsi jsou předem naplánována. Jsou proto 

vhodně zpevněna a nachystána pro daný úkol. 

 

Výpis z nařízení vlády: 

"Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných 

materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí 

odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů." 

Konkrétní řešení: 

Skladovací plochy jsou dostatečné díky využití podkladních vrstev budovaného 

parkoviště,které má dostatečné rozměry i únosnost pro skladované materiály. 

VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 

Výpis z nařízení vlády: 

"1. Potrubí, hadice, dopravníky, skluzné a vibrační žlaby a jiná zařízení pro dopravu 

betonové směsi musí být vedeny a zajištěny tak, aby nezpůsobily přetížení nebo 

nadměrné namáhání, například lešení, bednění, stěny výkopu nebo konstrukčních částí 

stavby. 
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3. Vyústění potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě zajištěno tak, aby riziko 

zranění fyzických osob následkem jeho nenadálého pohybu vlivem dynamických 

účinků dopravované směsi bylo minimalizováno. 

6. Pro dopravu směsí k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd nevyžadující složité 

a opakované couvání vozidel. 

7. Při provozu čerpadel není dovoleno 

a) přehýbat hadice, 

b) manipulovat se spojkami a ručně přemisťovat hadice a potrubí, nejsou-li pro to 

konstruovány, 

c) vstupovat na konstrukci čerpadla a do nebezpečného prostoru u koncovky hadice. 

8. Pojízdné čerpadlo (dále jen "autočerpadlo") musí být umístěno tak, aby obslužné 

místo bylo přehledné a v prostoru manipulace s výložníkem a potrubím se nenacházely 

překážky ztěžující tuto manipulaci. 

10. V pracovním prostoru výložníku autočerpadla se nikdo nezdržuje. 

11. Výložník autočerpadla nelze používat ke zdvihání a přemísťování břemen. 

12. Manipulace s rozvinutým výložníkem (výložníková ramena s potrubím a hadicemi) 

smí být prováděna jen při zajištění stability autočerpadla sklápěcími a výsuvnými 

opěrami (stabilizátory) v souladu s návodem k používání. 

13. Přemisťovat autočerpadlo lze jen s výložníkem složeným v přepravní poloze." 

Konkrétní řešení: 

Pro umístění čerpadla jsou předem navrhnuté 2 zpevněné plochy takovým způsobem, 

aby byla snadno dostupná všechna místa nutná k betonáži. Tyto plochy jsou snadno 

dostupné ze stavenišťní komunikace a splňují všechna potřebná opatření. 

IX. Vibrátory 

Výpis z nařízení vlády: 

"1. Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je 

držena v ruce nebo je ručně provozována, musí být nejméně 10 m. Totéž platí o délce 

pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a motorovou jednotkou, jestliže motorová 

jednotka je mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru drženou v ruce. 
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2. Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutňovaného 

betonu se provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebný hřídel vibrátoru nesmí být ohýbán v 

oblouku o menším poloměru, než je stanoveno v návodu k používání." 

 

XII. Jednoduché kladky pro ruční zvedání břemen 

Výpis z nařízení vlády: 

"1. Nosné textilní lano musí mít průměr nejméně 10 mm. Poškozené lano je vyloučeno 

z používání. 

2. Provedení nosné konstrukce kladky je před prvním použitím prokazatelně schváleno 

fyzickou osobou určenou zhotovitelem." 

Konkrétní řešení: 

Lano bude před použitím zkontrolováno a případně vyřazeno a nahrazeno lanem 

nepoškozeným 

XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 

Výpis z nařízení vlády: 

"1. Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v 

průběhu předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je řádně 

seznámena i střídající obsluha. 

2. Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v souladu s 

návodem k používání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením spuštěným na 

zem nebo zařazením nejnižšího rychlostního stupně a zabrzděním parkovací brzdy. 

Rovněž při přerušení práce musí být stroj zajištěn proti samovolnému pohybu alespoň 

zabrzděním parkovací brzdy nebo pracovním zařízením spuštěným na zem. 

3. Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému pohybu 

zajištěno i pracovní zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do přepravní 

polohy, ve které se zajistí v souladu s návodem k používání. 

4. Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby 

okamžitě zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, která zabrání 
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samovolnému spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou, jako 

jsou uzamknutí kabiny a vyjmutí klíče ze spínací skříňky nebo uzamknutí ovládání 

stroje. 

5. Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, kde 

není ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími předměty ani činností 

prováděnou v jeho okolí." 

I. Skladování a manipulace s materiálem 

Výpis z nařízení vlády: 

"1. Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. 

Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v 

takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. 

2. Zařízení pro vybavení skládek, jakými jsou opěrné nebo stabilizační konstrukce, musí 

být řešena tak, aby umožňovala skladování, odebírání nebo doplňování prvků a dílců v 

souladu s průvodní dokumentací bez nebezpečí jejich poškození. Místa určená k vázání, 

odvěšování a manipulaci s materiálem musí být bezpečně přístupná.  

3. Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných 

materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí 

odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů. 

4. Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho 

stabilita a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, 

klíny nebo provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by 

jinak byly nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. 

5. Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné 

uchopení například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně proloženy 

podklady. Jako podkladů není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady 

tvořené dvěma nebo více prvky volně položenými na sebe." 
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Konkrétní řešení: 

Výztuž bude uložena na kryté skládce materiálu se štěrkovým podkladem.                  

Na skládce materiálu bude dodržena šířka manipulačního prostoru minimálně            

0,75 m. Aby se pruty následkem své velké hmotnosti neohýbaly, jsou podepřeny 

dřevěnými pražci. Výztuž bude skladována odděleně dle druhů a průměru prutů. 

Dráty ve svitcích se uloží nastojato. Veškerá výztuž bude mít viditelné identifikační 

štítky. Bednění se bude skladovat na zpevněné a odvodněné skládce.   

IX. Betonářské práce a práce související 

IX.1 Bednění 

Výpis z nařízení vlády: 

"1. Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být v každém 

stadiu montáže i demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho montáži, 

demontáži a používání se postupuje v souladu s průvodní dokumentací výrobce a s 

ohledem na bezpečný přístup a zajištění proti pádu fyzických osob. Podpěrné 

konstrukce bednění, jako jsou stojky a rámové podpěry, musí mít dostatečnou únosnost 

a být úhlopříčně ztuženy v podélné, příčné i vodorovné rovině. 

2. Podpěrné konstrukce musí být navrženy a montovány tak, aby je bylo možno při 

odbedňování postupně odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí. 

3. Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doložena statickým výpočtem s 

výjimkou prvků bez konstrukčního rizika. 

4. Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části, zejména 

podpěry, řádně prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O předání a převzetí hotové 

konstrukce bednění a její kontrole provede fyzická osoba pověřená zhotovitelem k 

řízení betonářských prací písemný záznam." 

Konkrétní řešení: 

Bude provedena vizuální kontrola, kontrola stability a posouzení konstrukčně 

správného provedení, které posoudí stavbyvedoucí. 
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IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi 

Výpis z nařízení vlády: 

"1. Při přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a při jejím ukládání 

do konstrukce je nutno pracovat z bezpečných pracovních podlah, popřípadě plošin, aby 

byla zajištěna ochrana fyzických osob zejména proti pádu z výšky nebo do hloubky, 

proti zavalení a zalití betonovou směsí. Nelze-li taková místa zřídit, zajistí zhotovitel 

ochranu fyzických osob jinými prostředky stanovenými v technologickém postupu, jako 

jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu nebo ochranný koš. 

2. Pro přístup a pro ruční přepravu betonové směsi musí být vybudovány bezpečné 

přístupové komunikace, například pracovní nebo přístupová lešení, popřípadě podlahy 

tak, aby byla vyloučena chůze fyzických osob bezprostředně po uložené výztuži. 

3. Zhotovitel zajistí provádění kontroly stavu podpěrné konstrukce bednění v průběhu 

betonáže. Zjištěné závady musí být bezodkladně odstraňovány. 

4. Dopravuje-li se betonová směs do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel stanoví a 

zajistí způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a obsluhou 

čerpadla." 

Konkrétní řešení: 

Pro betonáž sloupů a zdí budou zřízeny betonářské lávky které jsou součístí PERI 

bednění a budou opatřeny náležitým zábradlím. Jsou popsány v technologickém 

předpise. 

IX.3 Odbedňování 

Výpis z nařízení vlády: 

"1. Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichž při předčasném 

odbednění hrozí nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce, smí být zahájeno jen na 

pokyn fyzické osoby určené zhotovitelem. 

2. Hrozí-li při odbedňování konstrukcí nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, 

dodržuje zhotovitel bližší požadavky zvláštního právního předpisu. Žebřík lze při 

odbedňovacích pracích používat pouze do výšky 3 m odbedňované konstrukce nad 
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pracovní podlahou a za předpokladu, že se neuvolňují ani neodstraňují nosné části 

bednění a stabilita žebříku není závislá na demontovaných částech bednění a podpěr. 

3. Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu nepovolaných 

fyzických osob. 

4. Součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na určená místa tak, aby 

nebyly zdrojem nebezpečí úrazu a nepřetěžovaly konstrukci." 

Konkrétní řešení: 

Bednící dílce budou neprodleně po odbednění pomocí věžového jeřábu přemístěny na 

odvodněnou plochu k očištění a následně uloženy na skládku materiálu. 

IX.5 Práce železářské 

Výpis z nařízení vlády: 

"1. Prostory, stroje, přípravky a jiná zařízení pro výrobu armatury musí být uspořádány 

tak, aby fyzické osoby nebyly ohroženy pohybem materiálu a jeho ukládáním. 

2. Při stříhání několika prutů současně musí být pruty zajištěny v pevné poloze 

konstrukcí stroje nebo vhodnými přípravky. 

3. Při stříhání a ohýbání prutů nesmí být stroj přetěžován. Pruty musí být upevněny 

nebo zajištěny tak, aby nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob." 

 

 

10.1 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
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Závěr: 

Ve své práci jsem řešil realizaci technologické etapy nosné monolitické konstrukce 

administrativní budovy Synot. Při řešení jednotlivých částí jsem narazil na spoustu 

problémů, díky jejich řešení jsem se spoustu naučil o dané problematice. Asi nejvetším 

problémem pro mě bylo provedení systémového bednění pro svislé a vodorovné 

konstrukce, které jsem se rozhodl řešit  pomocí PERI systému. Tyto bednící systémy v 

kombinaci s věžovým jeřábem v současné době velmi urychlují provádějí 

monolitických konstrukcí. 

Díky této práci jsem se hodně naučil o provádění, plánování a kontrole činností a 

zárověn jsem si uvědomil návaznost všech jednotlivých částí této etapy a tímpádem 

náročnost celé organizace výstavby. 
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