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ÚVOD: 

Obsahem této bakalářské práce je řešení stavebně technologického projektu  pro etapu 

zastropení živnostenského domu v Hodoníně. 

Stropní konstrukce se v objektu nachází trojího druhu. První typ je strop nad 1. PP, 

který je tvořen monolitickou železobetonovou konstrukcí. Drukým typem jsou stropy 

nad 1.NP a 2.NP, které budou zastropeny ŽB prefabrikovanými předpjatými panely 

Spiroll, s dobetonávkou nepravidelných částí půdorysu. Třetím typem je strop nad 

výtahovou šachtou, který má obdélníkový pravidelný půdorys a v tomto případě 

bednění podepírá jiná konstrukce než v prvních dvou typech. Bednění jsem volil 

systémové od firmy Doka. 

Pro tuto technologickou etapu jsem zpracoval technologický předpis, rozpočet, časový 

plán, návrh strojní sestavy, kontrolní a zkušební plán, popis zařízení staveniště, a 

výkresovou dokumentaci k sestavě bednění. 
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Úvod 

Technická zpráva byla převzata z původního znění z června roku 2011, vypracovaná 

v projekci firmy GEPROSTAV HODONÍN v.o.s. panem Ing. Františkem Kolibou, a 

v několika bodech byla doplněna mnou. Doplněný text je vyznačen kurzívou. Úpravy se 

týkají následujících částí: 

- E1.1 Staveniště 

- E1.6 Řešení zařízení staveniště 

- F1.1.1.4. Konstrukční řešení objektu - část D. Vodorovné konstrukce.  

A. Průvodní zpráva 

A1. Identifikace stavby 

Název stavby: Živnostenský dům 

Místo stavby:  Hodonín 

Stavební úřad: Hodonín 

Investor: F - Dental Hodonín, s.r.o., Polní 29, Hodonín 695 01 

Projektant: Ing. Koliba, Vídeňská 99, Dolní Bojanovice 696 17, ČKAIT 1003572 

Majitel:  F - Dental Hodonín, s.r.o., Polní 29, Hodonín 695 01 

Dodavatel: Bude určen výběrovým řízením a neprodleně oznámen stavebnímu úřadu 

Parc. č.: 89/1, 2879/188, 2879/189, 2879/190, 2879/191, 2879/192, k.ú. Hodonín 

Šířka stavby: 31,0m 

Délka stavby:  18,0m 

Výška stavby: 11,76m 

A2. Využití a zastavěnost území 

Jedná se o novostavbu Živnostenského domu v centru města Hodonín, na rohu ulic 

Polní a Kollárova. Pozemek určený k výstavbě je v současné době volný bez zástavby a 

je téměř  rovinný. Před pozemkem je v ulici uloženo vedení veřejného vodovodu, 

kanalizace, plynu a NN. 
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A3. Provedené průzkumy, napojení na infrastrukturu 

Terén v místě stavby je v podélném spádu, s kácením zeleně se neuvažuje, protože na 

pozemku se nenachází žádná vzrostlá zeleň, objekt neleží v žádném ochranném pásmu. 

Výchozí podklady pro projekt dále byly: 

- katastrální mapa 

- požadavky investora 

- zaměření na místě samém 

A4. Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

U objektu budou provedeny nové přípojky vody, kanalizace a plynu do veřejných sítí. 

Pro napojení objektu na místní komunikaci bude vybudován nový sjezd na komunikaci. 

 

A5. Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Projekčně je stavba navržena tak, aby splňovala obecně technické požadavky na 

výstavbu.Veškeré materiály použité pro výstavbu budou splňovat podmínky pro ně 

stanovené ČSN, popřípadě budou mít prohlášení o shodě. Tímto je zaručeno, že 

výstavba při správném provádění a běžné údržbě po dobu předpokládané existence bude 

splňovat požadavky, uvedené v §l56 zák. č.183/2006 Sb. Navržená stavba je 

projektována dle platných standardů norem ČSN a v souladu s příslušným ustanovením 

vyhlášky č. 501/2006 sb. 

A6. Splnění podmínek územního plánu 

Navržená stavba je v souladu se schváleným územním plánem města Hodonín. 

A7. Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby 

Výstavba plánovaného objektu není vázána na žádnou související a podmiňující stavbu 

či jiné opatření. 
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A8. Předpokládaná lhůta výstavby a popis postupu výstavby 

Předpokládaná lhůta výstavby je cca 36 měsíců. Postup výstavby je daný konstrukčním 

systémem stavby a je závislý na datu vydání stavebního povolení a na nabytí právní 

moci správního rozhodnutí. 

A9. Statistické údaje 

Stavba:   Živnostenský dům 

Místo:    Hodonín 

Parc. č.:  89/1, 2879/188, 2879/189, 2879/190, 2879/191, 2879/192, k.ú. 

Hodonín 

Nadzemní podlaží: 2 + podkroví 

Bytové jednotky: 0 

 

Zastavěná plocha 1.PP   491,75 m2 

Zastavěná plocha l.NP   441,33 m2 

Zastavěná plocha 2.NP   392,52 m2 

Zastavěná plocha podkroví   392,52 m2 

Obestavěný prostor    5 776,19 m3 

Orientační náklady stavby   24 800 000,- Kč 

 

B . SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B1. Urbanistické, architektonické a stavebnětechnické řešeni 

B1.1. Zhodnocení staveniště 

Jako staveniště budou použity pozemky č. 2879/174, 8160, 89/2 a částečně pozemek č. 

2879/142. Pozemek je ve vlastnictví Města Hodonín. Zařízení staveniště na daných 

pozemcích bude řešeno dočasným záborem po dobu trvání stavby. Přístup k pozemku je 

zajištěn místní komunikací. Voda pro stavbu bude  zajištěna v předstihu vybudováním 
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vodovodní přípojky. Elektrická energie bude zajištěna také v předstihu vybudované 

přípojky NN. Ostatní energie pro stavbu nejsou zapotřebí. 

B1.2. Urbanistické a architektonické řešení stavby 

Proporce objektu, členění fasády, zastřešení a celkové rozměry stavby jsou dány jednak 

požadavky investora, místem a typem zástavby, dále rozměry pozemku a jeho orientací 

a výškovými poměry. Je navržen jako podsklepený, dvoupodlažní s obytným 

podkrovím. Živnostenský dům má nepravidelný půdorysný tvar. Suterén je plošně 

navržen téměř přes celý pozemek investora. V suterénu jsou prostory pro parkování 

osobních automobilů, které mají přístup zvedací plošinou pro automobily. 1.NP má 

půdorys tvaru písmene U. Je zde navržena lékárna se zázemím, příjem materiálu, sklady 

a plošina pro přístup do suterénu. 2.NP a podkroví mají půdorys tvaru písmene L. Ve 

2.NP jsou navrženy 3 ordinace lékařů se sesternami a zázemím, dále 2 čekárny, sklad, 

úklidová komora a WC pro pacienty - muži, ženy a osoby s omezenou schopností 

pohybu. V podkroví jsou navrženy 3 ordinace lékařů se sesternami a zázemím, dále 2 

čekárny, sklad, úklidová komora a WC pro pacienty - muži, ženy a osoby s omezenou 

schopností pohybu. Jednotlivá podlaží jsou navzájem propojena schodištěm a osobním 

výtahem. Zastřešení objektu bude provedeno valbovou střechou s vikýři. 

 

B1.3. Technické řešení pozemních staveb 

Živnostenský dům je navržen jako podsklepený, dvoupodlažní s obytným podkrovím. 

Zdivo suterénu a zdivo výtahové šachty v suterénu je řešeno jako železobetonové 

z betonových zdících tvarovek. Obvodové zdivo nadzemních podlaží je navrženo v 

tl.450mm z keramických tvárnic Porotherm 44 Profi na lepidlo. Střední nosné zdivo je 

navrženo v tl. 300mm z keramických tvárnic Porotherm 30 Profi DRYFIX na lepidlo. 

Nosné zdi jsou ukončeny železobetonovými ztužujícími věnci. Dělící příčky budou v 

tl.100 a 150mm z keramických tvárnic Porotherm Profi DRYFIX na lepidlo. Na nosné 

zdivo suterénu bude uložena železobetonová monolitická stopní deska. Nad 1.NP je 

navržen stop kombinovaný, nad levou častí bude provedena železobetonová deska, nad 

zbývající částí l.NP a nad 2.NP budou položeny předpjaté stropní panely SPIROLL. 

Konstrukce krovu bude dřevěná. Krov tvoří soustava krokví, hambálků a ocelových 
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vaznic. Dřevěné pozednice budou kotveny do ŽB věnce opásáním pásovinou 

5x50x1000mm po 1,5m. Střešní krytina je navržena skládaná v barvě černé, nad vikýři 

bude poplastovaný plech. Okna budou plastová se součinitelem prostupu tepla 

minimálně 1,2 W.K-1.m-2. 

B1.4. Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

K živnostenskému domu budou provedeny nové přípojky vody, kanalizace, plynu a NN 

na inženýrské sítě vedoucí před pozemkem investora. Před objektem je místní 

komunikace. Zásobování domu bude prováděno z obslužné slepé komunikace vedoucí 

podél boční stěny objektu z ulice Polní směrem za zadní trakt uvažované výstavby. Z 

této komunikace bude realizováno jak zásobování objektu, tak je odsud navržen i nájezd 

do suterénu domu k parkovacím stáním. 

B1.5. Řešení technické a dopravní infrastruktury 

Napojení stavby na NN - Na základě smlouvy o připojení s firmou e-on bude ze 

stávající rozvodné skříně SR4 na křižovatce ulic Polní a Kollárova veden nový kabel, 

připojení objektu bude provedeno prosmyčkováním kabelu distribučního rozvodu do 

přípojkové skříně v obvodovém zdivu budovy. 

Kanalizace - bude provedena nová přípojka kanalizace do objektu. Na veřejné části 

kanalizační přípojky bude provedena revizní šachta DN 630mm. 

Vodovod - bude provedena nová vodovodní přípojka. Vodoměr bude umístěn v 

suterénu na obvodové zdi. 

Plynovod - bude provedena nová přípojka plynu z veřejného plynovodu v místě 

zástavby. V současné době je na prostor zástavby vydáno uzemní rozhodnutí na 

provedení inženýrských sítí. V případě, že do doby kolaudace nebude veřejný plynovod 

před objektem vybudován, bude na náklady investora vybudováno prodloužení sítě DN 

63, které bylo povoleno pro sousední Živnostenský dům, kde je uvažováno i s 

připojením domu investora F - Dental. Výtápění - vytápění objektu bude provedeno 

teplovodními deskovými radiátory, zdrojem budou plynové kotle umístěné v 

jednotlivých podlažích. 

Doprava - zásobování domu bude prováděno z obslužné slepé komunikace vedoucí 

podél boční stěny objektu z ulice Polní směrem za zadní trakt uvažované výstavby. Z 
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této komunikace bude realizováno jak zásobování objektu, tak je odsud navržen i nájezd 

do suterénu domu k parkovacím stáním. 

 

Výpočet počtu parkovacích stání pro ordinace a lékárnu 

Zaměstnanců v lékárně + v ordinacích = 3 + 6x2 = 15 

P = (15/3 + 6/0,5 ) x 1,0 x 0,9 = 13,6 

Stání pro ordinace + lékárnu 

Je předpoklad, že lékárnu budou přednostně využívat návštěvníci ordinací, a ti mají 

parkovací stání již započítána. 

 

Počet parkovacích míst celkem 

N = 0 + 13,6 = 13,6 

N = 14 parkovacích stání 

 

Výstavbou polyfunkčního domu vznikne požadavek na vybudování 14 parkovacích 

míst. V suterénu objektu je navrženo l3 parkovacích strání. Jedno parkovací stání, které 

je navrženo jako parkovací stání pro tělesně postižené spoluobčany bude řešeno 

smlouvou o výstavbě s Městem Hodonín. Parkovací strání bude dle doporučení odboru 

rozvoje a investic na pozemku před objektem, kde se dle zástavbové studie Horní 

plesové uvažuje s vybudováním parkovacích míst. 

B1.6. Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

Objekt nebude mít negativní vliv na životní prostředí. V průběhu stavby vznikne odpad 

-materiál z výkopů, který bude uložen na skládku. Zbytky stavebních materiálů budou 

uskladněny na skládku. 

B1.7. Řešení bezbariérového užívání stavby 

Živnostenský dům je řešen jako bezbariérový. 

B1.8. Průzkumy a měření 

Daná stavba neobsahuje pobytové prostory, proto nebude provedeno měření radonu. 
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B1.9. Podklady pro vytýčení stavby 

Vytýčení stavby bude provedeno dle situace stavby, ze které je dostatečně zřejmé 

polohopisné i výškopisné osazení objektu. Podlaha přízemí živnostenského domu 

+0,000 je osazena +167,100m Bpv. 

B1.10. Členění stavby 

Stavba je tvořena jedním stavebním objektem - živnostenský dům, ke kterému budou 

provedeny přípojky vody, kanalizace, plynu a NN. 

B1.11. Vliv stavby na okolní pozemky a stavby 

Stavba nemá žádný negativní vliv na sousední pozemky. Stavba není v rozporu se 

schváleným územním plánem města Hodonín. 

B1.12. Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků 

Veškeré stavební práce musí být prováděny v souladu s platnými technologickými 

předpisy, bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN. 

Mezi základní patří vyhláška č. 362/2005 Sb. Dále je potřeba dodržovat vyhlášku 

č.48/1982. Dále bude nutno dodržovat tyto zásady a zákonné nařízení. 

V případě akce - Živnostenský dům - bude zabezpečen a zajištěn v plné míře způsob 

bezpečnosti při práci po dobu výstavby a pro budoucí provoz dle vyhlášky ČÚBP č. 

48/1982 Sb., a budou respektována příslušná ustanovení stavebního zákona a 

prováděcích vyhlášek ministerstva pro místní rozvoj - vyhlášek č. l31/98 Sb., 183/2006 

Sb. Rozsah spolupráce dodavatelů, investora a projektanta na poskytování podkladů 

bude v plné míře zajištěn dle konkrétních podmínek. Při všech stavebních procesech je 

třeba dodržovat všechny hygienické a bezpečnostní předpisy související se stavebními 

pracemi. Během provádění stavebních prací s mechanizačními prostředky musí být 

osoby řádně proškoleny a u prostředků, které si to vyžadují, musí mít osvědčení k 

obsluze. 
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B2. Mechanická odolnost a stabilita 

Při návrhu základových konstrukcí objektu se vycházelo ze základových poměrů 

obvyklých vdané lokalitě. Základy jsou navrženy plošné ze základových pásů z betonu 

C20/25 XC1. Pásy vysoké 800mm budou vyztuženy pruty Rl6 a třmínky R8. Strop nad 

l.PP je navržen jako železobetonový monolitický. Strop nad 1.NP je navržen jako strop 

kombinovaný – nad střední částí v prostoru nad vchodem do lékárny a v prostoru arkýřů 

bude provedena železobetonová deska. Nad zbývající častí 1.NP a nad 2.NP budou 

položeny předpjaté stropní panely SPIROLL. Prvky krovu a ocelové překlady byly 

navrženy výpočtem, který je samostatnou částí projektové dokumentace, a není součástí 

předložené projektové dokumentace. Součástí projektové dokumentace je část betonové 

konstrukce, která nesní součástí přiložené projektové dokumentace, kde jsou zakresleny 

způsoby vyztužení jednotlivých prvků. 

B3. Požární bezpečnost 

Požární bezpečnost stavby a jednotlivých materiálů bude doložena při kolaudaci formou 

protokolů a certifikátů jednotlivých materiálů. Požární zpráva je zpracována samostatně 

a není součástí této dokumentace. 

B4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

V objektu bude umístěna v l.NP lékárna se zázemím, v patrech ordinace lékařů, nebude 

zde provozována zubní ordinace. V suterénu je umístěno parkování osobních 

automobilů. Všechny místnosti v objektu jsou odvětrány. Většina místností je odvětrána 

přirozeně okny. Místnosti, které nemají přirozené větrání, budou odvětrány nuceně. 

Jedná se o některá hygienická zařízení. Tyto místnosti budou odvětrány VZT. Dále 

bude provedeno přetlakové větrání CHÚC a suterénu. Charakter stavby nevyžaduje 

žádná speciální hygienická opatření. Stavba nezasahuje do žádných hygienických 

ochranných pásem, ani svým provozem zřízení ochranných pásem nevyvolává. 

Realizace stavby ani její provoz nevyvolává potřebu budování prvků na ochranu zdraví 

obyvatelstva. Realizace stavby ani její provoz nemá žádny negativní vliv na životní 

prostředí, nevzniká žádný nový zdroj znečištění. 
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B5. Bezpečnost při užívání 

U Živnostenského domu není třeba pro provoz zpracovávat žádný provozní ani 

manipulační řád. 

B6. Ochrana proti hluku 

V objektu není nutno provádět opaření na ochranu proti hluku. 

B7. Úspora energie a ochrana tepla 

Stavba je řešena jako nezateplená s odpory jednotlivých konstrukcí splňujícími 

normové limity pro danou konstrukci. 

B8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace 

Objekt je řešen jako bezbariérový. 

B9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

Stavba není situována do žádného bezpečnostního ani ochranného pásma, neobsahuje 

pobytové místnosti, proto pro danou stavbu nebude provedeno měření radonu. 

B10. Ochrana obyvatelstva 

Pro danou stavbu není z hlediska umístění potencionálních zdrojů nutné posuzovat 

problematiku ochrany obyvatelstva. 

B11. Inženýrské stavby 

Dešťové a splaškové vody budou odváděny do veřejné kanalizace vedoucí v 

komunikaci před objektem novou kanalizační přípojkou. Zásobování objektu vodou 
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bude zajištěno novou vodovodní přípojkou z veřejného vodovodu vedoucího v pozemku 

před objektem. Zásobování plynem bude zajištěno novou plynovodní přípojkou z 

plynovodního řádu. Zásobování elektrickou energií bude provedeno přípojkou NN 

napojenou na el. podzemní vedení vedoucí před pozemkem investora.  

B12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 

V prostoru živnostenského domu nebudou umístněna žádná technologicko výrobní 

zařízeni. 

C. SITUACE STAVBY 

C1. Situace širších vztahů 

viz. grafická část PD - přehledná situace 

C2. Koordinační situace 

viz. grafická část PD - zákres do snímku z KN 

 

D. DOKLADOVÁ ČÁST 

V době odevzdání projektové dokumentace nebyla stanoviska dotčených orgánů a 

vlastníků technické infrastruktury k dispozici. Tato budou doložena po jejích získání 

samostatně. 

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

E1. Technická zpráva 

E1.1. Staveniště 

Jako staveniště budou použity pozemky č. 89/2, 2879/174, 2879/91, 2879/142, 2879/234 

a částečně pozemky č. 2879/142, 2879/193, 8160, 2879/172. Pozemek je ve vlastnictví 
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města Hodonín. Zařízení staveniště na daných pozemcích bude řešeno dočasným 

záborem po dobu trvání stavby. Přístup k pozemku je zajištěn místní komunikací. Voda 

pro stavbu bude zajištěna napojením přes vodoměr na sousední objekt (DN 150). 

Elektrická energie bude zajištěna rovněž napojením na sousední objekt přes elektroměr. 

Ostatní energie pro stavbu nejsou zapotřebí. 

E1.2. Významné sítě technické infrastruktury 

V místě stavby se nenachází žádné významné sítě technické infrastruktury. 

E1.3. Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění 

staveniště 

Odpadní vody ze stavby budou svedeny na stávající zpevněné plochy, které jsou 

odkanalizovány. Voda pro stavbu bude zajištěna v předstihu vybudováním vodovodní 

přípojky. Elektrická energie bude zajištěna v předstihu vybudováním přípojky NN. 

Ostatní energie pro stavbu nejsou zapotřebí. Dopravní napojení je zajištěno napojením 

na stávající místní komunikaci vedoucí před pozemkem. 

E1.4. Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob 

Po dobu výstavby bude staveniště ohraničeno drátěným pletivem, čímž bude zamezen 

přístup třetích osob na staveniště. 
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E1.5. Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných 

zájmů 

Stavba ani staveniště nejsou v rozporu s platným územním plánem města Hodonín. 

E1.6. Řešení zařízení staveniště 

Zařízení staveniště bude situováno na pozemcích, které jsou ve vlastnictví města 

Hodonín. Zařízení staveniště na daných pozemcích bude řešeno dočasným záborem po 

dobu trvaní stavby. Bude v takovém rozsahu, který by mohl vyžaduje ohlášení. Na 

stavební úřad v Hodoníně bude podán návrh na ohlášení pro oplocení staveniště, 

dočasný zábor chodníku před sousedním objektem, pro stavební buňky a pro stanoviště 

jeřábu č.1 ve výkrese zařízení staveniště.  

E1.7. Podmínky pro provádění stavby z hlediska BOZP 

Stavba bude prováděna dodavatelsky oprávněnou firmou, která má za povinnost zajistit 

veškeré podmínky BOZP, včetně proškolení pracovníků na pracovišti. Při všech 

stavebních procesech je třeba dodržovat všechny hygienické a bezpečnostní předpisy 

související se stavebními pracemi. Během provádění stavebních prací s mechanizačními 

prostředky musí být osoby řádně proškoleny a u prostředků, které si to vyžadují, musí 

mít osvědčení k obsluze.  

E1.8. Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

Z charakteru stavby, použitých materiálů a mechanizace při výstavbě vyplývá, že 

nebude negativním způsobem ovlivněno životní prostředí ani při výstavbě, ani při 

užívání. 

E1.9. orientační lhůty výstavby 

Cca 36 měsíců od nabytí právní moci správního rozhodnutí. 
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F. DOKUMENTACE STAVBY 

F1. Pozemní objekty 

F1.1. Architektonické a stavebnětechnické řešení 

F.1.1.1. Technická zpráva 

F.1.1.1.1. Účel objektu 

Projekt řeší výstavbu Živnostenského domu, ve kterém budou umístěny ordinace lékařů 

a lékárna se zázemím. 

F1.1.1.2. Architektonické funkční a dispoziční řešení 

Navrhovaný živnostenský dům je navržen jako podsklepený, dvoupodlažní s užitným 

podkrovím. Má nepravidelný půdorysný tvar a je zastřešen valbovou střechou. Suterén 

je plošně navržen téměř přes celý pozemek investora. V suterénu jsou prostory pro 

parkování osobních automobilů, které mají přístup zvedací plošinou pro automobily. Za 

plošinou je místnost pro strojovnu plošiny. Cca ve středu půdorysu je umístěno 

schodiště vedoucí do jednotlivých pater. V prostoru zrcadla schodiště je umístěn výtah, 

který je řešen s parametry splňující podmínky pro provoz pro imobilní spoluobčany. 

Pod schodištěm v prostoru suterénu je umístěna strojovna vzduchotechniky pro 

únikovou cestu (schodiště). Hlavní vstup pro pacienty je situován ve středním traktu 

l.NP. Zde se vstupuje do chodby se schodištěm spojujícím jednotlivá podlaží. V zrcadle 

schodišťového prostoru je navržen, jak bylo řečeno výše, osobní výtah, který je navržen 

i pro imobilní spoluobčany. Ve středním traktu jsou dále umístěny sklady, úklidová 

komora a WC pro zaměstnance lékárny. V pravém traktu je navržena lékárna, která je 

přístupná zvenčí samostatným vstupem a zároveň je přístupná i ze vstupní chodby se 

schodištěm. Součástí lékárny je místnost pro konzultační činnost a sklad léčiv, který je 

propojený s chodbou. Z ní jsou vstupy do dvou kanceláří, přípravny léčiv a umývárny. 

V levém traktu je z ulice Polní situovaný vstup pro zaměstnance do chodby, ze které je 

přístupná šatna se sociálním zařízením pro zaměstnance lékárny. Za šatnou se nachází 

sklad se vstupem do místnosti pro příjem zakázek. Ze skladu je také přístupný další 
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menší sklad a zvedací plošina pro osobní automobily umožňující vjezd do suterénu. Po 

levé straně vedle hlavního vstupu do objektu je zvenčí samostatným vstupem přístupný 

sklad, kde budou umístěny popelnice a lednice na případný nebezpečný odpad z 

provozu lékařských ordinací. Tento odpad bude likvidován smluvním partnerem cca 2x 

týdně. Smlouva o likvidaci bude doložena ke kolaudaci objektu. 2.NP je přístupné 

osobním výtahem nebo po centrálním schodišti do chodby, ze které jsou navrženy 

vstupy do úklidové komory a WC pro pacienty -  muže, ženy a osoby s omezenou 

schopností pohybu. Z chodby jsou dále po obou stranách přístupné čekárny. Z čekárny v 

pravém traktu jsou přístupné dvě sesterny. Každá z nich má vstup do ordinace lékaře, ze 

které je přístupná denní místnost se sociálním zařízením. Zadní ordinace má vlastní 

sociální zařízení pro své pacienty, denní místnost lékaře a sociální zařízení. Druhá 

ordinace má za sesternou ordinaci, denní místnost, šatnu a hygienické zázemí. Z 

čekárny v levém traktu je přístupná sesterna a místnost pro podávání infuzí. Ze sesterny 

je přístupná ordinace lékaře a denní místnost, ze které je vstup na hygienické zařízení. Z 

místností pro podávaní infuzí je přístupná denní místnost, a šatna s hygienickým 

zázemím. V  podkroví se ze schodiště vchází do centrální chodby. Z prostoru centrální 

chodby se schodištěm se vchází do komunikačního prostoru, na který navazují dvě 

čekárny. Z tohoto prostoru je přístupné WC pro pacienty - muže, ženy a osoby s 

omezenou schopností pohybu a úklidová komora. Z čekárny v pravém taktu jsou 

přístupné dvě sesterny. Každá z nich má  vstup do ordinace lékaře, ze které je přístupná 

denní místnost se sociálním zařízením. Z čekárny v levém traktu je přístupná jedna 

sesterna s ordinací lékaře, ze které je vstup do místnosti pro vyšetření ultrazvukem, ze 

které je přístupná denní místnost, za kterou je denní místnost se šatnou a sociálním 

zařízením. 

Všechny místnosti v objektu jsou odvětrány. Většina místností je odvětrána přirozeně 

okny. Místnosti, které nemají přirozené větrání, budou odvětrány nuceně VZT. Jedná se 

o některá hygienická zařízení. Větraní suterénu je zajištěno okny s anglickými dvorky 

např. ACO v pojízdném provedení. Vzduchotechnika je řešena samostatn1ýrn 

projektem, který není  součástí této dokumentace. Zastřešení objektu bude provedeno 

valbovou střechou s vikýři. 
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F1.1.1.3. Kapacity, zastavěné plochy, obestavěné prostory, osvětlení a oslunění 

Zastavěná plocha l.PP  491,75 m2 

Zastavěná plocha l.NP 441,33 m2 

Zastavěná plocha 2.NP 392,52 m2 

Zastavěná plocha podkroví 392,52 m2 

Obestavěný prostor   5 776,19 m3 

Osvětlení objektu je zajištěno jednak umělým osvětlením dle ČSN 730580, jednak 

přirozeným osvětlením okny v obvodových stěnách objektu. 

F1.1.1.4. Konstrukční řešení objektu 

A. Výkopy pro základové pasy budou provedeny strojně s ručním začištěním dle 

výkresů základů. Výkopek bude použit k opěrným zásypům objektu, popřípadě bude 

uložen na předem určenou skládku. Výkopy v prostoru u stávajícího objektu souseda 

budou provedeny maximálně po ložnou spáru základů souseda. Tato by mě1a být ve 

stejné hloubce jako ložná spára základů navrhovaného objektu. V případě, že bude při 

realizaci zjištěna jiná skutečnost, bude po dohodě s projektantem hloubka ložné spáry 

upravena tak, aby ložné spáry základů obou domů byly ve stejné hloubce. V případě, že 

budou základy souseda ve větší hloubce, než je navrhovaný základ budovaného objektu, 

bude základ novostavby prohlouben na úroveň ložné spáry základu souseda. V případě, 

že navržené základy novostavby budou mít ložnou spáru hlouběji, než je ložná spára 

základů souseda, budou základy souseda postupně po částech podbetonovány. 

Podbetonování bude probíhat po částech za dodržení technologických postupů 

předepsaných pro tyto práce. Stavba bude prováděna dodavatelsky odbornou firmou, 

která je povinna tyto technologické postupy znát a dodržovat. 

 

B. Základy jsou navrženy plošné ze základových pásů z betonu C20/25 XC1. Pásy 

vysoké 800mm budou vyztuženy pruty R. Schémata výztuže jsou v samostatné části 

betonových konstrukcí, který není součástí přiložené projektové dokumentace. V 

prostoru pod výtahem a pod zvedací plošinou jsou navrženy základové desky. Rozměry 

a tvary jednotlivých částí základů jsou patrny z výkresové dokumentace. V oddílu 

betonové konstrukce jsou přesně stanoveny výztuže a jednotlivé pevnosti a druhy 

betonů včetně jejich pevností. 
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C. Svislé konstrukce - zdivo suterénu a zdivo výtahové šachty je řešeno jako 

železobetonové z bednících tvarovek. Obvodové zdivo suterénu je řešeno jako 

sendvičové ve skladbě: 

- Betonové zdící tvárnice tl. 300mm prolité betonem s vyztužením 

- Geotextilie 300kg/m2 

- Hydroizolace folie Fatrafol 1,5mm 

- Geotextilie 300kg/m2 

- Polystyren 50mm 

- Betonové zdící tvárnice 100mm 

Vnitřní nosné zdivo v suterénu bude z betonových zdících tvarovek tl. 300mm prolitých 

betonem. Vnitřní nenosné zdivo v suterénu tl. 200mm bude taktéž z betonových zdících 

tvarovek prolitých betonem. Zdivo výtahové šachty bude provedeno z tvarovek 

Porotherm t1.300mm, obvodové zdivo v nadzemních podlažích je tl. 450mm z 

keramických tvarovek Porotherm Profi P15, na maltu profi. Vnitřní nosné zdivo je z 

cihelných bloků Porotherm profi P15. Příčky jsou navrženy z keramických příčkovek 

Porotherm profi na maltu P15. Boční zdivo arkýřů je navrženo jako sendvičové ve 2.NP 

z tvarovek Porotherm s tepelnou izolací, v podkroví z betonových zdících tvarovek tl. 

150mm prolitých betonem s výztuží a tepelnou izolaci. Boční stěny vikýřů budou 

provedeny ve dřevě ve skladbě: 

- Kontaktní fasádní zateplovací systém tl. 100 (150)mm 

- Cetris deska 16mm 

- Rošt + tep. izol. 140mm 

- Rošt sádrokartonu 

- Požární sádrokarton tl. 15mm 

V části l.NP a 2.NP, v místech kde nejsou monolitické stropy, budou pod úrovní stropní 

konstrukce provedeny pozední věnce. Výztuž věnců je specifikována v části betonové 

konstrukce, která nesní součástí přiložené projektové dokumentace. Taktéž veškeré 

zdivo v podkroví bude ukončeno betonovými věnci.  

 

D. Vodorovné konstrukce - na základové pasy bude provedena podkladní betonová 

deska tl.100mm z betonu C 16/20. Bude provedena po celé ploše objektu - zatažená pod 
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zdivo. Podlaha v suterénu je navržena z betonu C25/30 výztužná sítí Kari 6/100x6/100. 

Překlady u Živnostenského domu jsou navrženy typové Porotherm překlad 23,8 nebo z 

válcované oceli profilu I, popřípadě monolitické. Stropní nosná konstrukce nad 

suterénem je navržena ze železobetonové monolitické spojité desky tl.300mm a betonu 

C30/37 – XC1 (konzistence velmi měkká). Deska bude po obvodu lemovaná 

polystyrenem tl. 80mm. Polystyrén se bude dávat na konstrukci až po dokončení stropní 

desky. Nad l.NP a 2.NP je navržen strop kombinovaný - nad střední částí bude 

provedena železobetonová deska z betonu C25/25 – XC1 (konzistence velmi měkká), 

nad zbývající částí l.NP budou položeny předpjaté stopní panely SPIROLL. Nadezdívky 

budou ukončeny ztužujícím železobetonovým věncem z betonu C20/25 – XC1 

(konzistence velmi měkká.  Všechny výše uvedené stropní konstrukce budou vyztuženy B 

500B podle statického výpočtu a uloženy podle výkresů z části projektu betonové 

konstrukce. Nad výtahovou šachtou bude provedena monolitická železobetonová deska 

tl. 160mm vyztužená sítí KARI 100x100x10mm, a betonem C20/25-XC1 (konzistence 

velmi měkká). Konstrukce krovu bude dřevěná v kombinaci s ocelovým rámem a 

ocelovými vaznicemi. Krov tvoří soustava krokví, hambálku a ocelových vaznic. 

Dřevěné pozednice budou kotveny do ŽB věnce opásáním pásovinou 5x50x1000mm po 

1,5m. Střešní krytina je navržena skládaná z tašek. Nad vikýři bude jako krytina použit 

falcovaný poplastovaný plech. Strop nad podkrovím bude tvořen zateplenou konstrukcí 

krovu. Zateplení bude provedeno ve skladbě:  

- Střešní krytina skládaná 

- Latě 50x30mm 

- Kontralatě 50x30mm 

- Difúzní folie např. Jutadach 

- Krokve 80x200mm 

- Dřevěný rošt 80x50mm po 600mm 

- Tepelná izolace - např. Orsil tl. 250mm 

- Parozábrana např. Jutafol 

- Rošt sádrokartonu 

- Protipožární sádrokarton tl. 15mm s požární odolností dle PBŘ 

Střešní krytina bude použita skládaná, betonová. Na vikýřích bude provedena falcovaná 

krytina z poplastovaného plechu. 
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E. Výplně otvorů - okna budou plastová se součinitelem prostupu tepla min 1,1 W.K-1-

.m-2, vchodové dveře a prosklené stěny budou hliníkové. Vnitřní dveře budou v 

barevném řešení a členění dle výběru investora. Z prostoru schodiště budou do ostatních 

prostor provedeny prosklené protipožární stěny. Jednotlivé výplně otvorů jsou vypsány 

ve výpise výplní otvorů, které nejsou součástí přiložené projektové dokumentace. 

 

F. Klempířské výrobky - budou provedeny z poplastovaného plechu, svody pod 

omítkou jsou provedeny v plastu. Střecha je doplněna systémovými prvky dodávanými 

jako příslušenství střešní krytiny. 

 

G. Úprava povrchů - vnitřní omítky budou hladké v barvě bílé. V sociálních zařízeních 

a na WC bude proveden bělninový obklad min. do výšky 2000mm. Pod obklady bude 

provedena stěrka např. SIKA (SOMBURK) na WC do výšky 300mm, v sociálních 

zařízeních do výšky 2000mm. U umývadel bude proveden bělninový obklad do výšky 

min. 1500mm. Vnější omítka bude provedena škrabaná zrno 1,5mm v barvě bílé v 

kombinaci s hnědými rámy prosklených stěn v odstínu RAL1901 s obkladem fasádními 

profily DOMICO-planum v barvě šedé RAL 0303. Sokl bude proveden v povrchové 

úpravě ze Stomixu Alfadekor v barvě šedé 118GSchéma členění jednotlivých barev je 

naznačeno na výkresech pohledů projektové dokumentace. 

F1.1.1.5. Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

Stavba je řešena jako nezateplená s odpory jednotlivých konstrukcí splňujícími 

normové limity pro danou konstrukci. 

F1.1.1.6. Způsob založení objektu 

Založení objektu je navrženo na plošných vyztužených betonových základových pasech. 

F.1.1.1.7. Vliv objektu a jeho užívání na ŽP a řešení případných negativních účinků 

Navrhovaná stavba nebude mít žádný negativní vliv na stávající životní prostředí. 

Provozem stavby bude vznikat běžný komunální odpad, který bude smluvně likvidován 

oprávněnou firmou, která provádí tuto činnost v dané lokalitě. Případné nebezpečné 
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odpady z provozu ambulancí budou skladovány ve vyčleněné lednici v místnosti l.10, 

odkud budou likvidovány oprávněnou firmou cca. 2x týdně. 

F1.1.1.8. Dopravní řešení 

Před objektem je zpevněná místní komunikace, z boční strany bude vybudována 

obslužná komunikace pro zásobování bloku, ze které je navržen nájezd do objektu. 

F1.1.1.9. Ochrana před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření 

Navržená stavba neobsahuje pobytové místnosti, proto pro danou stavbu nebude 

provedeno měření radonu. 

F1.1.1.10. Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Veškeré stavební práce musí být prováděny v souladu s platnými technologickými 

předpisy, bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN. 

Stavba bude provedena v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a 

krajiny, zákonem č. 254/2001 Sb. O vodách, zákonem č. 185/2001 sb. O odpadech, 

zákonem č. 86/2002 sb. O ochraně ovzduší, zákonem č. 266/l994 Sb. O drahách. 

Technické provedení navrhovaného objektu bude v souladu s nařízením č. 502/2000 Sb. 

O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Při provádění stavby budou 

dodržovány předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména vyhlášky č. 362/2005 Sb., 

Ustanovení vyhlášky č. 183/2006 Sb., vyhlášky ČÚBP č. 48/1982. O průběhu stavby 

bude veden stavební deník. Za změny provedené oproti projektu a bez souhlasu 

projektanta projektant neodpovídá. Navrhovaná stavba nemá negativní vliv na stávající 

stav životního prostředí. Provoz stavby nebude produkovat nebezpečné odpady. Při 

všech stavebních procesech je třeba dodržovat všechny hygienické a bezpečnostní 

předpisy související se stavebními pracemi. Během provádění stavebních prací s 

mechanizačními prostředky musí být osoby řádně proškoleny a u prostředků, které si to 

vyžadují, musí mít osvědčení k obsluze. 
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1. DOPRAVNÍ TRASA PRO DODÁNÍ BETONÁŘSKÉ 
VÝZTUŽE 

Doprava výztuže pro veškeré železobetonové konstrukce, popř. zálivková výztuž bude 

přivážena z místního závodu PREFA–Brno (pobočka Hodonín) – armována, v ulici Na 

Výhoně. Přeprava bude zajištěna nákladním automobilem. Automobil bude směřovat ze 

závodu  po silnici II. třídy do centra města. Za křižovatkou ulic Na Výhoně a 

Měšťanské následuje most přes železniční koridor, který má omezení na hmotnost 20 

tun, rozšířená dodatkovou tabulkou ve znění „Jediné vozidlo 24 t“. Další komplikace a 

ztížené dopravní situace při dopravě nevznikají. Pokud bude vozidlo větší hmotnosti, je 

nutné využít jinou trasu s ohledem na výšku, bez ohledu na hmotnost vozidla, která není 

na objízdných trasách omezena. 

Dopravu zajistí firma Prefa Brno – závod Hodonín.  

 

Délka trasy:  1,8 km 
 
Doba dopravy: 4 minuty 
 
Místo A:  Prefa Brno – závod Hodonín - armovna 
   Na Výhoně 3527 
   Hodonín, 695 01  
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Místo B:  Řešený objekt 
F-Dental Hodonín, s.r.o. 
Polní 29 
Hodonín 695 01 

2. DOPRAVNÍ TRASA PRO DODÁNÍ SYSTÉMOVÉHO 
BEDNĚNÍ DOKA  

Doprava systémového bednění Doka bude zajištěna z brněnské pobočky firmy Česká 

Doka, bednící technika spol. s.r.o., na místo uvažované stavby. Přeprava bude zajištěna 

nákladním automobilem. Automobil pojede z firmy k dálnici D2 a po ní až k výjezdu na 

48. kilometru. Potom z dálnice sjede a pojede směrem na Přerov po silnici I/55. Do 

Hodonína vjede na prvním možném vjezdu, a pojede po ulici Velkomoravská. Jediným 

omezením na trase je omezení výšky v Hodoníně (ulice Velkomoravská, železniční 

podjezd), kde je výška omezena na 4,8m. Vozidla se toto omezení netýká. Další 

komplikace a ztížené dopravní situace při dopravě nevznikají.  

Dopravu zajistí firma Česká Doka, bednící technika spol. s.r.o. 
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Délka trasy:  69,8 km 
 
Doba dopravy: 45 minut 
 
Místo A:  Česká Doka, bednící technika spol. s.r.o. 
   Kšírová 265 

Brno - Horní Heršpice, 619 00 
 
Místo B:  Řešený objekt 

F-Dental Hodonín, s.r.o. 
Polní 29 
Hodonín 695 01 

3. DOPRAVNÍ TRASA PRO STROPNÍ PANELY SPIROLL 

Doprava předpjatých stropních panelů SPIROLL bude zajištěna z TOPOS PREFA 

Tovačov s.r.o. na místo stavby nákladním automobilem. Automobil bude směřovat ze 

závodu  po silnici II. třídy ve směru na Přerov a dále nezpoplatněnou silnící I. třídy E55. 

Při dopravě vznikají omezení z hlediska rozměrů a hmotnosti nákladního automobilu: 

1. Centrum města Přerov (podjezd pod železniční tratí). Zde je omezena výška na 

3,9m, a šířka na 5,0m.  Vozidla by se toto omezení týkat nemělo. 

2. Uherské Hradiště (železniční podjezd). Zde je také omezena podjezdná výška na 

4,8m. Vozidla by se toto omezení týkat nemělo. 

3. Mezi obcemi Ostrožská Nová Ves a Uherským Ostrohem v obci Kvačice (most 

přes železnici) je omezená hmotnost vozidla na 25 tun, s dodatkovou tabulkou 

ve znení „48 t jediné vozidlo“. Vozidla by se toto omezení týkat nemělo. 

4. V Hodoníně (podjezd pod železnicí) je omezen na 4,8m výšky. Vozidla se toto 

omezení netýká. 

Další komplikace a ztížené dopravní situace při dopravě nevznikají.  

Dopravu zajistí firma TOPOS PREFA Tovačov s.r.o..   
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Délka trasy:  109 km 
 
Doba dopravy: 2 hodiny, 2 minuty 
 
Místo A:  TOPOS PREFA Tovačov s.r.o. 
   Tovačov II – Annín 53  
   Tovačov, 751 01  
 
Místo B:  Řešený objekt 

F-Dental Hodonín, s.r.o. 
Polní 29 
Hodonín 695 01 

4. DOPRAVNÍ TRASA PRO ČERSTVÝ BETON 

Doprava čerstvého betonu bude zajištěna z místní betonárny Zapa beton, a bude 

přivážena autodomíchávačem z betonárny na místo stavby. Dopravní trasa vede přes 

centrum města Hodonín, s jediným omezením v ulici Velkomoravská (železniční 

podjezd o max. výšce 4,8m). Vozidla se toto omezení netýká. Další ztížení dopravní 

situace cestou nevzniknou. 

Dopravu zajistí Betonárna Zapa.   

 



- 31 - 

 
 
Délka trasy:  4,1 km 
 
Doba dopravy: 8 minut 
 
Místo A:  Betonárna Zapa 
   Průmyslová 2A/4079 (proti bývalému SLOKOVU) 
   Hodonín, 695 01  
 
Místo B:  Řešený objekt 

F-Dental Hodonín, s.r.o. 
Polní 29 
Hodonín 695 01 

5. DOPRAVNÍ TRASA ODVOZ ODPADU 

Doprava odpadu ze staveniště na sběrný dvůr naplánována trasou z centra po ulici 

Velkomoravská, až ke sběrnému dvoru TESPRA Hodonín, s.r.o.. Jediné omezením na 

trase může vzniknou  v ulici Velkomoravská (železniční podjezd o max. výšce 4,8m). 

Vozidla se toto omezení netýká. Další ztížení dopravní situace cestou nevzniknou. 

Dopravu zajistí TESPRA Hodonín, s.r.o.formou přistavených kontejnerů na tříděný 

odpad..   
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Délka trasy:  2,7 km 
 
Doba dopravy: 5 minut 
 
Místo A:  Řešený objekt 

F-Dental Hodonín, s.r.o. 
Polní 29 
Hodonín 695 01 

 
Místo B:  TESPRA Hodonín, s.r.o. 
   Velkomoravská 91 

Hodonín 695 01 

6. DOPRAVNÍ TRASA PRO AUTOMOBILOVÝ JEŘÁB 
LIEBHER 1030 

Doprava automobilového jeřábu Liebher 1030 bude probíhat po vlastní ose dopravního 

prostředku. Po výjezdu z prostor sídla firmy, pojede automobil po silnici I/55 až 

k městu Hodonín, a potom ulicí Velkomoravskou k centru. Jediným omezením  na trase 

je v ulici Velkomoravská (železniční podjezd o max. výšce 4,8m). Vozidla se toto 

omezení netýká. Další ztížení dopravní situace cestou nevzniknou. 
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Délka trasy:  14,9 km 
 
Doba dopravy: 16 minut 
 
Místo A:  Píža František 
   Polní 600 
   Hrušky, 695 56  
 
Místo B:  Řešený objekt 

F-Dental Hodonín, s.r.o. 
Polní 29 
Hodonín 695 01 

7. DOPRAVNÍ TRASA PRO TEPELNOU IZOLACI 
ISOVER EPS 

Doprava materiálu je navržena ze stavebnin na místo stavby. Jediným omezením  na 

trase je v ulici Velkomoravská (železniční podjezd o max. výšce 4,8m). Vozidla se toto 

omezení netýká. Další ztížení dopravní situace cestou nevzniknou. 
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Délka trasy:  2,7 km 
 
Doba dopravy: 6 minut 
 
Místo A:  STAVOSPOL, s.r.o. 
   Velkomoravská 83 
   Hodonín, 695 01  
 
Místo B:  Řešený objekt 

F-Dental Hodonín, s.r.o. 
Polní 29 
Hodonín 695 01 
 

 

8. DOPRAVNÍ TRASA PRO DŘEVO 

Doprava překližky a fošen je navržena z firmy DŘEVOCENTRUM Hodonín na místo 

stavby. Na trase nevznikají žádné dopravní komplikace. 
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Délka trasy:  1,2 km 
 
Doba dopravy: 3 minut 
 
Místo A:  DŘEVOCENTRUM Hodonín 
   Velkomoravská 31 
   695 31 Hodonín 
   Hodonín, 695 01  
 
Místo B:  Řešený objekt 

F-Dental Hodonín, s.r.o. 
Polní 29 
Hodonín 695 01 
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NÁHLED NA PŘÍJEZDOVÉ  KOMUNIKACE K MĚSTU 
HODONÍN  

 

OMEZENÍ PROVOZU VE MĚSTĚ HODONÍN 
Z HLEDISKA VÝŠKY A HMOTNOSTI VOZIDLA 

Tato omezení vznikají pouze v místech,  kde se kříží železnice a pozemní komunikace. 

Jsou to zejména podjezdy omezující výšku vozidla a jeden most omezen hmotností 

vozidla.  
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S – místo uvažované stavby 

(Polní 29) 

 

1 – železniční podjezd, omezení výšky vozidla na 4,8m 

(ul. Velkomoravská) 

 

2 – železniční podjezd, omezení výšky vozidla na 3,7m 

(ul. Úprkova) 

 

3 – železniční podjezd, omezení výšky vozidla na 3,2m  

(ul. Marxova) 

 

4 – most přes železniční koridor, omezení hmotnosti vozidla na 20t, příp. jediné vozidlo 

25t  

( ul. Měšťanská) 

 

 
Poznámka: 
- Veškeré mapové podklady byly použity z webových stránek: http://maps.google.cz/ 
- V příloze je schéma dopravní dostupnosti v okolí stavby 
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1 OBECNÉ INFORMACE 

1.1 Obecné informace o stavbě  

Technologická etapa „zastropení stropními panely SPIROLL“ bude prováděna pro 

Živnostenský dům – F-Dental Hodonín, s.r.o.. Dále budu uvádět jen pojem 

„Živnostenský dům“. Objekt je podsklepený, má dvě nadzemní podlaží a obytné 

podkroví. Suterén je plošně navržen téměř přes celý pozemek investora. V suterénu jsou 

prostory pro parkování osobních automobilů, které mají přístup zvedací plošinou pro 

automobily. 1.NP má půdorys tvaru písmene U. Je zde navržena lékárna se zázemím, 

příjem materiálu, sklady a plošina pro přístup do suterénu. V 2.NP a podkroví je 

půdorys tvaru písmene L. 2.NP a podkroví jsou navrženy pro stejný účel, a na každém 

podlaží jsou navrženy 3 ordinace lékařů se sesternami a zázemím, dále 2 čekárny, sklad, 

úklidová komora a WC pro pacienty - muži, ženy a osoby s omezenou schopností 

pohybu. Jednotlivá podlaží jsou navzájem propojena schodištěm a osobním výtahem. 

Objekt je řešen jako bezbariérový. Zastřešení objektu bude provedeno valbovou 

střechou s vikýři.  

Živnostenský dům je navržen z následujících materiálů. Zdivo suterénu a zdivo 

výtahové šachty v suterénu je řešeno jako železobetonové z betonových zdících 

tvarovek. Obvodové zdivo nadzemních podlaží je navrženo v tl. 450mm z keramických 

tvárnic Porotherm 44 Profi na lepidlo. Střední nosné zdivo je navrženo v tl. 300mm z 

keramických tvárnic Porotherm 30 Profi DRYFIX na lepidlo. Nosné zdi jsou ukončeny 

železobetonovými ztužujícími věnci. Dělící příčky budou v tl. 100 a 150mm z 

keramických tvárnic Porotherm Profi DRYFIX na lepidlo. Na nosné zdivo suterénu 

bude uložena železobetonová monolitická stopní deska. Nad 1.NP je navržen stop 

kombinovaný, nad levou častí bude provedena železobetonová deska, nad zbývající 

částí l.NP a nad 2.NP budou položeny předpjaté stropní panely SPIROLL. Konstrukce 

krovu bude dřevěná. Krov tvoří soustava krokví, hambálků a ocelových vaznic. Dřevěné 

pozednice budou kotveny do ŽB věnce opásáním pásovinou 5x50x1000mm po 1,5m. 

Střešní krytina je navržena skládaná v barvě černé, nad vikýři bude poplastovaný plech. 

Okna budou plastová. 
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Živnostenský dům se nachází v centru města Hodonín, na rohu ulic Polní a Kollárova. 

Pozemek určený k výstavbě  je v současné době volný bez zástavby a je téměř  rovinný. 

Před pozemkem je v ulici uloženo vedení veřejného vodovodu, kanalizace, plynu a NN. 

Pro stavbu budou využity pozemky 89/1, 2879/188, 2879/189, 2879/190, 2879/191 a 

2879/l92, v katastrálním území města Hodonín. Pro účely zařízení staveniště budou 

využity pozemky č. 2879/174, 8160 a 89/2. Objekt má rozměry 31,0m na šířku, 18m na 

délku a 11,76m na výšku. 

Měřením bylo zjištěno, že se na pozemku nevyskytuje radon. Objekt se nenachází 

v Chráněné krajinné oblasti. 

1.2 Obecné informace o procesu 

Stropní konstrukce nad 1.PP je navržena jako spojitá monolitická deska z betonu C 

30/37-XC1. Strop nad l.NP a 2.NP je navržen jako kombinovaný strop. Nad 

nepravidelnou částí půdorysu bude provedena železobetonová deska z betonu C 25/30-

XC1, nad zbývající částí l.NP a 2.NP budou položeny předpjaté stopní panely 

SPIROLL. Stěny budou ukončeny ztužujícím železobetonovým věncem z betonu 

C20/25-XC1. Výztuž všech zmiňovaných konstrukcí bude z oceli B500 B. Nad 

výtahovou šachtou bude železobetonová deska z betonu B500 B, vyztužená KARI sítí. 

Pro betonáž železobetonových desek bude vždy použito systémové bendění Doka.  

2 MATERIÁLY, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 

2.1 Charakteristika materiálu 

2.1.1 Předpjatý panel SPIROLL PPS 250-6+0 

- Charakteristika materiálu: 

Beton:     C50/60 

Ocel:     lana FE 1860 Relax 2 

Manipulační hmotnost:  m = 390 kg/ 1,2m 

Vlastní tíha:    go = 3,35 kN/m2 

Výška panelu:    H = 250 mm 
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Skladebná šířka panelu:  B = 1200 mm 

Maximální délka panelu:  Lmax = 10 500 mm 

Vzduchová neprůzvučnost:  Rw = 57 dB 

Kročejová neprůzvučnost:  Lnw = 78 dB 

Minimální požární odolnost:  REI 60 

Objem zálivky podélných spár: V = 7,0 l/m 

 

 - Příčný řez   

 

 - Doplňkové šířky dílce   

Doplňkové šířky dílce se provádějí podélným řezem v ose dutiny podle 

následujícího schéma.  

 

2.1.2 Beton  

 Charakteristika materiálu: 

Beton v místech zálivky a věnce:  C20/25 – XC1, konzistence velmi měkká  

Beton stropu nad 1.PP:   C30/37 – XC1, konzistence velmi měkká 
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Beton stropu nad 1.NP a 2.NP (dobet.): C25/30 – XC1, konzistence velmi měkká 

Beton stropu nad výtahovou šachtou: C25/30 – XC1, konzistence velmi měkká 

2.1.3 Ocel  

Charakteristika materiálu: 

Ocel:      B500 B 

2.1.4 Systémové bednění Doka 

2.1.4.1 Dokaflex 1-2-4 

Systémové bednění Doka, konkrétně Dokaflex 1-2-4 je flexibilní ruční systém pro 

bednění stropů. Díky jednoduchému přesazování nosníků Doka H20 top se přizpůsobí 

libovolnému tvaru půdorysu. Nabízí spoustu výhod: 

- správnost montáže lze zkontrolovat pouhým pohledem 

- volný výběr bednících desek 

- podpěrné výšky do 5,50 metru 

- doměrky se řeší v systému – jednoduché přizpůsobení u stěn a sloupů. 
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A – Panel Dokadur 

- oboustranně použitelné 

- ochrana hran po celém obvodu pro dlouhou životnost  

- zvýšená bezpečnost práce díky snížení nebezpečí uklouznutí 

- jednoduché čištění vysokotlakým čističem 

- úsporné skladování a přeprava 

 

B - Nosníky Doka H20 top 3,90m a 2,65m 

- snadno rozložitelné podélné (3,90m) a příčné (2,65m) nosníky 

- integrované tlumiče nárazu na konci nosníku, omezující poškození a prodlužující 

životnost 

- definované polohové body (značky) jako měřítko pro montáž a kontrolu 

 

C - Spouštěcí hlavice 

- integrovaná funkce snižování hlav šetří materiál při odbedňování 

- stabilizuje podélné nosníky proti překlopení 

 

D – Přidržovací hlavice 

- jednoduchá montáž na stropní podpěru 

- zajišťuje mezipodpěr na nosníku H20 top 

 

E – Stropní podpěry Doka Eurex 20 top 

- vysoká nosnost 20 kN (pro daná typ Eurem 20 top)  

- očíslované otvory pro nastavení výšek 

- speciální geometrie závitu pro snadné uvolňování i při vysokém zatížení 

- ohnuté nastavovací třmeny pro snížení nebezpečí zranění a usnadnění obsluhy 

 

F- Opěrná trojnožka 

- pomůcka pro montáž stropních podpěr 

- otočné nohy umožňují flexibilní montáž ve stísněných prostorech, u stěn nebo v rozích 
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2.1.4.2 Svorka pro obednění čela stropní desky 

 

Ze sortimentu uchycení svorky volím systém s patkou a závitovou tyčí, a jako bednící 

prvek navrhuji panely rámové bednící panely. Na svorku bude nasazeno bezpečnostní 

zábradlí výšky 1,10m 
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V případech montáže tohoto systému na zdivo z tvárnic bude využito podpůrného 
řešení: 
D – bednící svorka 
L – Závitová tyč 
M – Matice 
S –  Podpěra 
T – Speciální podložka 
U – Kotva na závitové tyči 
V - Expreskotva 

2.1.4.3 Staxo 40 

Jedná se o systém podpůrné věžové konstrukce, na kterou bude v horní části uložen 

systém Dokaflex 1-2-4. Z této konstrukce navrhuji věž o půdorysných rozměrech 

1500x1500mm. 
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Systém je vybaven integrovanými úchytnými body pro osobní ochranné prostředky  

proti pádu. 

       

 



- 53 - 

2.1.4.4 Ostatní příslušenství výše neuvedené 

• Univerzální bednící úhelník 30 cm - Pro ukončení stropní desky s přesahem 

• Sloupek zábradlí - bezpečnostní prvek 

• Prkno zábradlí 

• Obedňovací jednotka Dokamatic 50cm 

• Nosník délky 1,25m - pro bednění průvlaků 

• Montážní žebřík systému Staxo 

 

2.1.5 Tepelná izolace  

ISOVER EPS tl. 80mm,  120mm  a 160mm 

2.1.6 Dřevo na doplnění systémového bednění  

2.1.6.1 Fošny 

Fošny jsou ze smrkového dřeva o relativní vlhkosti 25% 

50 x 160 x 3000mm - bude tím nahrazen v případě potřeby systémový nosník 

50 x 80 x 3000mm - bude použito u bednění trámů 

2.1.6.2 Překližka 

Je volena překližka foliovaná hladká tl. 21mm. Rozměr tabule 1250 x 2500mm. 

2.2 Doprava a skladování 

Na staveništi jsou umístěné 2 skládky, zaznačené ve výkresech ZOV a ZS. Jsou to 

zpevněné odvodněné plochy. Velikost je určena  ze schématu skladovacích ploch. 

2.2.1 Doprava a skladování předpjatých panelů SPIROLL  

Doprava dílců bude zajištěna nákladním automobilem z firmy TOPOS PREFA Tovačov 

s.r.o. na místo stavby.  Panely na něm budou uloženy podle následujících primárních 

požadavků na přepravu: 
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- Délka ložné plochy musí být rovna min. délce nejdelšího přepravovaného panelu 

- Jednotlivé dílce je zakázáno převyšovat přes ložnou plochu dopravního prostředku 

- Toto vyplývá z požadavku na plochu jednotlivých prokladů, které je nutno rozmístit 

ve vzdálenostech do 1/10 délky dílce, maximálně však do 600 mm od jeho čela 

- Proklady musí být vždy ve svislici nad sebou 

 

Panely budou na návěsu uloženy v takovém počtu, aby nepřekročili nosnost návěsu. Ta 

činí 24 tun. 

Po přivezení na stavbu budou panely ihned umístěny do konstrukce. 

2.2.2 Doprava betonové směsi 

Doprava betonové směsi bude zajištěna z místní betonárny „Betonárna ZAPA“  

autodomíchávačem s čerpadlem. Po přivezení bude betonová směs ihned uložena na 

příslušné místo do stavební konstrukce. Doba mezi smícháním tzv. suché směsi a vody 

a následným uložením betonové směsi do konstrukce nesmí přesáhnout dobu uvedenou 

výrobcem. Zpravidla to bývá 1 hodina. 

2.2.3 Doprava oceli (výztuže železobetonových konstrukcí) 

Doprava betonářské výztuže (předohýbaných prutů) bude zajištěna z místního závodu 

„Prefa Brno – závod Hodonín“ nákladním automobilem. Bude přivážena na každou 

stropní konstrukci zvlášť. Po přivezení bude uložena na bednění. Podle technologického 

postupu a projektové dokumentace budou pruty následně vázány a umístěny na 

požadované místo do konstrukce. 

Výztuž bude patřičně označena podle druhu, aby nedošlo k záměně. Přebytečné prvky 

mohou být uskladněny na skládce, která je ve výkrese označena jako Skládka S2 

(zpevněná odvodněná plocha).  
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2.2.4 Doprava systémového bednění Doka 

Doprava systémového bednění bude zajištěna z pobočky firmy Doka v Brně až na místo 

stavby. Po přivezení bude skladována na skládce materiálu označené ve výkrese 

zařízení staveniště jako S1 (zpevněná odvodněná plocha), kde bude uložena podle 

pokynů výrobce.  

2.2.5 Doprava tepelné izolace ISOVER 

Doprava tepelné izolace bude zajištěna ze stavebnin  pobočky firmy Stavospol 

v Hodoníně až na místo stavby. Po přivezení bude skladována na skládce materiálu 

označené ve výkrese zařízení staveniště jako S1, kde bude uložena podle pokynů 

výrobce.  

2.2.6 Doprava a skladování dřeva 

Doprava stavebního řeziva a překližek bude zajištěna z pobočky firmy Dřevocentrum na 

místo stavby. Bude zajištěna prodejcem. Dřevo bude skladováno v na skládce S2 

(zpevněná odvodněná plocha) proloženo prokladkami. Po uložení na skládce bude 

přikryto plachtou. 

2.3 Spotřeba materiálu 

2.3.1 Panely spiroll 

Výpis panelů pro strop nad 1.NP     
rozměr panelu 

strana a strana b ozn. 
rozměr 1 rozměr 2 rozměr 1 

rozměr 
2 

počet ks kg / ks kg / typ 

1 1200 5520 7 2 219,04 15 533,28 
2 500 5520 1 924,60 924,60 
3 1200 6040 6 2 428,08 14 568,48 
4 827 1200 4370 1 1 483,71 1 483,71 
5 1200 4370 5 1 756,74 8 783,70 
6 645 1200 4370 1 1 350,49 1 350,49 
7 1200 4970 2 1 997,94 3 995,88 
8 1038 1200 4970 8 1 863,08 14 904,63 
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9 480 4920 1 791,14 791,14 
10 1200 4920 8 1 977,84 15 822,72 
11 480 4320 1 694,66 694,66 
12 1200 4320 8 1 736,64 13 893,12 
13 1000 6821 7002 1 2 315,35 2 315,35 
14 1200 6603 6821 1 2 698,22 2 698,22 
15 1200 6386 6603 1 2 610,79 2 610,79 
16 1200 6168 6386 1 2 523,35 2 523,35 
17 1200 5951 6168 1 2 435,92 2 435,92 
18 1200 5675 5951 1 2 336,83 2 336,83 
19 1200 5263 5675 1 2 198,54 2 198,54 
20 1200 4850 5263 1 2 032,71 2 032,71 
21 1200 5520 1 2 219,04 2 219,04 
22 1200 6460 1 2 596,92 2 596,92 

Celková hmotnost panelů SPIROLL pro strop nad 1NP: 116 714,09 
 

Výpis panelů pro strop nad 2.NP     
rozměr panelu 

strana a strana b ozn. 
rozměr 1 rozměr 2 rozměr 1 

rozměr 
2 

počet ks kg / ks kg / typ 

1 1200 5520 8 2 219,04 17 752,32 
2 500 5520 1 924,60 924,60 
3 1200 6040 6 2 428,08 14 568,48 
4 827 1200 4370 1 1 483,71 1 483,71 
5 1200 4370 4 1 756,74 7 026,96 
6 645 1200 4370 1 1 350,49 1 350,49 
7 1200 4970 2 1 997,94 3 995,88 
8 1038 1200 4970 1 1 863,08 1 863,08 

10 1200 4920 8 1 977,84 15 822,72 
11 480 4320 1 694,66 694,66 
12 1200 4320 8 1 736,64 13 893,12 
23 1200 5520 1 2 219,04 2 219,04 
24 1200 5520 1 2 219,04 2 219,04 
25 1200 4370 1 1 756,74 1 756,74 
26 480 4920 1 791,14 791,14 
27 1200 6040 1 2 428,08 2 428,08 

Celková hmotnost panelů SPIROLL pro strop nad 2NP: 88 790,06 
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Souhrnný výpis panelů pro stavbu F-Dental 
rozměr panelu 

strana a strana b ozn. 
rozměr 1 rozměr 2 rozměr 1 rozměr 2 

počet ks kg / ks kg / typ 

1 1200 5520 15 2 219,04 33 285,60 
2 500 5520 2 924,60 1 849,20 
3 1200 6040 12 2 428,08 29 136,96 
4 827 1200 4370 2 1 483,71 2 967,43 
5 1200 4370 9 1 756,74 15 810,66 
6 645 1200 4370 2 1 350,49 2 700,99 
7 1200 4970 4 1 997,94 7 991,76 
8 1038 1200 4970 9 1 863,08 16 767,71 
9 480 4920 1 791,14 791,14 

10 1200 4920 16 1 977,84 31 645,44 
11 480 4320 2 694,66 1 389,31 
12 1200 4320 16 1 736,64 27 786,24 
13 1000 6821 7002 1 2 315,35 2 315,35 
14 1200 6603 6821 1 2 698,22 2 698,22 
15 1200 6386 6603 1 2 610,79 2 610,79 
16 1200 6168 6386 1 2 523,35 2 523,35 
17 1200 5951 6168 1 2 435,92 2 435,92 
18 1200 5675 5951 1 2 336,83 2 336,83 
19 1200 5263 5675 1 2 198,54 2 198,54 
20 1200 4850 5263 1 2 032,71 2 032,71 
21 1200 5520 1 2 219,04 2 219,04 
22 1200 6460 1 2 596,92 2 596,92 
23 1200 5520 1 2 219,04 2 219,04 
24 1200 5520 1 2 219,04 2 219,04 
25 1200 4370 1 1 756,74 1 756,74 
26 480 4920 1 791,14 791,14 
27 1200 6040 1 2 428,08 2 428,08 

Celková hmotnost panelů SPIROLL: 205 504,15 

2.3.2 Betonová směs 

Podrobný výpočet objemu kubatur betonu je obsažen ve výkazu výměr. 
 
Spotřeba betonu pro jednotlivé části stavby: 
 
Místo uložení Třída betonu Množství m3 
Zálivka panelů a věnce C25/30 43,2260 
Strop nad 1.PP C30/37 144,1950 
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Strop nad 1.NP C25/30 21,8775 
Strop nad 2.NP C25/30 21,8775 
Strop nad výtahovou šachtou C25/30 0,8648 
 

Celková spotřeba materiálu dle tříd pevnosti pro etapu stropů: 

Třída betonu Množství m3 
C25/30 87,8458 
C30/37 144,1950 

2.3.3 Betonářská výztuž 

Podrobný výpis jednotlivých druhů je obsažen ve výkazu výztuže v části betonové k-ce, v 
projektové dokumentaci k řešené stavbě. 

Délka / průměr Deska nad 1.PP 
+ průvlaky 8 10 12 16 20 25 
Součet délek 
(m) 

3 000,30 2 236,20 13 072,93 450,10 2 717,57 1504,33 

kg / m 0,39 0,62 0,89 1,58 2,47 3,86 
Jednotl. hmotn. 
na prům. výzt. 
(kg) 

1 170,12 1 386,44 11 634,91 711,16 6 712,40 5 806,71 

10% navýšení 117,01 138,64 1 163,49 71,12 671,24 580,67 
Jednotlivé 
druhy s 
navýšením (kg) 

1 287,13 1 525,09 12 798,40 782,27 7 383,64 6 387,39 

Celkem (kg) 30 163,91 
 

Délka / průměr 
Deska nad 1.NP 

8 10 12 16 20 25 
Součet délek 
(m) 

245,00 186,56 3 199,84 332,96 93,10 0 

kg / m 0,39 0,62 0,89 1,58 2,47 3,86 
Jednotl. hmotn. 
na prům. výzt. 
(kg) 

95,55 115,67 2 847,86 526,08 229,96 0,00 

10% navýšení 9,56 11,57 284,79 52,61 23,00 0,00 
Jednotlivé 
druhy s 
navýšením (kg) 

105,11 127,23 3 132,64 578,68 252,95 0,00 

Celkem (kg) 4 196,62 
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Délka / průměr 

Deska nad 2.NP 
8 10 12 16 20 25 

Součet délek 
(m) 

165,20 186,56 3 248,99 199,20 35,50 0 

kg / m 0,39 0,62 0,89 1,58 2,47 3,86 
Jednotl. hmotn. 
na prům. výzt. 
(kg) 

64,43 115,67 2 891,60 314,74 87,69 0,00 

10% navýšení 6,44 11,57 289,16 31,47 8,77 0,00 
Jednotlivé 
druhy s 
navýšením (kg) 

70,87 127,23 3 180,76 346,21 96,45 0,00 

Celkem (kg) 3 821,53 
 

Délka / průměr Dobet. nad 
1.NP a 2.NP +  
spáry mezi 
panely 

8 10 12 16 20 25 

Součet délek 
(m) 

1 520,52 0,00 260,00 133,46 0,00 0 

kg / m 0,39 0,62 0,89 1,58 2,47 3,86 
Jednotl. hmotn. 
na prům. výzt. 
(kg) 

593,00 0,00 231,40 210,87 0,00 0,00 

10% navýšení 59,30 0,00 23,14 21,09 0,00 0,00 
Jednotlivé 
druhy s 
navýšením (kg) 

652,30 0,00 254,54 231,95 0,00 0,00 

Celkem (kg) 1 138,80 
 

Délka / průměr 
Výztuž celkem 

8 10 12 16 20 25 
Součet délek 
(m) 

4 931,02 2 609,32 19 781,76 1 115,72 2 846,17 1 504,33 

kg / m 0,39 0,62 0,89 1,58 2,47 3,86 
Jednotl. hmotn. 
na prům. výzt. 
(kg) 

1 923,10 1 617,78 17 605,76 1 762,84 7 030,04 5 806,71 

10% navýšení 192,31 161,78 1 760,58 176,28 703,00 580,67 
Jednotlivé 
druhy s 
navýšením (kg) 

2 115,41 1 779,56 19 366,34 1 939,12 7 733,04 6 387,39 

Celkem (kg) 39 320,86 
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Kari výztuž na strop nad výtahovou šachtou 

1x KARI Síť 100x100x10 o rozměrech 2350x2300mm 

2.3.4 Systémové bednění Doka 

Množství jednotlivých prků bylo určeno na základě schémat bednění a údajů v 

montážních postupech.  

Strop nad 1.PP  
Část bednění množství (ks) 
Panel Dokadur 329 
Nosníky Doka H20 top 3,90m  175 
Nosníky Doka H20 top 2,65m  448 
Nosníky Doka 1,25m 160 
Průvlaková kleština + nádstavec 160 
Spouštěcí hlavice 271 
Přidržovací hlavice 186 
Stropní podpěry Doka Eurex 20 top 350 468 
Opěrná trojnožka 272 
Univerzální bednící úhelník 30 cm 34 
Svorka pro obednění čela stropní desky 95 
Zábradlí - sloupek 95 
Zábradlí - prkno zábradlí 285 
 
Strop nad 1.NP  
Část bednění množství (ks) 
Panel Dokadur 103 
Nosníky Doka H20 top 3,90m  27 
Nosníky Doka H20 top 2,65m  178 
Spouštěcí hlavice 71 
Přidržovací hlavice 65 
Stropní podpěry Doka Eurex 20 top 350 136 
Opěrná trojnožka 71 
Univerzální bednící úhelník 30 cm 59 
Svorka pro obednění čela stropní desky 89 
Zábradlí - sloupek 113 
Zábradlí - prkno zábradlí 339 
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Strop nad 2.NP 

Část bednění množství (ks) 
Panel Dokadur 81 
Nosníky Doka H20 top 3,90m  24 
Nosníky Doka H20 top 2,65m  151 
Spouštěcí hlavice 71 
Přidržovací hlavice 65 
Stropní podpěry Doka Eurex 20 top 350 136 
Opěrná trojnožka 71 
Univerzální bednící úhelník 30 cm 42 
Obedňovací jednotka Dokamatic 50cm 38 
Svorka pro obednění čela stropní desky 79 
Zábradlí - sloupek 103 
Zábradlí - prkno zábradlí 309 
 
Strop nad výtahovou šachtou  
Část bednění množství (ks) 
Spouštěcí hlavice 4 
Rám věže Staxo výšky 1,8m 10 
Rám věže Staxo výšky 1,2m 6 
Diagonální kříž 18.150 15 
Diagonální kříž 12.150 9 
Pata 4 
Podlážka 8 
Podlážka s průlezem 8 
Svorka pro obednění čela stropní desky 8 
Zábradlí - sloupek 8 
Zábradlí - prkno zábradlí 24 
  
Souhrn objednaných prvků systémového bednění Doka 
Část bednění množství (ks) 
Panel Dokadur 329 
Nosníky Doka H20 top 3,90m  175 
Nosníky Doka H20 top 2,65m  442 
Nosníky Doka 1,25m 160 
Průvlaková kleština + nádstavec 160 
Spouštěcí hlavice 271 
Přidržovací hlavice 186 
Stropní podpěry Doka Eurex 20 top 350 468 
Opěrná trojnožka 272 
Univerzální bednící úhelník 30 cm 34 
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Svorka pro obednění čela stropní desky 95 
Zábradlí - sloupek 95 
Zábradlí - prkno zábradlí 285 
Rám věže Staxo výšky 1,8m 10 
Rám věže Staxo výšky 1,2m 6 
Diagonální kříž 18.150 15 
Diagonální kříž 12.150 9 
Pata 4 
Podlážka 8 
Podlážka s průlezem 8 

2.3.5 Tepelná izolace ISOVER 

Uvažuji se stratným 5%.  

 [m2] tl. 80mm tl.120mm tl. 160mm 
1.PP 29  - - 
1.NP 21 2 7 
2.NP 23 4 14 

Celkem m2 73 6 21 

2.3.6 Dřevo pro doplnění systémového bednění 

Uvažuji s prořezy 10%.  

 Překližka (1,25 x 2,5m) Fošna 160mm Fošna 80mm 
  m2 ks m ks m ks 

1.PP 166,94 59 39,00 15 161,0 59 
1.NP 69,07 25 13,80 5 0,0 0 
2.NP 80,08 29 13,80 5 0,0 0 
šachta 4,86 2 10,30 7 0,0 0 

Celkem ks 115 32 59 
 

3 PRACOVNÍ PODMÍNKY 

3.1 Stav staveništních objektů 

Na staveništi je umístěna kancelář stavbyvedoucího, šatny pracovníků a sociální 

zařízení. Součástí zařízení staveniště je i krytý sklad pro skladování pytlovaných 

suchých směsí a materiálů (jako např. cementu, a malty atd.) a pracovního nářadí. 

Zpevněné odvodněné plochy slouží pro skladování dílců SPIROLL a bednění. Ke 
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staveništi jsou provedeny všechny potřebné přípojky (elektrická energie 220/380V a 

voda). Příjezd na staveniště je z ulice Polní a je dopravní komunikace po staveništi je 

řešena ze silničních panelů. Při křížení komunikace s inženýrskými sítěmi, bude vedení 

inženýrské sítě umístěno v chráničce. 

3.2 Obecné pracovní podmínky 

Při práci s jeřábem musí být dodrženy všechny požadavky bezpečnosti práce 

z hlediska povětrnostních vlivů. Pokud by byl některá limit překročen, práce se musí 

zastavit. Týká se to zejména rychlosti větru nad 11m/s, sníh, námraza, déšť, mlha 

(dohlednost 30m), bouře. 

Betonáž se také musí provádět s ohledem na klimatické podmínky. Vhodné 

podmínky pro betonáž jsou z hlediska teploty v rozmezí +5 až +30°C . Při nižší teplotě 

je nutno objednat beton s předehřívanými složkami betonu, a následně po dobu zrání 

zahřívat konstrukci. Je to nutné z následujícího důvodu. Při teplotě +5°C se zastavuje 

hydratace cementu  (zrání betonu), a při teplotě pod 0°C dochází k zamrznutí vody 

obsažené v konstrukci, a dochází k potrhání vzniklých vazeb. Dalším doporučeným 

postupem bude použití příměsí na tuhnutí betonu. Při teplotách nad +30°C dochází ke 

zvýšenému odpařování vody a musí se v době zrání přikrýt fólií, popř. častěji kropit. 

Řešené betonové monolitické stropní konstrukce se na doporučení statika, který tyto 

konstrukce počítal musí betonovat vcelku a najednou, bez vytváření pracovních spár. 

Nedílnou součástí při zajišťování všech výrobních úkolů a prací je i zajištění 

maximální péče o ochranu zdraví při práci všech pracujících. Všichni pracovníci musí 

být proškoleni BOZP a mají povinnost používat ochranné pracovní pomůcky pro danou 

činnost. Podrobné předpisy BOZP pro jednotlivé druhy prací jsou obsaženy v různých 

vyhláškách, státních normách nebo vnitropodnikových předpisech, které musí být v 

plném rozsahu respektovány, a je  povinností vedení stavby se s nimi včas dostatečně  

seznámit. 
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4 PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 

4.1 Převzetí staveniště 

Vodorovné stropní konstrukce provádí stejná firma, jako v předchozím procesu 

provádění svislých konstrukcí. Proto to zde není řešeno. 

4.2 Připravenost staveniště 

Z předchozích procesů jsou na staveništi postaveny tři stavební buňky, jedna pro 

stavbyvedoucího, druhá pro pracovníky a třetí jako sklad pracovních pomůcek a nářadí. 

Dále už jsou vytýčené inženýrské sítě tzn. přípojka vody a elektřiny. Na staveništi jsou 

také zbudovány dočasné komunikace z betonových panelů o rozměrech šířky 3000mm a 

délky 1000, popř. 2000mm Jsou uloženy podle výkresu zařízení staveniště. V tom to 

procesu budou využity převážně pro pojezd automobilového jeřábu. Dále jsou 

v prostorách staveniště dvě skládky materiálu. Větší skládka bude určena pro 

skladování panelů Spiroll,  výztuže, a systémového bednění Doka ve vnitřní části 

staveniště. Menší skládka bude situována na okraj staveniště a bude sloužit v tomto 

procesu pouze pro skladování  panelů Spiroll. Skládky jsou rovinné, zpevněné, 

odvodněné plochy ze štěrkopísku. Jsou zakresleny ve výkrese zařízení staveniště. 

4.3 Připravenost stavby 

Zdivo a podkladní věnce byly provedeny v souladu s platnými normami. Na provedení 

zděných konstrukcí a věnců  osobně dohlížel stavbyvedoucí nebo jím pověřený mistr. 

Osobně kontroloval technologický postup a přesné dodržení rozměrů. Přesnost 

provedení nosných stěn se může lišit odchylkou 2mm od projektového tvaru při měření 

2m latí. Technický dozor investora (TDI) dohlížel na technologické postupy a také na 

kvalitu provedené práce. Vše je zapsáno do stavebního deníku.  
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5 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

1 vedoucí čety řídí práce, odpovídá za provedení, kontroluje svislost, jakost 

svarů, zálivek a způsob manipulace s prvky, zodpovídá za 

bezpečnost práce. Má vysokoškolské vzdělání stavebního 

zaměření 

1 jeřábník  obsluhuje a provádí údržbu montážního mechanizmu. Podmínkou 

   je jeřábnický průkaz pro automobilový jeřáb 

2 montážníci  osazují prvky, rozměřují jejich polohu, provádějí zálivkové práce. 

   Podmínkou je vzdělání v tomto směru. 

2 vazači  vybírají a zavěšují dílce na závěs jeřábu (vazačský průkaz) 

1 svářeč zodpovídají za kvalitu provedení svárů, které se provádějí, musím 

mít platný certifikát (svářečský průkaz) 

6 STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 

Veškeré specifikace a popisy uvedených strojů a nářadí jsou uvedeny v kapitole 7 

6.1 Stroje a mechanizace 

6.1.1 Autodomíchávač Mercedes 

6.1.2 Automobilový jeřáb Liebher 1030 

6.1.3 Mercedes-Benz Actros 1844 LS - souprava 

6.1.4 EURO závěs EZS - 15,33 S 

6.2 Pomůcky a ruční nářadí 

6.2.1 Mechanický vibrátor betonu Enar Bak Pak  
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6.2.2 ENAR Vibrační lišta QX H 

6.2.3 Příklepová vrtačka Narex EVP 13 H-2CA 

6.2.4 Pila přímočará Narex EPL 10-5 BE  

6.2.5 Úhlová bruska Narex EBU 23-24 C 

6.2.6 Svářečka transformátorová s ventilátorem 55-130 A 

6.2.7 Mobilní lešení DF 

6.2.8 Hliníkový žebřík 

6.2.9 Tlakový postřikovač PROFILINE 410 T 

6.2.10 Ostatní ruční nářadí 

- Zednické lžíce 

- Kbelíky 

- Kleště 

- Lopaty 

- Kladiva 

- Šroubovák 

- Svinovací metr 

- Pilka na železo 

- Pilka na dřevo 

- Vodováha 

- Páčidla 

- Zvedáky 

- Klíny 
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6.3 Osobní pomůcky BOZP 

- Vhodný pracovní oděv 

- Rukavice 

- Boty s ocelovou špičkou 

- Ochranná přilba 

- Osobní úvazy 

 

7 PRACOVNÍ POSTUP 

7.1 Provádění stropu nad 1.PP – monolit s průvlaky 

7.1.1 Sestavení bednění 

7.1.1.1 Stavění podpěr 

Při stavění podpěr je nutné nejdřív položit podélné a příčné nosníky po obvodu 

místnosti. Značky na nosníku ukazují maximální vzdálenosti (4 značky pro podélné 

nosníky a 6 značek pro podpěry s opěrnou trojnožkou). Dále se  provede nastavovacím 

třmenem hrubé výškové nastavení stropní podpěry. 

 

Vymezovací otvory jsou očíslované, a to usnadňuje výškové nastavení. Potom se zasadí 

se spouštěcí hlavice „H20“ do stropní podpěry. Je nutné kontrolovat spouštěcí výšku 

(a),  který vymezuje volný prostor mezi deskou hlavice a vyrážecím klínem. Hodnota již 

zmiňované výšky (a) by měla být 60mm.  
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Pokud je v aktuální části montáže podpěr nutné podporu přenést, tak se musí zajistit 

hlavice proti vypadnutí pomocí svorníků s pérem 16mm. To platí především při 

přepravě naležato.  

Dále se rozloží opěrná trojnožka. Do té se vloží podpěra  a upevní se upínací pákou.  

 

Pokud není možné trojnožku úplně rozevřít, např. v rozích budovy, u stěn, apod., 

doporučuje se upevnění trojnožky na jiné stropní podpěře, kde to možné je. Po sestavení 

je nutné natočit spouštěcí hlavice u obvodového nosníku tak, aby bylo možné při 

odstraňování vytlouci klín. 

 

Před dokončením této fáze je nutné zkontrolovat zajištění všech prvků. Po sestavení 

podpěr by to mělo vypadat takhle:  
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7.1.1.2 Uložení podélného nosníku  

Podélné nosníky se uloží pomocí montážní vidlice do spouštěcích hlavic. Mohou tam 

být uloženy jednotlivé nosníky, nebo i dvojice nosníků zejména při přesahování.  

 

V této fázi se zkontroluje výškové nastavení nosníků a zniveletují se do vodorovné 

polohy. Po dokončení by to mělo vypadat takhle: 
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K diagonálnímu vyztužení mohou být na stropních podpěrách  upevněna prkna pomocí 

zavětrovací spony B. Tento systém může být použitý pouze jako pomůcka při montáži. 

Není vhodný pro odvedení horizontálního zatížení. 
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7.1.1.3 Uložení příčných nosníků 

Příčné nosníky se uloží s přesahem pomocí montážní vidlice. Umisťují se ve 

vzdálenosti 1 značky na podélných nosnících. 

 

Je nutné dbát na to, aby pod každým předpokládaným místem styku desek ležel nosník, 

popř. zdvojené nosníky. 

 

Po dokončení této fáze montáže bednění by to mělo vypadat takto. 
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Pokud by nebylo možné složit rošt pouze z trámů firmy Doka, budou v těch místech 

použity dřevěné trámky, které nahradí systémové nosníky. 

7.1.1.4 Montáž mezipodpěr 

Nejdříve se nasadí přidržovací hlavice H20 DF na vnitřní trubku stropní podpěry a 

zajistí se integrovaným třmenem. 

 

Maximální vzdálenost mezipodpěr určuje vzdálenost dvou značek na podélném 

nosníku. Po dokončení této části montáže bude stav následující. 
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7.1.1.5 Montáž bednění pro průvlaky pomocí průvlakových kleštin 

Nejdřív se připraví podpůrná konstrukce z nosníků a stojin jako v předchozím případě. 

Na to se budou dávat níže uvedené prvky, a tím docílíme zbudování bednění pro 

průvlaky. Nástavec k průvlakové kleštině je stavitelný po centimetrech až do výšky 

60cm. V případě řešeného objektu se vyskytují průvlaky o výšce 300mm. Proto se v 

dolní části použije místo systémového nosníku fošna o průřezu 80 x 50 mm a do horní 

pozice bude umístěn systémový nosník Doka. 

 

Průvlaková kleština se nasadí na příčný nosník H20top a musí být přisunuta k bednění 

boků průvlaků. Zajistí se pomocí svorníku. 
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Velká dosedací plocha průvlakové kleštiny na nosník umožňuje vysokou přesnost úhlů 

bednění boků průvlaku. Proto se musí kleština pevně utáhnout. Díky šikmému upevnění 

průvlakových kleštin se po dotažení spoj těsnících desek  automaticky utěsní. 

 

Po sestavení bude konstrukce vypadat takto: 
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V místech napojení průvlaku na sloup budou desky zařezány v požadovaném kruhovém 

tvaru přímočarou pilou. 

7.1.1.6 Zajištění volných okrajů nad zdivem 

Zajištění volných okrajů se provádí pomocí svorky pro obednění čela stropní desky. 

Tento systém se užívá pro rychlé a bezpečné bednění okrajů stropů, který leží na zdivu, 

a v úrovni zdi končí. Používá se pro tloušťky desky do 600 mm.  Volím systém 

obedňovací patky pro uchycení svorky a desky ztužené nosníkem. 

 

Nejprve se vyměří a vyvrtá otvor ve zdivu na protáhnutí závitové tyče. To se provede ve 

všech potřebných místech daného patra. Vzdálenosti mezi patkami jsou dány v 

závislosti na tloušťce desky, způsobu uchycení a přítomnost zábradlí. Pro řešenou 

stavbu bude vzdálenost mezi svorkami (e) pro tloušťku desky (d) podle manuálu 

výrobce v tomto případě tloušťky desky 300mm (d)  rovno 1300mm (e). 
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a1,2 vzdálenost 150-575mm s 
 využitím patky 
b překrývání bednění a konstrukce 
 min. o 20mm,   doporučuje se 
 50 mm 
c čelo desky o tloušťce 20 - 150 
 mm 
d deska tloušťky max. 600 mm  
 
 
 
 
 
 
Poznámka: 
Místo zobrazeného panelu bude užito 
bednící desky ztužené nosníkem. 

 

V rozích bude svorka umístěna co nejblíže k okraji. 

 

Výškové učení otvoru bude vycházet z následujícího schéma: 
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Nejprve se sestaví patka (A) a závitová tyč (B). Tato kombinace se protáhne vyvrtaným 

otvorem ve stěně a zajistí se zevnitř speciální maticí (C). Po tomto sestavení a dotažení 

matice se překontroluje, jestli je patka ve správné pozici. 

 

 

Nyní se nastaví potřebná výška pozice svorky (D) a zajistí se závlačkou (E).  
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Následně se svorka zasadí do patky, opět se překontroluje pozice a případné odchylky 

se napraví povolením matice, umístěním do požadované polohy a zpětným utažením 

matice. Montáž se provádí z žebříku, popř. pojízdného lešení. 

  

Nyní se patka zajistí závlačkou, proti vytažení svorky směrem nahoru. 

 

Vytáhnou se klíny (G,H), a osadí se čelo bednění (I). V případě této řešené stavby 

navrhuji obednění pomocí bednících panelů. 
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Potom se horní část bednící svorky nastaví do potřebné polohy pomocí jednoduché 

metody. Nejprve se nastaví vzdálenost klínové jednotky (K) a ta se následně dotáhne 

šrouby. Následně se nastaví zajištění proti prokluzu klínem (G), a nakonec se pomocí 

klínu (H) zajistí maximální přiblížení ke stěně. 

 

 

Stavba je ze zděných tvárnic Porotherm, a proto bude muset statik posoudit, jestli lze 

použít  výše uvedený způsob. Pokud ne, tak bude zavedeno následující opaření. Do 

předvrtaného otvoru se vloží závitová tyč (L) s nasazenou speciální podložkou  maticí 

(M) tentokrát na vnější straně. Na vnitřní straně stěny bude pod hlavou závitové tyče 

umístěn držák vzpěry (U), a speciální podložka roznášející zatížení (T). V tomto pořadí 

to bude vsazeno do  předvrtaného otvoru a z vnější strany na to bude nasazena svorka 

(D) a matice (M). Dále se pokračuje montáží ve vnitřních prostorách.Na kotvu (U) bude 

připojena vzpěra s nastavenou požadovanou délkou. To se přiloží na zem, a předvrtá se 
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otvor průměru 16mm. Na Doka expresní kotvu se nasadí spirálovitá válcová podložka a 

to se zatluče do vyvrtaného otvoru až po značku a potom se došroubují otáčením kotvy.  

 kotva   spirálovitá válcová podložka  

 

 

Výztuha s označením 540 je stavitelná v rozmezí délek 3090 - 5500mm. Tento systém 

bude použit u stropů nad všemi podlažími, kromě ukončení desky konzolou a u 

betonáže stropu nad výtahovou šachtou.   



- 81 - 

 

Posledním krokem tohoto postupu bude osazení zábradlí. Volím výšku zábradlí 

1100mm.  Montáž spočívá ve vsazení sloupků zábradlí do horní části svorky a vložení 

podílných latí. 
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7.1.1.7 Uložení panelů Dokadur 

Pokud jsou dokončeny prvky ochrany, mohou být uloženy bednící panely Dokadur. Ty 

se ukládají kolmo k příčným nosníkům. Pokud je to nutné, např. na okrajích, je možné 

bednící panely k příčným nosníkům kotvit hřebíky. Pro desky tloušťky 21mm, to 

mohou být hřebíky délky 50mm, a při tloušťce desky 27mm se užívají hřebíky 

doporučené délky 60mm. Po dokončení této etapy montáže by to mělo vypadat takto: 
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7.1.1.8 Vyrovnání a přizpůsobení  

Doměrky se řeší přímo v systému bez příslušenství. Přizpůsobení probíhá přesazováním 

nosníků Doka a vkládání pruhů bednící desky. 

 

Prostory, které není možné zabednit systémovými panely, budou bedněny OSB 

deskami, které se upraví na požadovaný tvar. 

7.1.1.9 Bednění nepravidelných tvarů 

To se provádí individuálním nastavením postavení stropních podpěr a nastavení 

podílných nosníků. V prostorech, kde nebude možné složit rošt ze systémových 

nosníků, kvůli dispozici objektu, budou nosníky nahrazeny dřevěnými trámky, které se 

budou krátit na požadovaný tvar. 
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7.1.1.10 Postup před betonáží 

V této fázi je nutné natřít bednící plochy odbedňovacím přípravkem, kvůli usnadnění 

etapy odbedňování. Následně po natření se do bednění po obvodu podle projektové 

dokumentace uloží tepelná izolace ISOVER EPS. Aby dokázal udržet pozici, bude 

kotven sponou z drátu k bednění. 

 

7.1.2 Betonářská výztuž 

7.1.2.1 Ohýbání, stříhání, a svařování výztuže 

V této části pracovního postupu bude probíhat vázání z předohýbaných prutů. Na 

staveništi budou pruty stříhány na požadovanou délku popř. budou pomocí svařování 

nadpojeny. Délka přesahu u styku podélné výztuže je dána jako větší hodnota z 15Φ 

nebo 200mm. Tato podmínka platí pouze u rozdělovací výztuže. Napojování prvků 

nosné výztuže musí provést statik výpočtem. Práci s výztuží provádí odpovědná osoba 

(svářeč) a jako podklad jí bude sloužit projektová dokumentace z části betonové 

konstrukce. V případě potřeby bude vhodné, na místě si potřebný rozměr odměřit. 

7.1.2.2 Ukládání do bednění 

Betonářská výztuž se rozmístí podle statického výpočtu po daných vzdálenostech 

s dostatečným krytím, které zajistí distanční prvky, tzv. distančníky. Pruty, které budou 

vyčnívat z konstrukce kvůli kotevní délce se musí zabezpečit, aby nedošlo k ohrožení 

pracovníků. Používají se buď montážní čepičky, a nebo stačí konec drátu ohnout. 

V případě řešeného objektu se bude využívat ohýbání výztuže.  

7.1.2.3 Zhotovení dočasné pochůzné konstrukce  

V této části pracovního postupu, po uložení výztuže je nutné zhotovit dřevěnou 

pochůzkou konstrukci (v krajním případě postačí uložit širokou desku), která se uloží na 

vyvázanou výztuž. Provádí se to proto, aby se ji využíval pracovník, který bude 

následně ukládat betonovou směs (obsluhovat hubici čerpadla). Takovýmto způsobem 

se jeho hmotnost rovnoměrně rozloží, a nebudou zatěžovány samostatné pruty. Tato 

pochůzná konstrukce bude během betonáže odstraněna.   
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7.1.3 Betonáž 

7.1.3.1 Dodání a vstupní kontrola betonové směsi 

Beton se na stavbu bude dovážet u betonárny ZAPA – Hodonín. Po přivezení 

bude nejprve zkontrolována konzistence betonové směsi. Bude použito zkoušky sednutí 

kužele, a pokud bude zkouška vyhovující, bude následovat ukládání. 

7.1.3.2 Ukládání betonové směsi 

Ukládání bude probíhat pomocí čerpadla, které bude součástí domíchávače. Při lití 

betonu je potřeba dbát na to, aby se beton dostal do všech míst celého stropu. Je nutné 

všechen beton důkladně hutnit. Při ukládání je nutno respektovat maximální výšku, ze 

které je možné směs ukládat. Betonová směs nesmí padat z větší výšky než 1,5m. Jinak 

hrozí nebezpečí rozmíšení a to na sebe váže další podstatná rizika. 

7.1.3.3 Hutnění betonové směsi 

Hutnění se bude provádět vibrační lištou typu QX H s motorem HONDA GX-25, 

o šířce 2m. Lištu je nutné používat vždy podle pokynů výrobce. Po zatuhnutí betonu, tj. 

asi po týdnu za předpokladu dosažení minimálně 70% pevnosti v tlaku,  je možno 

částečně odbednit a to tak, že necháme spadnout padací hlavy a volnou část bednění 

demontujeme. Bednění okrajů se bude moci také demontovat. Celý strop zůstane 

podporován pouze sloupky, které musíme ponechat pod stropem tu dobu 28 dní, než 

beton důkladně ztvrdne. Tato doba zrání je dána výrobcem. Je nutné zohlednit 

podmínky, v jakých konstrukce zrála. V případě nepříznivých podmínek bude doba 

zrání delší. 

7.1.3.4 Ošetřování čerstvého betonu 

Po celou dobu zrání je nutné beton pravidelně kropit vodou, aby nedošlo k dehydrataci. 

V prvních pěti dnech se musí kropit častěji, z důvodu rychlejšího nárůstu pevnosti. Musí 

se kropit, ale v prvotní fázi zrání betonu hrozí nebezpečí vyplavení cementového tmelu, 

a proto je nutné dbát nejvyšší opatrnosti. Při poklesu teplot pod +5°C by se betonovat 

běžným způsobem nemělo, protože cement při této teplotě přestává hydratovat a 

zastavuje se proces zdání. V případě teplot pod +5°C by bylo nutné použít jinou 
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technologii. Například prohřívat nejprve samotných složek betonu, a potom i betonovou 

směs po dobu zrání apod. Při jiném nevyhovujícím stavu, tj. teplota +30°C a více je 

nutné beton přikrýt a ošetřovat vodou. Nesmí dojít k vysušení. Technologická pauza po 

zhotovení stropní konstrukce je požadovaných 28 dní. 

7.1.4 Odbedňování 

Po týdnu lze odbednit následující části: 

7.1.4.1 Nejprve se odstraní čela desek, které končí na zdivu 

Nejprve se odstraní příslušná část vodorovného prvku zábradlí. Pracovníci v této části 

stavby užijí osobní úvazy pro zajištění BOZP proti pádu do hloubky. Potom se odjistí 

klíny přídržného systému a odebere se bednící deska a nosník. Po odstranění bednící 

desky a nosníku se horní část opět zajistí klíny, a konzola zůstane na konstrukci. 

Následně se doplní odebrané prvky zábradlí, a to na konstrukci zůstane do doby, než 

bude zábradlí nahrazeno něčím jiným, např. zdivem do potřebné výšky. Až bude 

zábradlí nahrazeno, tak se demontuje nejprve horní část zábradlí, a potom dolní část 

konzoly. Potom se odjistí horní část přídržného systému, a to se následně odebere.  
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Následně se odjistí závlačka na patce přídržného systému a je možné vytáhnout i dolní 

část. Na zdivu zůstává pouze patka, která se odstraní spolu se závitovou tyčí až po 

odstranění matice z vnitřní části. 

 

Pokud byly použity vzpěry, tak se bude postup lišit jen v demontáži spodní části svorky. 

U té se nejprve musí odstranit vzpěra i s podlahovou patkou, potom se povolí matice na 

vnější straně, a odebere se svorka. Potom se zevnitř odstraní i zbylá část. Pokud se 

odebírá vnější část, tak pracovník může vstoupit na novou stropní konstrukci, a 

demontovat systém z tohoto místa. Musí se jen dbát BOZP, a užít prvků osobní 

ochrany, pokud by k tomuto případu došlo. 

 

7.1.4.2 Odstranění mezipodpěr 

Nejprve se odstraní mezipodpěry a umístí se do ukládací palety. 
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Po odstranění mezipodpěr zůstane již jen rastr podpěr s rozestupem 2,0 metru ve směru  

příčnách nosníků a 3,0 metru ve směru podélných nosníků. Vznikne tak dostatečně 

velký prostor pro pojíždění mobilních zařízení a ukládacích palet. 

 

7.1.4.3 Spouštění stropního bednění 

Úderem kladiva na klín spouštěcí hlavice se spustí bednění stropu.  Při úderu povolí 

spouštěcí hlavice a nosníky spolu s bednícími deskami klesnou o přibližně 60 mm. 

Takto vznikne prostor pro demontáž. 
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7.1.4.4 Odstranění uvolněných dílů 

Nejprve se sklopí příčné nosníky, vytáhnou se a odloží se na ukládací palety. Vytáhnou 

se všechny příčné nosníky, kromě těch na styku desek. Tyto zůstanou na místě. 

 

Dále se odstraní panely Dokadur a odloží se do palety. 

 

Následně se demontují zbývající příčné a podílné nosníky a uloží se jako všechny 

ostatní do ukládacích palet. 

 
Po měsíci se odbední zbývající prvky: 

7.1.4.5 Odstranění stropních podpěr 

Při odstraňování stropních podpěr se postupuje následovně. Jednou rukou se uchopí 

vnitřní trubka, a druhou rukou se otevře nastavovací třměn, aby mohla být vnitřní trubka 

uvolněna. Při zasouvání je nutné vést trubku rukou. Po složení se stropní podpěra 

odstraní do příslušné ukládací palety. Pokud se spouštěcí hlavice a stropní podpěry 

uskladňují samostatně, lze je na paletě uskladnit hustěji a vede to k úspoře místa. 
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7.2 Strop nad 1.NP 

7.2.1 Montáž části stropu z panelů SPIROLL  

7.2.1.1 Příprava úložného podkladu 

Nejprve se na úložnou plochu uloží pryžová ložiska (pásy). Činnost se provádí 

z žebříku, popř. pojízdného lešení. 

7.2.1.2 Pokládka prvního panelu 

Po dokončení přípravy úložné plochy se přichystá žebřík, popř. pojízdné lešení k místu 

uložení prvního panelu. Na hák jeřábu připojí první panel, zvedne se, a přemístí se na 

určené místo v konstrukci. Počáteční dílec montážní etapy se usazuje do montážní 

pozice dvojicí montážníků ze žebříků, opřených o podporu v blízkosti uložení dílce, 

popř. pojízdných lešení. Montážníci kontrolují správnost pozice umístěného panelu. 

Délka uložení se musí pohybovat mezi 100 až 150 milimetry.  
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7.2.1.3 Pokládka dalších panelů 

Další panel se může osadit do montážní pozice s dozorem montážníků stojících na 

prvním panelu za předpokladu jejich zabezpečení proti pádu z výšky při použití 

bezpečnostních zařízení a pomůcek. Před odvěšením montovaného dílce je třeba vždy 

zkontrolovat umístění pozice v horizontálním a vertikálním směru a ve vztahu 

k sousednímu dílci. Případnou korekci provedeme tím, že prvek pomocí jeřábu 

pozvedneme a za pomoci páčidla, zvedáků a klínů upravíme pozici. Takovým postupem 

se položí panely, podle předepsané projektové dokumentace, na celou plochu budoucí 

stropní konstrukce. 

7.2.2 Stavba bednění  

V této části pracovního postupu bude sestaveno bednění pod zbylou částí stropní 

konstrukce, která neobsahuje panely SPIROLL, a také bude sestaveno bednění 

v místech, kde se musí strop z panelů SPIROLL dobetonovat z důvodu atypické 

půdorysné konstrukce. Sled je popsán již dříve: 

7.2.2.1 Základní postup sestavní podpůrné konstrukce 

- Stavění podpěr (popsáno v kapitole 7.1.1.1)  

- Uložení podélného nosníku (popsáno v kapitole 7.1.1.2)  

- Uložení příčných nosníků (popsáno v kapitole 7.1.1.3)  

- Montáž mezipodpěr (popsáno v kapitole 7.1.1.4)  

7.2.2.2 Zajištění volných okrajů nad zdivem 

(popsáno v kapitole 7.1.1.6)  

Vzdálenost (e – na obrázku níže) bude v tomto případě tloušťky desky 250mm rovno 

1400mm. 
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7.2.2.3 Podpůrná konstrukce v oblasti volného okraje desky 

V oblasti volného okraje konzolovité stropní desky bude jako podpůrná konstrukce 

sestavena pomocí systému Dokaflex 1-2-4.   

7.2.2.4 Uložení panelů Dokadur 

(popsáno v kapitole 7.1.1.7)  

7.2.2.5 Bednění čela v oblasti volných okrajů čtvrtkruhové monolitické desky 

Tato část bude provedena vyložením nosníků a stupňovitým vyskládáním bednících 

desek. Okrajové desky je nutné přibýt hřebíky podle výše uvedeného postupu 

k podkladním příčným nosníkům. Tak by se zamezilo jejich případnému horizontálnímu 

posunu v případě vyvození horizontálního zatížení vlivem uložené čerstvé betonové 

směsi. Okraj ve tvaru kruhové výseče bude proveden uhelníky podle následujících 

schémat. Po zhotovení podkladu se připevní úhelníky a do nich se uchytí bednící deska, 

která bude podle potřeby zakřivena: 
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Dimenzování se provádí pomocí následujícího schématu a tabulky. 

   

 

7.2.2.6 Dokončovací postup 

- Vyrovnání a přizpůsobení (popsáno v kapitole 7.1.1.8)  

- Postup před betonáží (popsáno v kapitole 7.1.1.10)  

7.2.3 Betonářská výztuž 

Sled prací je popsán dříve. Postupuje se v tomto pořadí: 
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7.2.3.1 Případ železobetonové desky 

- Ohýbání, stříhání, a svařování výztuže (popsáno v kapitole 7.1.2.1)  

- Ukládání do bednění (popsáno v kapitole 7.1.2.2)  

- Zhotovení dočasné pochůzné konstrukce (popsáno v kapitole 7.1.2.3)  

7.2.3.2 Vyztužování spár mezi panely SPIROLL 

Zálivka spár musí být provedena před zatížením dílců. Kvalitní provedení zálivky 

výrazně ovlivňuje chování a životnost stropu. 

Ze spár musí být odstraněny všechny napadané nečistoty. Beton boků spár musí být 

navlhčen. 

Do spár se vloží zálivková výztuž. Při zálivce se výztuž výškově srovnává pomocí háku. 

Zálivková výztuž musí být kotvena do věnců a sousedních konstrukcí pomocí kotevní 

úpravy SM nebo přivařením ke kotevním deskám.  

 

7.2.4 Betonáž, popř. dobetonávka mezi panely Spiroll 

7.2.4.1 Betonáž stropních desek 

Postup je sepsán ve výše uvedených kapitolách, jedná se o  

- Dodání a vstupní kontrolu betonové směsi (popsáno v kapitole 7.1.3.1),  
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- Ukládání betonové směsi do monolitické konstrukce (popsáno v kapitole 7.1.3.2)  

- Hutnění betonové směsi v monolitické konstrukci (popsáno v kapitole 7.1.3.3)  

7.2.4.2 Ukládání betonové směsi do spár mezi panely SPIROLL 

Zálivkový beton se vylévá z vhodné nádoby do spáry, při čemž se kontroluje výška 

umístění zálivkové výztuže. 

7.2.4.3 Hutnění betonové směsi do spár mezi panely SPIROLL 

Zhutnění zálivkového betonu se provede po malých úsecích plošným beranidlem 

(prknem tl. do 20 mm)  

7.2.4.4 Hutnění dobetonávek mezi plochami z panelů SPIROLL a věnců 

Tyto prostory se budou hutnit Mechanickým ponorným vibrátor betonu Enar Bak Pak, 

kde není vhodné použití vibrační lišty. 

7.2.4.5 Ošetřování čerstvého betonu 

(popsáno v kapitole 7.1.3.4)  

7.2.5 Dokončovací práce a hrubá úprava panelů SPIROLL v podhledu 

7.2.5.1 Dokončovací práce 

Vyskytují-li se v podhledu stropní konstrukce místa vykazující prosakování vody, je 

potřeba před aplikací konečné celoplošné úpravy provést navrtání dílců v místech os 

dutin, aby mohla voda odtéci. Tento případ nastane, pokud je zmonolitněná konstrukce 

stropu vystavena vydatnému dešti, vlhčení nebo v zimním období pokryta sněhem. 

Následně je nutno tyto otvory zatmelit.  

Dílce je možno zatížit konstrukcí podlahy, stavebním materiálem a podobně až po 

získání minimálně 70% pevnosti betonu zálivky, aby nemohlo dojít k poruše spár mezi 

dílci. Pokud by k poruše spáry mezi dílci došlo, byla by v oblastech přilehlých dílců 

narušena prostorová tuhost stropní konstrukce. Doba zrání betonu zálivky na 

požadovaných 70% pevnosti nastane přibližně za 3 až 4 dny. 
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7.2.5.2 Hrubá úprava podhledů 

Podmínkou hrubé úpravy spár podhledů je suchý podklad, vhodná teplota pro aplikaci 

stěrek a odvodněné dutiny v panelech. 

Spáry se vyplní trvale pružným tmelem na bázi kvalitního akrylátu, nebo na bázi 

polyuretanu a na strop se ručně natáhne stěrka. 

7.2.6 Odbedňování 

Po týdnu lze odbednit následující části: 

7.2.6.1 Nejprve se odstraní čela desek, které končí na zdivu 

(popsáno v kapitole 7.1.4.1)  

7.2.6.2 Odstranění ostatních čel desek 

Dále se odstraní hřebíky, popř. šrouby na odbedněné desce. Potom se v případě šroubů 

odstraní i v dolní části úhelníku. Pokud se jedná o hřebíky, tak se začne opět u svislé 

části úhelníku, a potom se použije kladivo, které se umístí do uvolněného rohu, podloží 

se deskou, která tvoří podložku a chrání vodorovné bedněné proti poškození. Následně 

se zvedne bednící úhelník, a tento postup se opakuje u všech případů.  

 

Po odstranění všech úhelníků je možné odstranit čelní desky 

7.2.6.3 Odstranění části nosného systému 

Ponechány zůstanou pouze bednící k-ce vně půdorysu, které budou využity při 
betonáži dalšího stropu. 
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Odstranění mezipodpěr (popsáno v kapitole 7.1.4.2)  

Spouštění stropního bednění (popsáno v kapitole 7.1.4.3)  

Odstranění uvolněných dílů (popsáno v kapitole 7.1.4.4)  

 
Po měsíci se odbední zbývající prvky: 

7.2.6.4 Odstranění stropních podpěr 

(popsáno v kapitole 7.1.4.5)  

7.3 Strop nad 2.NP 

7.3.1 Montáž části stropu z panelů SPIROLL  

- Příprava úložného podkladu (popsáno v kapitole 7.2.1.1)  

- Pokládka prvního panelu (popsáno v kapitole 7.2.1.2)  

- Pokládka dalších panelů (popsáno v kapitole 7.2.1.3)  

7.3.2 Stavba bednění  

V této části pracovního postupu bude postup téměř naprosto sejný jako v předchozím 
stropě nad 1.NP, jen se zde bude řešit bednění čtvrtkruhu, které má následující tvar.  

 
Proto bude betonáž probíhat ve dvou etapách s vytvořením pracovní spáry. Vnější 
bednění bude vytvořeno před zahájením betonáže, vnitřní část bude zhotovena až po 
vyzrání první etapy betonáže.  

7.3.2.1 Sestava bednění jako v předchozích případech 

- Stavění podpěr (popsáno v kapitole 7.1.1.1)  

- Uložení podélného nosníku  (popsáno v kapitole 7.1.1.2)  

- Uložení příčných nosníků (popsáno v kapitole 7.1.1.3)  

- Montáž mezipodpěr (popsáno v kapitole 7.1.1.4)  

- Zajištění volných okrajů nad zdivem (popsáno v kapitole 7.2.2.5)  
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- Podpůrná konstrukce v oblasti volného okraje desky nad zdivem (popsáno v kapitole 

7.2.2.6)  

- Uložení panelů Dokadur (popsáno v kapitole 7.1.1.7)  

7.3.2.2 Bednění čela v oblasti volných okrajů čtvrtkruhové monolitické desky 

V tomto případě bude okraj obedněn Obedňovací jednotkou Dokamatic 50cm, kterou se 

vymodeluje oblouk stropní desky. Před montáží bude nutné otočit desku, která drží čelo 

bednění o 180°.  Po otočení se opět dotáhnou stavěcí šrouby. Sestavuje se na panely 

Dokadur, kotví se hřebíky, a nakonec pro zajištění stability se vyvrtá otvor průměru 

15mm, protáhne se šroub a dotáhne se. Jako čelní bednící prvek bude použita OSB 

deska, která se z vnější strany přitluče hřebíky k úhelníku. Prvky budou vzdáleny max. 

500mm od sebe. 

 

7.3.2.3 Následující postupy  

- Vyrovnání a přizpůsobení (popsáno v kapitole 7.1.1.8)  

- Postup před betonáží (popsáno v kapitole 7.1.1.10)  
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7.3.3 Betonářská výztuž 

- Ohýbání, stříhání, a svařování výztuže  (popsáno v kapitole 7.1.2.1)  

- Ukládání do bednění (popsáno v kapitole 7.1.2.2)  

- Zhotovení dočasné pochůzné konstrukce (popsáno v kapitole 7.1.2.3)  

- Vyztužování spár mezi panely SPIROLL (popsáno v kapitole 7.2.3.4)  

7.3.4 Betonáž, popř. dobetonávka mezi panely Spiroll 

7.3.4.1 Počáteční činnosti 

- Dodání a vstupní kontrola betonové směsi (popsáno v kapitole 7.1.3.1)  

- Ukládání betonové směsi do monolitické konstrukce (popsáno v kapitole 7.1.3.2)  

7.3.4.2 Hutnění betonové směsi v monolitické konstrukci 

(popsáno v kapitole 7.1.3.3)  

V oblasti vyčnívající výztuže v oblouku, kam se nedostane vibrační lišta se bude beton 

hutnit ponorným vibrátorem Enar Bak Pak 

7.3.4.3 Následné činnosti 

- Ukládání betonové směsi do spár mezi panely SPIROLL (popsáno v kapitole 7.2.4.4)  

- Hutnění betonové směsi do spár mezi panely SPIROLL (popsáno v kapitole 7.2.4.5)  

- Hutnění dobetonávek mezi plochami z panelů SPIROLL a věnců (popsáno v kapitole 

7.2.4.6)  

- Ošetřování čerstvého betonu (popsáno v kapitole 7.1.3.4)  

 

7.3.5 Dokončovací práce a hrubá úprava panelů SPIROLL v podhledu 

- Dokončovací práce (popsáno v kapitole 7.2.5.1)  

- Hrubá úprava podhledů (popsáno v kapitole 7.2.5.2)  
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7.3.6 Sestavení podpůrné konstrukce pro druhou etapu betonáže 

7.3.6.1 Sestavení podpůrné konstrukce 

Po týdnu je možné vstoupit na konstrukci, a potom bude možné navrtat otvory pro 

kotvy. Následně se beton umístí výše uvedený prvek - obedňovací jednotka Dokamatic 

50cm, která se uchytí do připravených otvorů. Před montáží bude nutné otočit desku, 

která drží čelo bednění o 180°.  Po otočení se opět dotáhnou stavěcí šrouby. Jako čelní 

bednící prvek bude použita OSB deska, která se z vnější strany přitluče hřebíky k 

úhelníku. Takto bude vytvořeno bednění vnitřní strany nadbetonávky. 

   

7.3.7 Betonáž 

- Dodání a vstupní kontrola betonové směsi (popsáno v kapitole 7.1.3.1)  

- Ukládání betonové směsi do monolitické konstrukce (popsáno v kapitole 7.1.3.2)  

- Hutnění betonové směsi v monolitické konstrukci  

(Tento čtvrtkruhový prvek  se bude beton hutnit ponorným vibrátorem Enar Bak Pak.) 

- Ošetřování čerstvého betonu (popsáno v kapitole 7.1.3.4)  

7.3.8 Odbedňování 

Po týdnu od první betonáže lze odbednit následující části: 

- Odstranění mezipodpěr (popsáno v kapitole 7.1.4.2)  

- Spouštění stropního bednění (popsáno v kapitole 7.1.4.3)  

- Odstranění uvolněných dílů (popsáno v kapitole 7.1.4.4)  

 
Po dvou týdnech od první betonáže lze odbednit následující části: 

7.3.8.1 Odstraní čela desek, které končí na zdivu 

(popsáno v kapitole 7.1.4.1)  
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7.3.8.2 Odstranění čel v oblasti čtvrtkruhu 

V této fázi se odbední se obedňovací jednotka Dokamatic 50cm demontuje tak, že se 

nejprve odšroubuje od podkladu jeden jistící šroub, a následně se to páčidlem vypáčí. 

Potom se odstraní i bednící OSB desky.  

 
Po měsíci se odbední zbývající prvky: 

7.3.8.3 Odstranění stropních podpěr 

(popsáno v kapitole 7.1.4.5)  

7.4 Strop nad výtahovou šachtou 

V řešeném objektu se vyskytuje konstrukce stropu nad výtahovou šachtou. Světlá výška 

šachty je 12,820m. Proto navrhuji systém Staxo 40 složený z modulových dílců výšky 

1,80m (5 ks) a 1,20m (3 ks). Zbývající výškový rozdíl (0,280m) budu řešit pomocí 

výškově stavitelných patek.a stavitelných hlavic. 

 

Pro kontrolu je zde výpočet zbývající výšky po sestavení dílců: 

12,820 - (5 x 1,8) - (3 x 1,2) = 0,280m 

12,820  = světlá výška bednících prostor 
1,2 a 1,8 = výšky rámu 
 

Před zahájením sestavování konstrukce bude nutné posoudit statikem, zda nedojde k 

propíchnutí železobetonové desky, na kterou se konstrukce umístí. Pokud by toto 

nebezpečí hrozilo, tak se pod konstrukci umístí vhodné roznášecí prvky, např. desky. 

 

7.4.1 Sestavení podpůrné konstrukce Staxo 40 

7.4.1.1 Sestavení rámů 

Nejprve se na zem položí patky.  Na ně se umístní rámy. (Následující obrázky jsou 

ilustrační, neodpovídá pouze velikost zobrazených rámů, ale princip sestavování 

zůstává úplně stejný jako u velikosti rámů 1,8m.) 
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7.4.1.2 Vertikální diagonální kříže 

Rámy se spojí diagonálními kříži, a zajistí se gravitační západkou. Potom se do horní 

části zasune spojovací prvek 
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Rámy musí být složeny nad sebou, ne do kříže! 

 

7.4.1.3 Horizontální diagonální kříže 

V prvním patře a následně po maximálně deseti metrech (popř. kratších intervalech) se 

musí do sestavy zakomponovat i horizontální diagonální kříž stejným způsobem, jako 

vertikální kříže. Na řešené stavbě bude ztužení v nejnižším a nejvyšším rámu a 

uprostřed věžové konstrukce.  
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7.4.1.4 Osazení podlahových dílců 

Dále se osazují podlážky. Dílce s průlezem se osazují tak, aby průlezy nebyly nad 

sebou. Pokud jsou osazeny podlážky, je možné u rámů výšky 1,8m osazovat další patro. 

U výšek rámu 1,2m je to možné bezprostředně po osazení vertikálních ztužujících křížů, 

a podlaha se může dávat až potom. Spolu s montáží věže budou také současně montovány 

bezpečnostní prvky v podobě zábradlí.  

  
 
Po sestavení 5-ti pater z rámů výšky 1,80m následuje sestavení 3 pater z rámů výšky 
1,2m.  
Jde o naprosto stejný systém uvedený výše. 

7.4.1.5 Osazení žebříku 

Před montáží vyššího patra je nutné zajistit jeho bezpečnou dostupnost. Ta se zajišťuje 

montáží žebříku, který se nasadí na rám a zajistí se montážním čepem s pružinou. 

 



- 105 - 

7.4.1.6 Osazení zábradlí 

V nejvyšším patře bude z důvodu bezpečnosti sestaveno zábradlí pochůzné plochy. 

Nejprve budou umístěny boční prvky na obou stranách. 

 

 

A následně taky prvky v čele rámu opět na obou stranách. 
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Detaily: 

  

V této části výstavby by to mělo vypadat takhle: 
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7.4.1.7 Zajištění volných okrajů nad zdivem 

(popsáno v kapitole 7.1.1.6)  

Vzdálenost (e – na obrázku níže) bude v tomto případě tloušťky desky 160mm rovna 

1600mm. 

 

7.4.1.8 Osazení hlavic 

Po složení věžové  konstrukce se nahoru osadí spouštěcí hlavice a hlavy Doka, a nastaví 

se na nich správná výška bednící konstrukce. 

7.4.1.9 Uložení podélného nosníku  

(popsáno v kapitole 7.1.1.2)  

Výtahová šachta má půdorysné rozměry 1750 x 1700 mm, a vhodné prvky v 

systémovém bednění nejsou. Proto podélné i příčné nosníky nahradí dřevěné trámy.  

7.4.1.10 Uložení příčných nosníků 

(popsáno v kapitole 7.1.1.3)  



- 108 - 

7.4.1.11 Uložení panelů Dokadur 

(popsáno v kapitole 7.1.1.7)  

7.4.1.12 Vyrovnání a přizpůsobení  

(popsáno v kapitole 7.1.1.8)  

7.4.1.13 Postup před betonáží 

(popsáno v kapitole 7.1.1.10)  

7.4.2 Betonářská výztuž 

7.4.2.1 Ukládání do bednění 

Tato monolitická stropní konstrukce výšky 160mm bude vyztužena KARI sítí o 

rozměrech ok 100 x 100mm  a průměru prutů 10mm. Celkový rozměr této sítě bude 

2350x2300mm. Při ukládání výztuže se musí zajistit, aby dolní výztuž byla rovnoběžná 

s délkou kratší stěny.  

Práci s výztuží provádí odpovědná osoba (svářeč) a jako podklad jí bude sloužit 

projektová dokumentace z části betonové konstrukce. V případě potřeby bude vhodné, 

na místě si potřebný rozměr odměřit. 

7.4.2.2 Zhotovení dočasné pochůzné konstrukce  

(popsáno v kapitole 7.1.2.3)  

7.4.3 Betonáž 

- Ukládání betonové směsi do monolitické konstrukce (popsáno v kapitole 7.1.3.2)  

- Hutnění betonové směsi (popsáno v kapitole 7.1.3.3)  

- Ošetřování čerstvého betonu (popsáno v kapitole 7.1.3.4)  

7.4.3 Odbedňování 

Po týdnu lze odbednit následující části: 

- Nejprve se odstraní čela desek, které končí na zdivu (popsáno v kapitole 7.1.4.1)  
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- Spouštění stropního bednění (popsáno v kapitole 7.1.4.3)  

- Odstranění uvolněných dílů (popsáno v kapitole 7.1.4.4)  

Po měsíci se odbední zbývající prvky: 

7.4.4.1 Odstranění hlavic 

Hlavice se otáčivým pohybem podpůrné matice sníží, a po odstranění rámu se 

demontují. 

Následná demontáž bude probíhat v následujícím pořadí pro odstranění každého patra 

věže. Je to obrácený postup montáže. 

7.4.4.2 Demontáž zábradlí 

7.4.4.3 Demontáž žebříku 

7.4.4.4 Demontáž podlahových dílců 

7.4.4.5 Demontáž  horizontálních diagonálních křížů 

7.4.4.6 Demontáž vertikálních diagonální křížů 

7.4.4.7 Demontáž rámů 

7.4.4.8 Ukládání do příslušných přepravních kontejnerů 

Rámy se ukládají na palety. Maximální skladovací výšku (h) udává výrobce 194 cm. 
Kvůli přepravnímu mechanismu se však bude materiál skladovat do maximální výšky 
1600mm.  Při vyšších výškách hrozí nebezpečí překlopení. Před transportem po 
uskladnění je to nutné stáhnout dvěma popruhy. Na řešené stavbě se budou ukládat 
venku, v dosahu jeřábu. 
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Přepravní kontejner pro drobné části bednění, který umožňuje rozdělení úložného 
prostoru na dvě části. Tento kontejner lze opatřit transportními kolečky pro usnadnění 
manipulace.   

 

 
 

8 KONTROLA JAKOSTI A KVALITY 

Podrobnosti jsou uvedeny v části kvalitativní požadavky a jejich zajištění. Zde je jen 
velmi stručný popis. 

8.1 Kontrola vstupní :  

• Vizuální kontrola materiálu, správné uskladnění, množství a kvalita 

• Kontrola provedení svislých konstrukcí (zda bylo provedeno v souladu 

s platnými normami, a jestli je na správném místě podle projektové 

dokumentace) – provede stavbyvedoucí 
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• Přesnost provedení nosných stěn: 2mm od projektového tvaru při měření 2m 

latí. 

• Přesnost a vyzrálost monolitických průvlaků, na které se budou ukládat panely 

Spiroll 

• provedení nosných stěn: 2mm od projektového tvaru při měření 2m latí.  

• Kontrola připravenosti pracoviště a strojů 

8.2 Kontrola mezioperační :  

• Po dokončení bednění stavbyvedoucí přeměří a vizuálně zkontroluje polohu, 

rozměry provedení dle výkresu bednění, těsnost bednění a jeho stabilitu. 

• Mistr při dodávce betonu vizuálně zkontroluje konzistenci betonové směsi a 

dohlédne na její ukládání do bednění.  

• Také kontroluje v průběhu vibrování správný postup. Mistr vyrobí při betonáži 

kontrolní krychli o hraně 150 mm, u které se po 28 dne provede zkouška.  

8.3 Kontrola výstupní :  

• Stavbyvedoucí zkontroluje rozměry, vodorovnost průvlaků a stropů, vizuálně, a 

měřením, výsledek porovná s normou. Zkontroluje jejich zmonolitnění stropů 

z panelů SPIROLL 

• Betonárna musí mít certifikát, který bude sloužit jako doklad o jakosti betonové 

směsi 

• Po ukončení betonáže se musí kontrolovat výskyt trhlin, popřípadě velikost  

• Technický dozor investora (TDI) bude dohlížet na technologické postupy a také 

na kvalitu provedené práce. Vše bude zapsáno do stavebního deníku.  

 

9 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI  

Ve skladu BOZP (stavební buňka stavbyvedoucího),  u vstupu na staveniště je každá 

osoba vstupující na staveniště povinna zaznamenat čas svého příchodu (a odchodu) a 
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vyzvednout si osobní ochranné pomůcky (přilbu). 

 

V následujících částech budou vypsána možná rizika, a v závorkách za tím budou 

popsána opatření. 

n.v. 591/2006 Sb.o bližších min.požadavcích na BOZP: 

V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 

- Nesprávné nastavení a zajištění vozidla (kontroluje řidič) 

- Při přejímce a při ukládání směsi umístění vozidla na nepřehledném a dostatečně 

únosném místě s okolními překážkami ztěžujících manipulaci a potřebnou vizuální 

kontrolu (kontroluje řidič, a umístí vozidlo tak, aby uvedená rizika nevznikala) 

VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 

- Potrubí, hadice a dopravníky pro dopravu betonové směsí by mohli způsobit přetížení 

nebo nadměrné namáhání například lešení, bednění, stěny výkopu nebo konstrukčních 

částí stavby (umístění potrubí, hadice a dopravníky na vhodné místa a konstrukce) 

- Zranění přetlakem, popř. nátlakem směsi vycházející z vyústění potrubí (nesmí se pod 

tlakem otevírat tlaková nádoba, při čerpání se musí kontrolovat výusť) 

- Porušení potrubí, a nesprávné sestavení (nesmí se přehýbat hadice, a používat 

nekompatibilní spojky a jiné části vedení) 

- Nebezpečí zranění obsluhy od konstrukce stroje (nevstupovat na konstrukci čerpadla a 

do nebezpečného prostoru u koncovky hadice) 

- Pád stroje do výkopu (umístění stroje do bezpeční vzdálenosti od výkopu) 

- Poškození čerpadla a z toho vyplývající zranění osob (v pracovním prostoru výložníku 

autočerpadla se nikdo nezdržuje; výložník autočerpadla nelze používat ke zdvihání a 

přemísťování břemen; manipulace s výložníkovými rameny s potrubím a hadicemi smí 

být prováděna jen při zajištění stability; přemísťování autočerpadla pouze s výložníkem 

v přepravní poloze) 
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IX. Vibrátory 

- Mobilita přístroje (délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí 

vibrátoru, která je držena v ruce nebo je ručně provozována, musí být nejméně 10 m; 

stejně tak délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a motorovou jednotkou, 

jestliže motorová jednotka je mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru drženou v ruce) 

- Poškození vibrátoru (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) 

IX. Betonářské práce a práce související 

IX.1 Bednění 

- stabilita bednění (sestavení podle montážních pokynů; výpočet statika, s výjimkou 

prvků bez konstrukčního rizika; před betonáží důkladná kontrola bednění jako celku s 

písemným záznamem) 

IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi 

- zalití pracovníka betonovou směsí, a deformace uložené výztuže pohybem pracovníka 

(zhotovení podlah, popř. plošin které se uloží na výztuž a budou rozkládat hmotnost 

pracovníka na více prutů a současně umožní "nezapadnutí" pracovníka v betonové 

směsi) 

- pád z výšky nebo do hloubky (prováděná stropní konstrukce bude opatřena v 

rizikových místech zábradlím, v místech kde to není možné zajistit, použije pracovník 

osobní ochranné pracovní prostředky) 

- porucha v bednění během ukládání betonové směsi (musí se ihned odstranit) 

- chyba ve spolupráci pracovníka, který ukládá betonovou směs a obsluhou čerpadla 

(zhotovitel stanoví a zajistí způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící 

ukládání a obsluhou čerpadla) 
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IX.3 Odbedňování 

- nebezpečí zřícení, nebo poškození betonové konstrukce (odbednění smí být zahájeno 

jen na pokyn fyzické osoby určené zhotovitelem) 

- nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky (dodržení bližších minimálních požadavků; 

žebřík do maximální výšky 3m odbedňované konstrukce nad pracovní podlahou a za 

předpokladu, že se neuvolňují ani neodstraňují nosné části bednění a stabilita žebříku 

není závislá na demontovaných částech bednění a podpěr) 

- zranění třetích osob (odbedňovaný prostor bude zamezen proti vstupu nepovolaných 

fyzických osob) 

- bezpečnost a pořádek na stavbě (součásti bednění se ihned po odbednění ukládají na 

určená místa) 

XI. Montážní práce 

- nebezpečí pádu břemene během manipulace (použití správných vázacích prostředků; 

uvázání prvku na místech určených výrobcem; nesmí být překročena nosnost zvedacího 

mechanismu; pod zavěšeným břemenem se nesmí nikdo pohybovat) 

- nebezpečí pádu pracovníka z výšky (pracovník použije osobní ochranné pracovní 

prostředky) 

- pád nářadí z výšky (potřebné nářadí bude zajištěno proti pádu pomocí jištění ve 

výstroji pracovníka) 

- kontrola povětrnostních podmínek (bezpečná je práce do rychlosti větru nad 11m/s, a 

pokud nenastane následující: sníh, námraza, déšť, mlha s dohledností 30m a méně, 

bouře ) 

XIII. Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 

- dodržení podmínek požární bezpečnosti (jsou stanovené zvláštním právním 

předpisem) 

- kvalita práce (práci provádí pouze odborně způsobilé osoby) 

XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 

- odstavení stroje (stroj bude odstaven na místo, kde nebude překážet a proti 

samovolnému pohybu bude zajištěn následovně: zakládací klíny, pracovním zařízením 
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spuštěným na zem nebo zařazením nejnižšího rychlostního stupně a zabrzděním 

parkovací brzdy) 

-  zabezpečení proti krádeži (uzamknutí kabiny a vyjmutí klíče ze spínací skříňky nebo 

uzamknutí ovládání stroje) 

n.v. 362/2005 Sb. - Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 

nebezpečí pádu: 

I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

- Volné okraje (zábradlí se skládá alespoň z horní tyče tzv. madla a zarážky u podlahy 

tzv. ochranné lišty o výšce minimálně 0,15 m; výška madla musí být nejméně 1,1m nad 

podlahou; pokud se zábradlí demontuje, použijí pracovníci osobní úvazy)  

II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 

- Volné okraje, tzn. pohyb ve vzdálenosti do 1,5m od volného okraje (zaměstnanci 

zamezen přístup do prostoru, v němž hrozí nebezpečí pádu; zaměstnanec udržován v 

pracovní poloze tak, že pádu z výšky je zcela zabráněno; pád bezpečně zachycen a 

zachyceného zaměstnance lze neprodleně a bezpečně vyprostit, popřípadě dopravit do 

bezpečného místa; k zachycení pádu musí dojít v dostatečné výšce nad překážkou, aby 

se vyloučilo zranění zaměstnance) 

- zvolené osobní ochranné pracovní prostředky (musí odpovídat povaze prováděné 

práce, předpokládaným rizikům a povětrnostním situacím, umožňovat bezpečný pohyb 

a musí být pravidelně prohlíženy a zkoušeny v souladu s požadavky průvodní 

dokumentace; místo kotvení osobního ochranného pracovního prostředku proti pádu 

musí být ve směru pádu dostatečně odolné) 

III. Používání žebříků 

- stabilita žebříku (sklon žebříku nesmí být menší než 2,5 : 1, za příčlemi musí být 

volný prostor alespoň 0,18 m a u paty žebříku ze strany přístupu musí být zachován 

volný prostor alespoň 0,6 m) 
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- správné užívání (musí být v souladu s návodem k použití; může používat pouze jedna 

osoba současně, pracovník může vynášet, popř. snášet břemena o hmotnosti do 15 kg; 

dřevěné žebříky nad 12m nelze používat; ) 

- nebezpečí pádu nářadí (žebřík bude vybaven přídavnou plošinou, popř. bude nářadí 

kotveno k výstroji pracovníka)  

IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 

- materiál, nářadí a pracovní pomůcky (musí být uloženy, popřípadě skladovány ve 

výškách tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo 

shození jak během práce, tak po jejím ukončení) 

- pro upevnění nářadí (uložení drobného materiálu např. hřebíky, šrouby apod. musí být 

použita vhodná výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv) 

- konstrukce pro práce ve výškách (nelze přetěžovat; hmotnost materiálu, pomůcek, 

nářadí, včetně osob, nesmí překročit nosnost konstrukce stanovenou v průvodní 

dokumentaci) 

V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 

- pád osob nebo předmětů v místě práce (ochrana proti pádu v úrovni místa práce 

zábradlím do výšky madla min. 1,1m, a ochranné lišty u podlahy o výšce min. 0,150m; 

ohrožený prostor musí mít od volného okraje šířku nejméně 1,5 m při práci ve výšce od 

3 m do 10 m, a 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m) 

-  pád osob nebo předmětů pod místo práce (nutné zabezpečit; vyloučit provoz) 

VII. Dočasné stavební konstrukce 

- stabilita a užívání pohyblivých pracovních plošin (musí být prováděna v souladu s 

návodem od výrobce)  

VIII. Shazování předmětů a materiálu 

- ochrana před předmětem nebo materiálem při shazování (shazovat předměty a materiál 

na níže položená místa nebo plochy lze jen za předpokladu, že je splněno jedno z 

následujících kritérií: místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob např. ohrazením, 

vyloučením provozu, střežením apod. a jeho okolí je chráněno proti případnému odrazu 
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nebo rozstřiku shozeného předmětu nebo materiálu; materiál je shazován uzavřeným 

shozem až do místa uložení; je provedeno opatření, zamezující nadměrné prašnosti, 

hlučnosti, popřípadě vzniku jiných nežádoucích účinků) 

- materiály a předměty u kterých nelze bezpečně předpokládat místo dopadu (shazovat 

se nesmí) 

IX. Přerušení práce ve výškách 

- bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy (přerušení akce) 

- čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (zastavení práce na pojízdných lešeních, žebřících 

nad 5 m výšky práce a při použití závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů) 

- silný vítr o rychlosti nad 11 m.s-1 (zastavení práce s manipulací břemen na jeřábu) 

- dohlednost v místě práce menší než 30 m (přerušení akce) 

- teplota prostředí během provádění prací nižší než -10°C (přerušení akce) 

X. Krátkodobé práce ve výškách 

- nebezpečí proti pádu pracovníka (zaměstnanec provádějící tyto práce použije osobní 

ochranné pracovní prostředky proti pádu ) 

- nebezpečí proti pádu předmětu (uložení drobného materiálu např. hřebíky, šrouby 

apod. musí být použita vhodná výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv) 

XI. Školení zaměstnanců 

- Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v 

dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve výškách a nad 

volnou hloubkou, zejména pokud jde o práce ve výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci 

nemohou pracovat z pevných a bezpečných pracovních podlah, kdy pracují na 

pohyblivých pracovních plošinách, a o používání osobních ochranných pracovních 

prostředků) 
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378/2001 Sb.: bližší požadavky na bezpečný provoz  a používání strojů, 

technických zařízení, přístrojů a nářadí  

§ 3 (1) Minimálními požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení v závislosti 

na příslušném riziku vytvářeném daným zařízením jsou: 

- zranění zaměstnance napětím elektrického proudu (v případě porušení přívodního 

kabelu k přístroji musí být přístroj odpojen od přívodů energie, a následně odborně 

opraven, popř. se může provádět údržba; pracovník se nesmí dotýkat poškozených 

kabelů pod napětím; nepoužívané nářadí budí být odpojeno ze sítě) 

- zranění bleskem (při bouřce se přeruší práce) 

§ 3 (5) Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení  pro  zdvihání a 

přemisťování břemen    

- pád předmětu z jeřábu (kontrola a vhodnost použití voleného vázacího prostředku; 

uchycení na správných místech; nesmí být překročena nosnost zvedacího mechanismu) 

- během přemisťování, nebezpečí přimáčknutí, kolize s jiným předmětem (pod 

břemenem se nesmí nikdo pohybovat; obsluha zvedacího mechanismu musí mít 

vizuální kontakt, popř. navigátora, který prvek sleduje; kontrola povětrnostních 

podmínek) 

 

10 EKOLOGIE 

10.1 Nakládání s odpady 

Při provádění stropů z panelů SPIROLL s částečnou dobetonávkou  je nutné 

minimalizovat vliv činnosti na poškození životního prostředí. Jedná se především o 

nakládání s odpadem. To bude řešeno tříděním odpadu dle tabulky, skladováním na 

staveništi na dobu nezbytně nutnou, a následným odvozem na skládku: 

S odpady bude nakládáno dle zákonů č. 185/2001 s.b. o odpadech, a vyhlášky 

ministerstva životního prostředí č. 381/2001 s.b. o odpadech a jejich seznam. Dále tyto 

odpady budou v co největším množství tříděny dle svého materiálu. 



- 119 - 

TYP ODPADU OZNAČENÍ ODPADU LIKVIDACE 
Odpady ze svařování 12 01 13 Odvoz na skládku 
Beton 17 01 01 Odvoz na skládku 
Železo a ocel 17 04 05 Odvoz na skládku 
Komunální odpady blíže neurčené 20 03 99 Odvoz na skládku 

10.2 Prašnost, a znečištění komunikace 

Staveništní komunikace je sestvena z panelů a je napojena na dopravní komunikaci. 

Proto se nepředpokládá zvýšený výskyt prašnosti od pojezdu automobilů.  

Řešený proces stropních konstrukcí by také neměl být zdrojem prachu. Pokud by se ze 

staveniště prášilo, bude zdroj prašnosti zkrápěn vodou.  

10.3 Hlučnost 

Staveniště se nachází v okrajové zastavěné části města Hodonín. Proto je kladen 

požadavek na snížení hladiny hluku. Navržená strojní sestava bude pravidelně 

kontrolována, zda neběží motory v době pracovní nečinnosti stroje apod. Tím se bude 

minimalizovat zdroj hluku. Hlučné manévry budou probíhat pouze v době od 7:00 do 

17:00. O svátcích a dnech pracovního klidu bude na staveništi provoz zastaven. 

10.4 Požární bezpečnost 

Stavba bude zásobována požární vodou a bude opatřena ručními hasícími přístroji. 

Zákon 166/1999 Sb.  
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1 INFORMACE O ROZSAHU A STAVU STAVENIŠTĚ 

1.1 Informace o rozsahu a stavu staveniště 

Stavební pozemek určený pro stavbu Živnostenského domu F-Dental leží na parcelách 

č. 89/1, 2879/188, 2879/189, 2879/190, 2879/191 a 2879/192. Pozemky jsou zapsány na 

katastrálním úřadě města Hodonín, a jejich vlastníkem je město Hodonín. Jsou vedeny 

jako nezastavěné. Nenachází se v památkové rezervaci, ani v památkové zóně a 

umožňují svými vlastnostmi, zejména polohou, tvarem, velikostí a základovými poměry 

realizaci navrhované stavby a její bezpečné užívání. Terén je téměř rovinný, v mírném 

svahu od ulice Polní přes staveniště až k ulici Horní Plesová. Terén v uvedeném směru 

mírně klesá. V okolí stavby vede místní komunikace na čísle parcely 2879/137. V ulici 

Kollárova se nachází vícepodlažní sousední objekt o přibližně stejné výšce, jako je 

uvažovaný Živnostenský dům F-dental. Na místě uvažovaného staveniště se nenachází 

památkově chráněné stromy. Pro účely zařízení staveniště budou využity záborem na 

dobu nezbytně nutnou okolní pozemky č. 89/2, 2879/174, 2879/91, 2879/142, 2879/234 

a částečně pozemky č. 2879/142, 2879/193, 8160, 2879/172 a, které jsou v současné 

době bez využití.  

1.2 Předpokládané úpravy staveniště 

Na staveništi se pro stavební účely zbuduje komunikace z panelů pro pojezd strojů, dále 

budou vyznačeny deponie, které budou sloužit k uskladnění zeminy pro zasypání 

výkopů a dokončovací terénní úpravy a také budou zbudovány dvě zpevněné 

odvodněné plochy pro dočasné uskladnění stavebního materiálu.  

1.3 Oplocení staveniště 

Staveniště bude dokola opoceno průhledným mobilním oplocením do výšky 2,0 m. 

Oplocení bude provedeno po celém otevřeném obvodu staveniště, a v místě sousední 

zástavby jej nahradí samostatný objekt. Na oplocení budou umístněny cedulky 

s následujícími texty: 

- POZOR STAVENIŠTĚ 



- 124 - 

- STAVBA NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN! 

- NEBEZPEČÍ ÚRAZU 

        

1.4 Trvalé  deponie a mezideponie  

Na staveništi bude zbudována mezideponie pro uskladnění potřebného množství 

skrývkové horniny (ornice) pro zásyp výkopů a dokončovací terénní úpravy. Trvalé 

deponie na staveništi nevzniknou. Přebytečná hornina, která se vytěží v etapě zemních 

prací, bude odvezena na skládku. 

1.5 Příjezdy a  přístupy na staveniště 

Vjezd i výjezd ze staveniště bude z přilehlé komunikace ulicí Polní. Pojezd stavebních 

strojů po staveništi je zajištěn po uložených silničních panelech. Při křížení komunikace 

s inženýrskými sítěmi, bude nově vybudované vedení inženýrských sítí (přípojky k 

řešenému objektu) umístěno v chráničce. Stávající vedení inženýrských sítí bude 

překryto konstrukcí, která rozloží hmotnost vozidla na větší plochu. Lze užít ocelových 

desek, popř. železobetonových panelů. V případě řešené stavby bude situace řešena 

železobetonovými betonovými panely. 
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1.5.1 Doprava pro mechanizaci  

Automobilový jeřáb Liebher 1030 přijede po vlastní ose na místo stavby. Přehled trasy 

a omezení během jízdy jsou podrobně uvedeny v části „Posouzení širších dopravních 

vztahů“. 

1.5.2 Doprava materiálu 

Materiál pro danou etapu bude dodáván výrobci jednotlivých materiálů. Na stavbu je 

nutné dodat: 

- Betonářskou výztuž (z firmy Prefa-Brno, závod Hodonín) 

- Prefabrikované stropní panely Spiroll (z firmy TOPOS PREFA Tovačov s.r.o..  ) 

- Beton (z firmy ZAPA Hodonín) 

- ISOVER EPS (z firmy STAVOSPOL, s.r.o.)  

- Stavební řezivo (DŘEVOCENTRUM Hodonín) 

1.5.3 Doprava zaměstnanců 

Staveniště se nachází poblíž centra města Hodonín a navíc nedaleko autobusové 

zastávky. Z toho důvodu nejsou kladeny vyšší nároky na dopravu zaměstnanců. 

2 VÝZNNAMNÉ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

2.1 Významné sítě technické infrastruktury 

Před zahájením veškerých stavebních prací budou vytýčeny všechny inženýrské sítě, 

které se vyskytují na staveništi. Trasy inženýrských sítí nelze odměřovat z výkresu 

situace, ale na objednání stavebníka, jednotlivý zástupci majitelů dotčených sítí 

provedou vytýčení. Přes staveniště vedou následující inženýrské sítě: vysokotlaký 

plynovod, podzemní elektrické vedení nízkého napětí,  a dále přípojka kanalizace 

splaškové, vodovodní přípojka, přípojka elektrického vedení nízkého napětí a 

plynovodní přípojka. Veškeré sítě jsou naznačeny ve výkrese ZOV. 

Za žádných okolností nesmí dojít k porušení ochrany inženýrských sítí. Pokud by se 

během výstavby zjistilo, že např. krytí vysokého napětí není v souladu s platnou 
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legislativou, bude na staveniště přizván projektant a správce sítě a budu vyzváni 

k návrhu řešení. 

 

3 NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA ZDROJE, ODVODNĚNÍ 

3.1 Napojení staveniště na zdroje vody 

Staveniště bude napojeno ke zdroji vody z hydrantu ležícího na přípojce objektu. 

Přípojka má DN 150. 

 

Potřeba vody: 

Voda pro staveništní stroje - A 

Druh Počet jednotek MJ 
Stř. norma  

(l / MJ) 
Potřebné mn. 

(l) 
Ošetřování betonových 
k-cí 

1 m3 200 200 

Čištění nákladních 
vozidel 

1 
1 

voz. 
1000 1000 

Čištění osobních 
vozidel 

1 
1 

voz. 
150 150 

Celkem 1350 
 
Voda pro hygienické čely - B 

Druh Počet  jednotek MJ 
Stř. norma 

(l / MJ) 
Potřebné 

množství (l) 

Hygienické účely 7 
1 

prac. 
40 280 

Celkem 280 
Qn – spotřeba vody (l/s) 

Sv – potřeba provozní vody za den (l) 

Kn – koeficient nerovnoměrnosti pro denní spotřebu (1,25; 2,7; 2,15) 

Qn = (A x 1,25 + B x 2,7) / (t x 3600) = 

Qn = (1350 x 1,25 + 280 x 2,7) / (8 x 3600) = 0,085 l/s 

Q = Qn + 0,2 * Qn = 0,085+0,2 * 0,085 = 0,102 => DN 15 
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3.2 Napojení staveniště na zdroje elektřiny 

Staveniště bude napojeno k  zdroji elektrické energie 220 a 380V ze sousedního objektu 

přes elektroměr. 

Potřeba elektrické energie 

Příkon stavebních strojů - P1 

Zařízení 
Výkon uvedený 
na štítku (kW) 

Počet 
Příkon 
(kW) 

Svářecí transformátor do 150 A 10,00 1 10,000 
Příklepová vrtačka 1,10 1 1,100 
Pila přímočará 0,55 1 0,550 
Úhlová bruska 2,40 1 2,400 
Celkový instalovaný příkon 14,050 
 

Příkon zařízení staveniště - P3 

Zařízení 
Výkon uvedený 
na štítku (kW) 

Počet 
Příkon 
(kW) 

Osvětlení v buňkách  
(2ks/buňka, 2 buňky) 

0,058 4 0,232 

Topení v buňkách (1ks/buňka, 2 buňky) 2,000 2 4,000 
Zásuvky v buňkách (3ks/buňka, 2 buňky) 2,000 6 12,000 
Celkový instalovaný příkon 16,232 
 

Stanovení maximálního zdánlivého příkonu 

S maximální současný zdánlivý příkon (kVA) 

K koeficient ztrát napětí v síti (1,1) 

β1 průměrný součinitel náročnosti elektromotorů (0,7) 

β2 průměrný součinitel náročnosti venkovního osvětlení (1,0) 

β3 průměrný součinitel náročnosti vnitřního osvětlení (0,8) 

cos µ průměrný účiník spotřebičů (0,5 - 0,8) 

ΣP1 součet štítkových výkonů elektromotorů (kVA) 

ΣP2 součet výkonů venkovního osvětlení (kVA) 

ΣP3 součet výkonů vnitřního osvětlení  a topidel (kVA) 

S = K / cos µ (β1 * ΣP1 + β2 * ΣP2 + β3 * ΣP3) 

S = 1,1 / 0,5 * (0,7 * 14,050 + 1,0 * 0 + 0,8 * 16,232)  

S = 50,205 kVA => 51,0 kVA 

S = 51,0 kVA 
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3.3 Odvodnění staveniště 

Staveniště se nachází na rovinném terénu s mírným svahem od ulice Polní k objektu. 

Proto by v případě vydatnějších dešťů bylo použito čerpadlo pro odvodnění výkopu a 

voda by se odčerpávala do městské kanalizace. V řešené etapě již bude terén svahován 

směrem k silnici, a voda bude odváděna do městské kanalizace. 

4 BEZPEČNOST  

4.1 Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob  

Většina prací spojených s etapou vodorovných konstrukcí bude vykonávána na 

pozemcích staveniště. Staveniště bude dokola opoceno průhledným mobilním 

oplocením. Oplocení bude provedeno po celém otevřeném obvodu staveniště, a v místě 

sousední zástavby jej nahradí samostatný objekt. Všechny vstupy budou uzamykatelné. 

U vstupu na staveniště budou umístněny cedulky s texty (POZOR STAVENIŠTĚ, 

NEBEZPEČÍ ÚRAZU, STAVBA NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN!) 

Výjimku budou tvořit pouze přivážené materiály, kdy nákladní automobil na dobu 

nezbytně nutnou zastaví na veřejné pozemní komunikaci, a bude z něj vyložen materiál. 

Této činnosti se týká zákon č.13/1997 o pozemních komunikacích, §25 - zvláštní 

užívání dopravní komunikace, odstavec 6, písmeno c, bod 2. který říká: " Zvláštním 

užíváním dálnice, silnice a místní komunikace je užití dálnice, silnice nebo místní 

komunikace a silničního pomocného    pozemku pro umísťování, skládání a nakládání 

věcí nebo materiálů nesloužících k údržbě nebo opravám těchto komunikací, nebudou-li 

neprodleně odstraněny (zařízení staveniště, skládka stavebních hmot nebo paliva 

apod.)" V tomto případě se musí podat žádost o zvláštním užívání dopravní 

komunikace. Součástí žádosti je návrh úpravy a návrh objízdných tras. Dále je nutné 

zamezit chodcům, aby se pohybovali v prostorách manipulace s jeřábem. Proto bude 

okolí po dobu nezbytně nutnou označeno červeno-bílou páskou. 

Nepředpokládá se, že by vozidla vyjížděla ze staveniště znečištěna, ale pokud by k tomu 

mělo dojít, tak musí být před výjezdem očištěna. 

Pracovní doba na staveništi bude od 7:00 do 17:00. Okolí stavby nesmí být narušováno 

v době nočního klidu.  
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4.2 Nutné úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

Úpravy pro pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace není nutné 

stanovovat, protože se jedná o novostavbu, kde se výskyt osob s omezenou schopností 

pohybu neuvažuje. 

 

4.3 Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných 

zájmů 

Při realizaci objektu je nutné dodržovat platné bezpečnostní předpisy a příslušná 

technologická pravidla a proškolit v tomto smyslu pracovníky, podílející se na 

stavebních pracích. V buňce stavbyvedoucího budou viditelně vyvěšena telefonní čísla 

hasičů, záchranné služby, vodáren, E-ONu, plynáren, policie a odpovědných pracovníků 

investora. 

Při stavbě je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy, platné ČSN normy a případná 

nařízení, vyplývající z provozu mechanizace a technických pomůcek. Veškeré zdroje 

nebezpečí a bezpečnostní zařízení nutno označit ve shodě s příslušnými normami. Musí 

být dodržen zákon 262/2006 Sb. Zákoník práce a zákon 309/2006 Sb., kterým se 

upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 

5 VYUŽITÍ A POPIS OBJEKTŮ NA STAVENIŠTI  

5.1 Řešení  zařízení  staveniště  včetně  využití  nových objektů 

Objekty zařízení staveniště jsou zakresleny ve výkrese 
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5.1.1 Provozní zařízení staveniště 

5.1.1.1 Kancelář – obytná buňka BK1 

Kancelář stavbyvedoucího - 8m2/osoba => navrhuji pro tento účel 1 obytnou buňku 

BK1 

 

     

 

Samostatný kontejner bude denně sloužit pro stavbyvedoucího pro kancelářské účely a 

zasedání při kontrolních dnech, schůzky s projektanty atd.. 

Instalací buňky je rychle vytvořeno kvalitní zařízení staveniště. 

 

Vnitřní vybavení: 

• 1 x elektrické topidlo 

• 3 x el. zásuvka 

• okna s plastovou žaluzií 

• nábytek (stůl, židle, skříně, věšák) 
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Technická data: 

• šířka: 2 438 mm 

• délka: 6 058 mm 

• výška: 2 800 mm 

• el. přípojka: 380 V/32 A 

 

5.1.1.2 Skladovací kontejner LK1 

 

 

Kontejner tohoto typu bude na stavbě využit pro uskladnění ručního nářadí, 

elektrického a motorového zařízení a další mechanizace, kterou je nutno chránit před 

odcizením. Kontejner je také vhodný pro uskladnění materiálu, který je nutné skladovat 

na suchých a odvodněných plochách, např. pytle s cementem apod. 

 

Technická data: 

• šířka: 2 438 mm 

• délka: 6 058 mm 

• výška: 2 591 mm 
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5.1.1.3 Průhledné mobilní oplocení 

      

Průhledné mobilní oplocení výšky 2 metry Anti-Climb 

Oplocení bude provedeno po celém nezastavěném obvodu staveniště, a v místě napojení 

sousedního objektu na realizovanou stavbu bude napojeno na sousední objekt, u kterého 

bude ukončeno. Konstrukce oplocení je tvořena jednotlivými dílci smontovanými 

k sobě. Bude opatřeno jednou brankou pro vstup pěších, a dvěmi branami. Vše je 

zobrazeno ve výkrese zařízení staveniště. Drátěná výplň je vyrobena ze zinkovaného 

drátu a přivařena do obvodového rámu. Oplocení lze vykrýt neprůhlednými plachtami. 

  

Technická data: 

• průměr trubky: 30 mm horizontálně / 42 mm vertikálně 

• rozměr pole: 3 472 x 2 000 mm 

• povrchová úprava: žárový zinek 

 

Příslušenství mobilního oplocení: 

• vyrovnávací prvek délky 1m 

• vyrovnávací prvek délky 2m 

• vstupní branka pro pěší 

• pant branky pro pěší a vjezdové brány 

• pojezdové kolečko k bráně 

• vysoce bezpečnostní spona se speciálním klíčem 

• pojistka proti vyháknutí 

• držák ostnatého drátu 
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• kotvící kolík do půdy 

• vzpěra oplocení 

• kotvící kolík pro uchycení vzpěry do půdy 

• nosná patka z recyklátu 

• nosná betonová patka 

• ocelová deska nahrazující nosnou patku 

• zakrytí oplocení 

• transportní kontejner oplocení 

5.1.2 Sociální zařízení staveniště 

5.1.2.1 Šatna – obytná buňka BK1 

Šatna - 1,75m2/osoba 

6 pracovníků = 10,5m2   => navrhuji pro tento účel 1 obytnou buňku BK1 
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Obytná buňka bude sloužit pro pracovníky, dodavatele a subdodavatele stavby zejména 

k převlékání, odložení osobních věcí v době pracovní doby, odpočinku v polední pauze 

a k občerstvení. 

 

Vnitřní vybavení: 

• 1 x elektrické topidlo 

• 3 x el. zásuvka 

• okna s plastovou žaluzií 

• nábytek (stůl, židle, skříně, věšák) 

  

Technická data: 

• šířka: 2 438 mm 

• délka: 6 058 mm 

• výška: 2 800 mm 

• el. přípojka: 380 V/32 A 

5.1.2.2 Hygienické zařízení – Mobilní toaleta TOI TOI FRESH  

Pracovní prostředí s počtem pracovníků do 10-ti mužů  

=> navrhuji 2 mobilní toalety TOI TOI FRESH 
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Mobilní toaleta TOI TOI FRESH s mytím rukou a dvojitým větráním fekálního tanku 

bude použita pro osobní hygienu pracovníků. Servis bude prováděn firmou TOI TOI, 

v podobě vyvážení 1x za týden, nebo podle dohody 1x za 2 – 3 týdny. 

 
 
Vybavení TOI TOI Fresh: 

• fekální nádrž (250 litrů) 

• dvojité odvětrávání 

• pisoár 

• držák toaletního papíru 

• oboustranný uzamykací mechanismus 

• jeřábová oka  

• ukazatel na dveřích ženy/muži 

• zrcadlo 

• háček na oděvy 

• zásobník na čistou vodu pro mytí rukou 

• zásobník papírových ručníků 

• dávkovač tekutého mýdla 

 

Technická data: 

• šířka: 120 cm 

• hloubka: 120 cm 

• výška: 230 cm 

• hmotnost: 82 kg 
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5.1.3 Ostatní zařízení staveniště 

5.1.3.1 Popelnice na tříděný odpad 

       

Na staveništi budou umístěny 3 kontejnery v různých barvách pro sběr tříděného 

komunálního a průmyslového odpadu. Budou k tomu určené kontejnery se kterými je 

snadná manipulace, kterou umožňují vlastní kolečka a nízká vlastní hmotnost 

kontejneru. Probarvený plast vykazuje trvanlivý povrch, protože odolává UV záření, 

chemickým látkám a pochopitelně nekoroduje. Na každém kontejneru bude štítek 

s uvedením pro jaký druh je kontejner určen. Zpravidla se užívá modrý kontejner pro 

papír, žlutý pro plasty a zelený pro sklo. Vyvážet se budou 1x, za 14 dní popř. podle 

dohody se intervaly upraví. Vyvážení provede místní firma TESPRA Hodonín, s.r.o.. 

 

Technická data: 

• šířka: 580 mm 

• hloubka: 725 mm 

• výška: 1050 mm 

• hmotnost: 15 kg 

• objem: 240 litrů 

• barva: modrá, žlutá, zelená 
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5.1.3.2 Kontejner na směsný odpad 

 
Tento typ kontejneru bude na staveništi umístěn jedenkrát, a bude sloužit pro směsný 

odpad, který nebude možné třídit do výše uvedených kontejnerů. Vyvážet se budou 

podobně jako kontejnery na tříděný odpad 1x, za 14 dní popř. podle dohody se intervaly 

upraví. Vyvážení provede místní firma TESPRA Hodonín, s.r.o.. 

 

 

Technická data: 

• šířka: 1370 mm 

• hloubka: 1070 mm 

• výška: 1465 mm 

• hmotnost: 71 kg 

• objem: 1100 litrů 

• barva: černá 

5.2 Řešení  zařízení  staveniště včetně  využití  stávajících objektů 

Stávající objekty se na staveništi nevyskytují.  
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5.3 Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 

Podání ohlášení zváží příslušný stavení úřad pro následující objety a situace na 

staveništi. Jedná se o ohlášení pro oplocení staveniště, dočasný zábor chodníku před 

sousedním objektem, pro stavební buňky a pro stanoviště jeřábu č.1 ve výkrese zařízení 

staveniště.  

6 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 

6.1 Obecné požadavky na plnění BOZP 

Činnosti na staveništi se budou řídit níže uvedenými podmínkami a platnými předpisy 

BOZP. 

Všichni pracovníci, kteří se podílí na stavebních pracích musí být před započetím 

seznámeni s předpisy a technologickým postupem dané činnosti. Jsou povinni používat 

ochranné pracovní pomůcky vhodné pro danou činnost, jak jim ukládá za povinnost 

nařízení vlády 495/2001 Sb. Po proškolení podepíší, že byli s výše uvedenými 

podmínkami seznámeni, a budou je respektovat. Kvalita materiálu a předepsaných 

postupů prací musí být přesně dodržena a respektována.  

 

Další předpisy, týkající se bezpečnosti: 

- Nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništi  

- Nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky 

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

prostředí 

- Nařízení vlády 378/2001 Sb. požadavky na bezpečný provoz a používání strojů a 

technických zařízení, přístrojů a nářadí 
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- Zákon 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci. Za snížené viditelnosti musí být pro danou činnost zajištěno dostatečné osvětlení. 

U všech vstupů a vjezdů musí být zajištěno označení bezpečnostními značkami se 

zákazem vstupu nepovolaným osobám podle nařízení vlády č. 11/2002 Sb. 

6.2 Povinnosti osob na stavbě 

Všichni pracovníci, kteří se budou podílet na dané činnosti musí být proškoleni o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi a budou seznámeni s obsahem 

dokumentu BOZP. Dále budou seznámeni s možnými vznikajícími riziky při provádění 

jednotlivých prací. Souhlas s dodržením všech předpisů potvrdí svým podpisem. 

 

Na technických zařízeních, která představují zvýšení ohrožení života a zdraví 

zaměstnanců, jedná-li se o jejich obsluhu, montáž, údržbu, kontrolu nebo opravy, 

mohou práce a činnosti samostatně vykonávat a samostatně je obsluhovat jen zvlášť 

odborně způsobilí zaměstnanci. 

 

Pracovník, který zpozoruje nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob 

nebo způsobit provozní havárii nebo poruchu technického zařízení, případně příznaky 

takového nebezpečí, je povinen, pokud není v jeho silách nebezpečí odstranit sám, 

přerušit práci a oznámit to ihned odpovědnému pracovníkovi. Dále podle možnosti 

upozornit všechny osoby, které by mohly být tímto nebezpečím ohroženy. Při přerušení 

práce je nutno provést nezbytná opatření k ochraně zdraví a majetku a musí být o tom 

vyhotoven zápis. 

 

Všichni pracovníci, kteří se podílejí na novostavbě živnostenského domu v Hodoníně 

musí být zdravotně a odborně způsobilí pro vykonávání jednotlivých prací.  

 

Pro všechny pracovníky je zakázáno požívat alkohol, drogy či jiné omamné a návykové 

látky během pracovní doby. Při porušení tohoto pravidla bude určitý pracovník vykázán 

ze staveniště.  
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Pracovníci jsou povinni: 

- respektovat pracovní řád, dodržovat pracovní dobu a plnit příkazy svých nadřízených 

- absolvovat školení 

- dodržovat technologické předpisy, pokyny a návody 

- dodržovat bezpečnostní opatření, výstražné signály, upozornění a pokyny nadřízených 

- používat při práci přidělené ochranné pomůcky 

- obsluhovat stroje a jiná zařízení jen pokud k tomu mají oprávnění nebo jsou zaškolení 

- neměnit nic na provozních, bezpečnostních a požárních zařízeních bez souhlasu 

odpovědného pracovníka 

- dodržovat pokyny pověřených osob pro řízení a kontrolu nad prováděním stavebních 

prací 

- provádět práci na určeném pracovišti, ze kterého se nesmí vzdálit bez souhlasu 

odpovědného pracovníka (výjimkou může být nevolnost, úraz, nebo jiný naléhavý 

důvod) odchod jsou pracovníci povinní ohlásit odpovědnému pracovníkovi 

 

Dodavatel stavebních prací je povinen: 

- vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do práce až po opuštění pracoviště 

- vybavit všechny osoby, které vstupují na staveniště osobními ochrannými prostředky, 

které pro tyto osoby z prováděných prací vyplývají 

- vyškolit pracovníky z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a tech. zařízení, popř. je 

prakticky zaučit v potřebném rozsahu a ověřovat jejich znalosti nejméně jednou za tři 

roky a při pracích ve výškách jednou za rok 

- vést evidenci o školení, zaučení, zkouškách, odborné a zdravotní způsobilosti 

pracovníků 

- nesmí pověřit pracovníky prováděním stavebních prací pokud nesplňují podmínky 

odborné a zdravotní způsobilosti 
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7 PODMÍNKY PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
PŘI VÝSTAVBĚ 

7.1 Snižování staveništního hluku 

Staveniště se nachází v okrajové zastavěné části města Hodonín. Proto je kladen 

požadavek na snížení hladiny hluku. Navržená strojní sestava bude pravidelně 

kontrolována, zda neběží motory v době pracovní nečinnosti stroje apod. Tím se bude 

minimalizovat zdroj hluku. Hlučné manévry budou probíhat pouze v době od 7:00 do 

17:00. O svátcích a dnech pracovního klidu bude na staveništi provoz zastaven. 

7.2 Ochrana proti znečišťování ovzduší 

7.2.1 Chemické částice 

Při přetěžování strojů dochází ke zvýšené koncentraci emisí. Proto se bude postupovat 

tak, aby nedocházelo k přetěžování strojů. Kontrolně bude probíhat kontrola emisí. 

7.2.2 Prašné částice 

Při zvýšené prašnosti bude zdroj prachu kropen vodou, popř. odvezen ze staveniště. Při 

řešené etapě stropních konstrukcí se zvýšená prašnost neuvažuje. 

7.3 Ochrana proti znečišťování pozemních komunikací 

Dodržováním jistých opatření se zajistí, aby veřejná komunikace nebyla znečištěna. 

Opatření zahrnují čištění strojů a mechanizace vyjíždějící ze stavby, ale i čištění 

pracovní obuvi pracovníků. Okolní mimostaveništní komunikace v případě znečištění 

budou průběžně smívány podle potřeby. Pojezd po staveništi bude veden po silničních 

panelech, a proto se znečištění nepředpokládá. Kdyby přeci jen ke znečištění došlo, 

bude použit uvedený postup. 
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7.4 Ochrana před znečištěním povrchových a podzemních vod 

Plochy staveniště budou spádovány již v etapě zemních prací k liniovým odvodňovacím 

žlabům. Ty budou opatřeny usazovací nádobkou, která bude odlučovat případné ropné 

látky. Usazovací nádobky se musí pravidelně kontrolovat a čistit 

7.5 Nakládání s odpady 

S odpady, které vzniknou během stavby bude nakládáno v souladu se zákonem č. 

185/2001 Sb. a platnými vyhláškami ministerstva životního prostředí č. 294/2005 Sb. a 

č. 383/2001 Sb. Odpady budou tříděny a skladovány v označených kontejnerech dle 

druhu odpadu, které budou odváženy dodavatelskou firmou TESPRA Hodonín, s.r.o.. 

KÓD NÁZEV KAT. LIKVIDACE 
13 02 06 Syntetické motorové, převodové a mazací oleje N spalovna 
15 01 01 Papírové lepenky a obaly O recyklace 
15 01 02 Plastové obaly O recyklace 

15 01 10 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, 
nebo obaly těmito látkami znečištěné 

N spalovna 

17 01 01 Beton O recyklace 
17 01 02 Cihly O skládka 
17 02 01 Dřevo O recyklace 
17 02 02 Sklo O skládka 
17 02 03 Plasty O recyklace 
17 04 02 Hliník O skládka 
17 04 05 Železo a ocel O skládka 

17 06 03 
Jiné izolační materiály, které jsou, nebo  
obsahují nebezpečné látky 

N spalovna 

17 06 04 
Jiné izolační materiály neuvedené pod 17 06 01 a 
17 06 03 

N spalovna 

20 01 01 Papír a lepenka O recyklace 
20 03 01 Směsný komunální odpad O skládka 

 

N   -  nebezpečný odpad 

O  - ostatní + komunální odpad 

KAT.  - kategorie 
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8 ORIENTAČNÍ LHŮTY VE VÝSTAVBĚ 

Předpokládaný začátek stavby:      3.3. 2014 

Předpokládaný začátek TP stropů nad 1.PP     1.8. 2014 

Předpokládaný konec TP stropů nad 1.PP     20.10. 2014 

Předpokládaný začátek TP stropů nad 1.NP     10.12. 2014 

Předpokládaný konec TP stropů nad 1.NP     2.1. 2015 

Předpokládaný začátek TP stropů nad 2.NP     10.2. 2015 

Předpokládaný konec TP stropů nad 2.NP     27.2. 2015 

Předpokládaný začátek TP stropů nad výtahovou šachtou   30.3. 2015 

Předpokládaný konec TP stropů nad výtahovou šachtou   14.5. 2015 

Předpokládaný konec stavby:       18.6. 2015 

 

Předpokládaná doba výstavby objektu:     16 měsíců 

 
 

9 POUŽITÉ ZDROJE 

V. č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 

V. č. 381/2001 Sb. Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů 

http://www.toitoi.cz/ 

http://www.tespra-hodonin.cz/ 

Jarský Č. a kolektiv: Technologie staveb II - Příprava a realizace staveb 
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Časový plán byl vytvořen v programu CONTEC 

 

Objasnění pojmů, které se v harmonogramu vyskytují: 

 

Úvodní činnosti, zdivo 1.NP, zdivo 2.NP, zdivo podkroví, dokončovací práce 

Je v tom zahrnuto vše, co předchází, popř. následuje řešeným etapám stropních 

konstrukcí  

(doba trvání těchto etap je pouze orientační v závislosti na objemu prací a zatřídění 

objektu do JKSO - tzn. jednotná klasifikace stavebních objektů) 

 

Bednění 

Sestava kompletního bednění pro betonáž daného stropu 

 

Bednění 1. etapa 

V případě stropu nad 2.NP zahrnuje bednění pro betonáž desky a dobetonávek panelů 

Spiroll 

 

Bednění 2. etapa 

Týká se pouze stropu nad 2.NP a zahrnuje bednění pro dobetonávku okraje stropní 

konstrukce 

 

Ošetření bednění 

Nanášení odbedňovacího prostředku a následné uložení polystyrénu 

 

Ukládání a vázání výztuže 

Ukládání a montáž výztuže do bednění 

 

Ukládání betonu 

Uložení betonu do bednění 

 

Hutnění 

Hutnění betonové směsi předepsaným způsobem v technologickém předpisu 
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Ošetřování betonu 

Zahrnuje kropení vodou, popř. ochranu před nepříznivými vlivy počasí 

 

1. fáze odbednění 

Odebrání částí, které jsou blíže určené v technologickém předpisu, že lze odstranit za 7 

dnů 

 

2. fáze odbednění 

Odebrání zbývajících částí bednění, které jsou blíže určené v technologickém předpisu  

 

Odbednění 

Položka se týká pouze stropu nad výtahovou šachtou, kde bude odbednění probíhat  

najednou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Časový plán je umístěn v přílohách, konkrétně v příloze P2. 

 
 
0  
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1.1 Stroje a mechanizace 

1.1.1 Autodomíchávač Mercedes 

 

 

podvozek MERCEDES 
čerpadlo PUMI 24/20 m 
objem bubnu 7 m3  
dosah do výšky(m) 24 
dosah do délky (m) 20 
možnost přídavného potrubí, hadice  ANO 
délka vozu (m) 10,5 

šíře vozu (m) 2,5 
šířka rozpatkování - přední patky (m) 4,2 
šířka rozpatkování -  zadní patky (m) 2,5 
váha čerpadla (kg) 34000 
výkon -  m3/hod  (max. teoretický výkon) 58 

 

Způsob použití: Pro dopravu a ukládku zálivkového betonu a monolitických stropních 

konstrukcí. 
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Doba použití: 9.9.2014, 17.12.2014, 17.2.2015, 1.4. 2015 

 

Technická schémata: 

 

1 - maximální výška   2 - maximální vzdálenost 

•2 

 

1• 
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1.1.2 Automobilový jeřáb Liebher 1030 

 

max. nosnost 35 tun na 3 poloměru m 

teleskopické rameno 9.2 m - 30 m 

příhradový výložník 8.6 m - 15 m 

přepravní motor / motor jeřábu / výkon Daimler-Benz, 6-válec, turbo-diesel, 210 kW 

pohon / řízení 4 x 4 x 4 

cestovní rychlost 80 km / h 

provozní hmotnost 24 t 

celkem protizávaží 5.5 t 

 

Použití: Pro ukládání materiálu (panelů, bednění a balíků výztuže) na určená místa.  

Doba použití: 11.12.2014, 11.2.2015 
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Technická schémata: 
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Posuzované body: 

1 Nejtěžší prvek   m = 2,698t v = 6,590m d = 12m 

2 Nejvzdálenější prvek  m = 2,219t v = 6,590m d = 17m 

 

1• •2  
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1.1.3 Mercedes-Benz Actros 1844 LS - souprava 

 

max. nosnost návěsu 25,5 t 

hmotnost návěsu (pohotovostní) 6 t 

hmotnost tahače (pohotovostní) 7,5 t 

rozměry nosné plochy 3,0 x 2,48 x 13,6 m 

objem návěsu 100 m
3 

výkon tahače 320 kW / 425 k. 

 

Použití: Pro dopravu panelů, bednění,dřeva, polystyrénu a betonářské výztuže 

Doba použití: 1.6.2014 - 31.8.2014, 10.12.2014, 10.2.2015, 15.5.2015 - 17.5.2015 
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1.1.4 EURO závěs EZS - 15,33 S 

 

Nosnost:  1500kg 
Délka vidlice: 1200mm 
Celková výška: 2350mm 
Vnější rozteč vidlic: 530 - 840mm 
 

Použití: Pro manipulaci s paletami za pomoci jeřábu 

Doba použití: Podle potřeby 
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1.2 Pomůcky a ruční nářadí 

1.2.1 Mechanický vibrátor betonu Enar Bak Pak  

 

motor: Honda GX 35 
objem motoru: 35,5 cm3  
výkon: 1,6 HP 
hmtnost pohonné jednotky: 7 kg  
možnosti připojení: ohebná hřídel (2 m) s vibrační hlavicí 
průměřy připojitelných vibračních hlavic: 25, 38 a 48mm 

 

Použití: Pro hutnění betonu v oblasti věnců a mezi souvislými plochami z panelů 

Spiroll 

Doba použití: 17.12.2014, 17.2. 2015, 2.3. 2015 
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1.2.2 ENAR Vibrační lišta QX H 

 

motor: HONDA GX-25 4-dobý 
zdvihový objem: 25 cm3 
výkon: 1,1 HP / 7 000 ot. 
palivo: Bezolovnatý benzín 
objem nádrže: 0,5 l  
frekvence: až 9 500 za minutu 
odstředivá síla: 150 kp 
délka: 2 m  
hmotnost: 13,5 / 19,5 kg 
 

Použití: Pro hutnění monolitických stropů 

Doba použití: 9.9.2014, 17.12.2014, 17.2.2015, 1.4. 2015 
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1.2.3 Příklepová vrtačka Narex EVP 13 H-2CA 

 

 

Použití: Pro předvrtání otvorů na kotvení svorky, pro obednění čela stropní desky. 

Doba použití: Podle potřeby 

1.2.4 Pila přímočará Narex EPL 10-5 BE  

 

 

Použití: Pro dřevěné dořezy bednících desek, zejména v oblasti návaznosti sloupu a 

průvlaku. 

Doba použití: Podle potřeby 

 

rozsah sklíčidla: 1,5 - 13 mm 
průměr upínacího krku: 43 mm  
hmotnost: 2,8 kg  
jmenovitý příkon: 1 100 W 

příkon:  550 W 
max. hloubka do dřeva:  100 mm  
max. hloubka do kovu:  20 mm  
volnoběžné kmity:  3200 /min 
odsávání:  ano 
hmotnost:  2,1 kg  
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1.2.5 Úhlová bruska Narex EBU 23-24 C 

 

 

Použití: Pro krácení a opracování  betonářské výztuže. 

Doba použití: Podle potřeby 

1.2.6 Svářečka transformátorová s ventilátorem 55-130 A 

 

Použití: Pro svařování styků betonářské výztuže. 

Doba použití: 13.8. - 8.9. 2014, 12.12. - 16.12. 2014, 12.2. - 16.2. 2015, 31.3. 2015 

typ brusky: úhlové 
hmotnost: 5000 g  
max. průměr kotouče: 230 mm  
příkon: 2400 W 
brusná deska - šířka: 400 mm  
otáčky na prázdno: 6500 ot/min 
závit vřetene: M 14 

napětí:  230V 
svařovací proud:  5–130A 
napětí naprázdno:  48 V 
příkon:  18kVA 
průměr elektrod: 2–3,2mm 
hmotnost:  13.5kg 
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1.2.7 Mobilní lešení DF 

 

Použití: Pro montáž bednění 

Doba použití: Podle potřeby 

1.2.8 Hliníkový žebřík 

 

Použití: Pro montážní práce 

Doba použití: Podle potřeby 

Technické informace: 

materiál: hliník 

délka:  1950 mm 

šířka:  800 mm 

výška:  2900 mm 

hmotnost: 44 kg 

Technické informace: 

A - opěrná výška složeného žebříku 250 cm 
B - opěrná výška výsuvných štaflí 380 cm 
C - max.opěrná výška 515 cm 
 
- max.pracovní výška 615 cm 
 
- přepravní délka žebříku 260 cm 
 
- žebřík bude vybaven odkládací plošinou 
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1.2.9 Tlakový postřikovač PROFILINE 410 T 

 

Použití: Pro nanášení odbedňovacího přípravku  

Doba použití: 12.8. 2014, 12.12. 2014, 11.2. 2015, 31.3. 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

objem: 10 litrů  
tlak: 6 bar 
materiál nádrže:  ocel s vnitř. plastovým povrchem 
výbava:  zabudovaný manometr, 2 

polstrované popruhy se zádovou 
podpěrkou 
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A - KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN MONOLITICKÝCH 

STROPNÍCH KONSTRUKCÍ Z PANELŮ SPIROLL 

VSTUPNÍ KONTROLA 

1 Přejímka pracoviště po ukončení předchozí činnosti – zdění betonáž věnců nebo 

montovaných svislých konstrukcí 

 

Způsob kontroly: Vizuálně 

Četnost kontroly: Každá přejímka pracoviště po ukončení předchozí činnosti 

Kontrolu provede: HSV, PSV, TDI, AD 

 

Přejímka pracoviště po provedení svislých konstrukcí bude provedena po ukončení 

veškerých prací na svislých konstrukcích v objektu (stěnách, sloupech). Při přejímce se 

bude vizuálně kontrolovat provedení všech konstrukcí dle PD a její shody s ní. Případně 

se sepíše protokol o nedodělcích a odchylkách vůči PD. Před samotným předáním 

pracoviště musí být veškeré nedodělky a odchylky od PD odstraněny. Následně bude 

proveden zápis do SD a podepsán protokol o předání a převzetí pracoviště. 

2 Kontrola dodávky panelů Spiroll 

 

Způsob kontroly: Vizuálně dodací listy a vnější stav v případě nejistoty měříme 

odchylky 

Četnost kontroly: Kontrola každého panelu Spiroll 

Kontrolu provede: HSV, PSV, TDI, AD 

 

 

Kontroluje se správnost dodaných prvků s PD. Co se rozměrové přesnosti dílců týče, 

kontrolujeme dovolené odchylky podle katalogu výrobce. Technologie výroby dílců 

SPIROLL neumožňuje u některých rozměrů dosáhnout výrazně nižších rozměrových 

tolerancí. Z hlediska přípustných odchylek se sledují rozměry dílce, tvar dutin, zvlnění 
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horní plochy, vzepětí (nadvýšení), přesnost či šikmost řezu. Tolerance jsou uvedeny 

v následující tabulce: 

Tabulka rozměrových tolerancí podle výrobce. 

 

 

Kontrolujeme poškození panelů, které mohlo vzniknout neopatrnou manipulací nebo při 

přepravě (praskliny, odštěpky, uražené rohy). Kontrolujeme dodací list, prohlášení o 

shodě a certifikáty dodaných panelů Spiroll. A to podle zákona č. 22/97 o technických 

požadavcích na výrobky a související předpisy. Který vymezuje podmínky certifikace U 

výrobků, u kterých to ukládá zákon, jsou na základě ověření autorizovanou osobou 

vystaveny společnosti výrobkové certifikáty a stavební technická osvědčení. Výrobci 

prefa mají zavedený systém řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2009, ve kterém 

jsou vázaní povinností deklarovat u výrobků certifikované vlastnosti.  

 

Příklady certifikátu 
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3 Kontrola skladování materiálů 

Způsob kontroly: Měřením  

Četnost kontroly: Trvale 

Kontrolu provede: HSV, PSV, TDI 

 

Pokud není možná přímá montáž z dopravního prostředku, výrobky se skladují ve 

výrobní poloze na rovném, zpevněném, odvodněném a dostatečně únosném terénu. 

Panely musí ležet na odvodněné a zpevněné ploše. Musíme zajistit jejich stabilitu a 

dodržet podmínky skladování dané výrobcem. Mezi panely jsou umístěny proklady. 

Umísťují se v 1/10 rozpětí, maximálně však 600 mm od čela panelu. Proklady musí být 

ve svislici nad sebou. Maximální výška stohu je 4,0 m. Kolem stohu musí být 

bezpečnostní pás o šířce 0,8 m. Na uskladněné panely do stohů je zakázáno vstupovat. 

 

 

Obrázek skladování panelů spiroll 

4 Kontrola dodržení podmínek pro montáž panelů Spiroll   

Způsob kontroly: Vizuálně, měření teplot, kontrola 

Četnost kontroly: Trvale 

Kontrolu provede: HSV, PSV, TDI 
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Měření teplot provádíme odečtením teploty ráno v 7 hodin v solární poledne a 

odpoledne 5–6 hodin. Dále můžeme měření zpřesnit 2x v mezidobí. Výsledky měření 

zapisuje stavbyvedoucí do příslušného formuláře ve stavebním deníku. Za mrazu 

musíme dbát, buď aby malta a zálivky byla schopna naplnit své mechanické parametry, 

nebo ji zaměňujeme za pryžové podložky, pokud nám to projektová dokumentace 

umožní. Při mrazu více než -10°C dbáme na sníženou únosnost vázacích prostředků.  

Montážní práce provádíme za zvýšené opatrnosti. Montážní místa a cesty k nim 

udržujeme čisté a v bezpečném stavu. Montážní a vázací prostředky denně kontrolujeme 

a udržujeme v čistém stavu bez mechanických poškození. Montážní práce se musí 

přerušit: 

1. při větru o síle 6° Beaufortovy stupnice (tj. rychlost větru nad 10 m/s). 

2. při ztížené viditelnosti (mlha, hustý déšť nebo sněžení). 

3. při pochybnostech o stabilitě konstrukce či její části. 

Před samotným zahájením montáže je nutné zkontrolovat zejména možnosti a únosnost 

zvedacího zařízení včetně technického stavu stroje, lan háků a úvazů  

 

Vizuální prohlídka vázacích prostředků a zkontrolujeme certifikáty o zkouškách 

vázacích prostředků. Ty se provádějí jednou ročně prohlídkou vázacích prostředků dle 

ČSN 12 480-1 a ČSN EN 818-6.  

Zkoušky podle výše uvedených norem obsahují následující úkony a provádí je 

specializované firmy:  

• Vizuální zkouška 

• Měření opotřebení elektromagnetickým zařízením na zjišťovaní trhlin 
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• Měření prodloužení 

• Provozní bezpečnostní příslušenství 

• Vystavení protokolu o revizi 

Dále podle prospektů výrobce stanovíme možnosti manipulace, maximální počet 

najednou zvedaných panelů atd. viz prezentace 

5 Kontrola rovinnosti a čistoty podkladu 

Způsob kontroly: Nivelačním přístrojem, 3m latí 

Četnost kontroly: Před začátkem prací 

Kontrolu provede: HSV, PSV 

 

Kontrolujeme rovinnost, kolmost, rovnoběžnost protilehlých stěn a přímost stěn. 

Odchylky viz tabulky dle ČSN 73 0205 tab. A3. Dále kontrolujeme rozměry konstrukce 

dle ČSN EN 13670, příloha G kde je uveden požadavek na vodorovnost monolitických 

podkladních konstrukcí včetně věnců stěn. Vše je pro přehlednost uvedeno v následující 

tabulce, která obsahuje výtah z několika norem. Na stránce následující za tabulkou je 

popsán způsob měření. Kontrola čistoty podkladu se provádí vizuálně. 

 

Tabulka přípustných tolerancí celkové rovinnosti 

Konstrukce 
Přípustné tolerance celkové 

rovinnosti/vodorovnosti 
Zdroj 

vodorovnost nosníku nebo desky:  

(±10 + L / 500)mm 
Vodorovné monolitické 

betonové konstrukce  vodorovná přímost nosníku:  

větší z ±20mm nebo ±L/600 

 

ČSN EN 13670, 

příloha G 

Stropy 

4mm/ do 1m 

6mm/ 1až4m 

12mm/ 4 až 10m 

Celková rovinnost 

nedokončených povrchů 

monolitických a 

zmonolitněných  

betonových  15mm/ nad 16m 

ČSN 73 0210-2,  

Tab. A. 2.1 1) 



- 170 - 

konstrukcí 20mm/ nad16m 

Zděné konstrukce  
rovinnost: ±10mm/m, max. 

±50mm/10m 

ČSN EN 1996-2, 

Tabulka 3.1 

 

Místnosti pro pobyt 

osob 
Ostatní místnosti 

3mm/ do 1m 5mm/ do 1m 

5mm/ 1až 4m 8mm/ 1až4m 

8mm/ 4až 10m 12mm/ 4až10m 

Celková rovinnost vnitřních 

stěn a stropů s dokončeným 

povrchem 2) 

15mm/ nad 10m 15mm/ nad10m 

ČSN 73 0205,  

Tab. A. 3 

1) Geometrická přesnost ve výstavbě – norma zrušena, její ustanovení lze však použít 

v případech, kdy jsou kladeny vyšší nároky na rovinnost povrchů betonových 

2) Lze použít pro kontrolu celkové rovinnosti vnitřních povrchů prefabrikovaných ale i 

dřevěných a sádrokartonových 

3) Lze použít pro kontrolu celkové rovinnosti vnitřních povrchů prefabrikovaných kcí 

  

Celková rovinnost a vodorovnost povrchu konstrukcí 

 

Použitá měřidla: 

• Stavební laser se svislou a vodorovnou rovinou – pro kontrolu rovinnosti 

svislých i vodorovných konstrukcí, kde rovina laseru funguje jako srovnávací 

rovina, od které lze odečítat hodnoty. 

• Olovnice na provázku – pro kontrolu rovinnosti svislých povrchů, kde rovina 

vytvořená zavěšenou olovnicí funguje jako srovnávací rovina, od které lze 

odečítat hodnoty, provádí stavba 

• Napnutý provázek nebo lanko – pro kontrolu rovinnosti svislých i vodorovných 

povrchů, kde rovina napnutého provázku (lanka) funguje jako srovnávací rovina, 

od které lze odečítat hodnoty, provádí stavba 

• Postup měření svislosti podkladových stěn 
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• Celková rovinnost (vodorovnost) se kontroluje v průsečících čtvercové sítě, ta je 

odsazené od hran o 100mm viz obr. 1 – čtvercová síť o délce strany max. 3m  a 

min. 0,5m  se volí rovnoběžně s vodorovnými a svislými hranami kontrolované 

plochy. 

 

Obr. 1 Měření místní rovinnosti povrchu svislých konstrukcí pomocí 2m latě 

Obr. 3 Postup měření místní 

rovinnosti pomocí 2m latě na 

podložkách. Výšku podložek lze 

zvolit libovolně, např. kontroluji-li 

rovinnost s odchylkou 2mm na 2m 

nastavím podložku na velikost 2mm. 

Dodržení odchylek potom kontroluji 

pomocí měrného klínku vsunutého 

mezi lať a povrch nebo u vyšší 

výšky podložky pomocí posuvného 

měřidla (min. a max. odchylky se 

stanoví odečtením výšky podložky od změřených hodnot a rozdíl mezi min. a max. 

odchylkou nesmí být větší než přípustná tolerance). 
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Četnost měření: Pro vodorovné konstrukce se na každých 100m2 kontrolované 

plochy provede nejméně 5 měření, nejmenší počet kladů latě v 

jedné místnosti je 5.  

MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 

6 Kontrola uložení panelů Spiroll 

Způsob kontroly: Vizuálně, měřením 

Četnost kontroly: Průběžně 

Kontrolu provede: HSV, PSV 

 

Kontrola správného uložení dle PD. Je třeba zkontrolovat pevnost podkladního zdiva 

(min. P10) a také pokud je zde podkladní věnec tak musí být minimální třídy betonu 

C16/20. A výšky min 130 mm. Na poslední vrstvě zdiva musí být srovnávací vrstva 

betonu C16/20. Kontrolu provedeme ověřením dodacího listu betonové směsi v SD a 

také návrhu v PD. Rovněž musíme kontrolovat délku uložení, kterou měří mistr nebo 

stavbyvedoucí svinovacím metrem. Minimální délka uložení pro Spiroll panely všech 

typů činí podle katalogu výrobce 100 mm při průhybu do l/100.  

7 Kontrola provedení cementové zálivky 

Způsob kontroly: Vizuálně, pevnost ověřit zkouškami 

Četnost kontroly: Průběžně  

Kontrolu provede: HSV, PSV 

 

Teplota pro provedení kvalitní cementové zálivky nesmí překročit nižší hodnotu než +5 

°C. Pro kontrolu krychelné pevnosti zhotovíme zkušební krychle o rozměrech 

150/150/150 mm. Po 28 dnech zkoušíme jejich pevnost dle ČSN EN 12390-3 Zkoušení 

ztvrdlého betonu Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles. 

ČSN EN 12350-5 Zkoušení čerstvého betonu - Část 5: Zkouška rozlití 
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8 Ošetření spár panelů Spiroll  

Způsob kontroly: Vizuálně  

Četnost kontroly: Průběžně  

Kontrolu provede: HSV, PSV 

 

Normativní požadavky ošetřování betonové zálivky u Spiroll panelů jsou podobné jako 

u nadbetonávky polomontovaných stropů. Požadavky řeší norma ČSN EN 13 670 

Beton se musí ošetřovat, abychom předešli plastickému smršťování. Abychom zajistili 

dostatečnou pevnost povrchu, dostatečnou trvanlivost povrchové vrstvy, ochranu před 

mrazem, ochranu před otřesy a nárazy. Musíme zajistit pozvolné 

vypařování vody z povrchu betonu a jeho povrch udržujeme vlhký. Způsob a četnost 

ošetřování závisí na použitém betonu, cementu a povětrnostních podmínkách. S 

ošetřováním spár začneme po dosažení takové pevnosti, že se nevyplaví cementová 

zrna. Tato doba je přibližně 12 hodin. Teplota povrchu betonu nesmí klesnout pod 0 oC, 

dokud povrch betonu nedosáhne pevnosti v tlaku fc > 5 MPa. Po dosažení pevnosti je 

beton schopen odolávat mrazu. 

VÝSTUPNÍ KONTROLA 

9 Kontrola geometrie a rovinatosti povrchu dle PD 

Způsob kontroly: Měřením 

Četnost kontroly: Každá ucelená část 

Kontrolu provede: HSV, PSV, TDI, G 

 

Kontroluje se poloha a geometrické uspořádání panelů Spiroll dle PD. Kontrolujeme 

rovinnost namontovaných panelů. Hlavní popis je v prezentaci. 

POUŽITÁ LITERATURA PRO TUTO ČÁST: 

Soupis normativních předpisů podkladů a zákonů použitých pro montované stropy 

499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
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Technické listy výrobců PREFA BRNO a ŽELEZNIČNÍ PRŮMYSLOVÁ A 

STAVEBNÍ VÝROBA UHERSNÝ OSTROH a.s. 

ČSN P ENV 13670-1 (732400) Provádění betonových konstrukcí - Část 1: Společná 

ustanovení 

ČSN 73 0205 (730205) Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické 

přesnosti 

Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 2: Přesnost 

monolitických betonových konstrukcí 

ČSN 73 0210-2 (730210) Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 

2: Přesnost monolitických betonových konstrukcí 

ČSN EN 1015-3 Zkušební metody malt pro zdivo -Část 3: Stanovení konzistence 

čerstvé malty (s použitím střásacího stolku) 

ČSN EN 12350 zkoušení betonu 

ČSN EN 13369 (723001) Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty 
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B - KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN MONOLITICKÝCH 
STROPNÍCH KONSTRUKCÍ Z MONOLITICKÉHO 
BETONU 

VSTUPNÍ KONTROLA 

1 Kontrola PD 

Způsob kontroly: Vizuálně 

Četnost kontroly: Jednorázově 

Kontrolu provede: SV, M, TDI 

 

Kontroluje se úplnost, rozsah, správnost a platnost projektové dokumentace. Musí být 

odsouhlasení autorizovaným projektantem a investorem. Dále se řeší zpracování 

připomínek do PD. O kontrole provede Zápis do stavebního deníku – provede 

stavbyvedoucí. 

2 Přejímka pracoviště 

2.1 Kontrola provedení zdících prací 

Způsob kontroly: Vizuálně, měřením 

Četnost kontroly: Jednorázově 

Kontrolu provede: SV, TDI 

 

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). 

2.2 Kontrola svislosti a rovinatosti stěn 

Způsob kontroly: Měřením 

Četnost kontroly: Jednorázově 

Kontrolu provede: SV, TDI 
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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: 

 

Mezní odchylky polohy středů opěrných ploch dílců více podlažních stěn a sloupů 

ve výše ležících podlažích:  

Mezní odchylky v mm pro rozsahy výšek objektů v m 

Konstrukce do 8,0 m 8,0 - 16,0m 16,0 - 32,0 m 
více než 

32,0 m 

nosná stěna (stř. tloušťky), sloup ± 15 ± 20 ± 30 h / 1000 

 

Mezní odchylky rozměrů konstrukčních celků: 

Mezní odchylky v mm pro rozsahy výšek objektů v m 
Rozměr 

do 4,0 m 4,0 – 8,0 m 8,0 - 16,0 m více než 16,0 m 

Délka, šířka (hloubka) ± 20 ± 25 ± 30 ± 40 

Výška ± 25 ± 30 ± 40 ± 50 

 

Informativní odchylky zdiva: 

  zeď pilíř 

Tloušťka zdiva ± 5 mm ± 3 mm 

Odklon od svislice na výšku 4 m ± 10 mm ± 10 mm 

Nerovnost lícového zdiva (měřením 2m latí) 5 mm 5 mm 

2.3 Kontrola věnců 

Způsob kontroly: Vizuálně, měřením 

Četnost kontroly: Jednorázově 

Kontrolu provede: SV, TDI 

 

Kontroluje se zejména výška a osazení věncovek a tloušťka tepelné izolace 
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3 Kontrola bednění 

3,1 Certifikát bednění – statická únosnost, odolnost 

Způsob kontroly: Vizuálně 

Četnost kontroly: Každá dodávka 

Kontrolu provede: SV 

 

Kontroluje se zejména certifikát bednění, vizuálně, před přijetím dodávky, dále statická 

únosnost a odolnost. 

3.2 Množství 

Způsob kontroly: Vizuálně 

Četnost kontroly: Každá dodávka 

Kontrolu provede: SV 

 

Vizuálně se kontroluje kontrola dodané bednění podle dodacího listu, kde je uveden 

počet kusů a druh přivezeného bednění. 

3.3 Kontrola funkčnosti a poškození, čistota těsnost 

Způsob kontroly: Vizuálně 

Četnost kontroly: Každá dodávka 

Kontrolu provede: SV 

 

Následně se kontroluje funkčnost, nezničitelnost, provozuschopnost. Dále se provede 

kontrola skladování. O této kontrole se  provádí zápis do stavebního deníku. 

4 Kontrola výztuže 

4.1 Třída oceli, kvalita, atesty, skladování 

Způsob kontroly: Vizuálně, měřením 

Četnost kontroly: Každá dodávka 

Kontrolu provede: SV, M 
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Skladování se musí zajistit na zpevněné, suché ploše. Pruty musí být podloženy 

podklady aby neleželi přímo na podkladu, a musí být označeny štítky – čitelné označení 

typu, množství a váhou svazku. Kontrola atestu – pokud vše odpovídá s atestem, 

neprovádí se zkoušky. 

Výztuž kontrolujeme vizuálně, měřením. 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. 

4.2 Množství 

Způsob kontroly: Vizuálně, měřením 

Četnost kontroly: Každá dodávka 

Kontrolu provede: SV, M 

 

Při dodání se provádí kontrola množství, druhu a ceny prutů dle dodacích listů a 

odpovídající PD.  

4.3 Rozměry, povrch, provedení, průřezová plocha 

Způsob kontroly: Vizuálně, měřením 

Četnost kontroly: Každá dodávka 

Kontrolu provede: SV, M 

 

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. 

5 Kontrola betonové směsi 

Způsob kontroly: Vizuálně, měřením 

Četnost kontroly: Každá dodávka 

Kontrolu provede: SV, TDI 
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- 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 

 

Čerstvý beton: 

Druh zkoušky 
Monolitické kce, beton odolný vůči vlivu prostředí XC, XD, 

XF, XA 

min. 3 x denně a vždy při zkoušce obsahu vzduchu, výrobě 

zkušebních těles, vždy z následující dodávky při mezní hodnotě 

(min/max) 
konzistence 

první zkouška se musí provést u první dodávky 

min. 3 x denně a vždy při výrobě zkušebních těles, vždy z 

následující dodávky při mezní hodnotě (min/max), neprovádí se u 

XC, XD a XA1 
obsah vzduchu 

první zkouška se musí provést u první dodávky 

objem. hmotnost 

čerstvého betonu 
vždy při obsahu vzduchu a výrobě zkušebních těles 

6 Kontrola strojů 

Způsob kontroly: Vizuálně 

Četnost kontroly: 1x týdně 

Kontrolu provede: M, strojník 

 

Kontrola zvedacích mechanismů a pracovních pomůcek. Je nutné dbát na řádnou a 

pravidelnou údržbu strojů. 
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MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 

7 Bednění 

7.1 Provedení, spoje, vzdálenost stojek 

Způsob kontroly: Vizuálně, měřením 

Četnost kontroly: Každé patro 

Kontrolu provede: M, SV, G, TDI 

 

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. Při návrhu vzdálenosti stojek se musí 

respektovat montážní návody od výrobce pro daný typ bednění. Před betonáží se musí 

také provést kontrola těsnosti tzn. dostatečná těsnost, aby se zabránilo průniku jemných 

částic a také kontrola čistoty bednění - především nečistoty jako je bláto, malta, úlomky 

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

7.2 Odchylky, výškové kóty, prostupy, rovinnost 

Způsob kontroly: Měřením 

Četnost kontroly: Každé patro 

Kontrolu provede: M, SV, G, TDI 

 

Kontrola dodržení výškové kóty bednění viz. PD. Maximální tolerance je 10mm v 

každém rohu. Dále se přeměří kastlíky pro vytvoření otvorů a zajištění proti posunu. 

Kontrola pevnosti bočnice pro vytvoření okraje desky. Odchylky u otvorů (prostupů) 

±25mm.  
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7.3 Stabilita, únosnost, umístění stojek 

Způsob kontroly: Vizuálně 

Četnost kontroly: Každé patro 

Kontrolu provede: M, SV, G, TDI 

 

Kontrola stability probíhá vizuálním prohlídnutím a posouzením konstrukčně správného 

provedení, které posoudí stavbyvedoucí.  

7.4 Konzolové úseky 

Způsob kontroly: Vizuálně 

Četnost kontroly: Každé patro 

Kontrolu provede: M, SV, G, TDI 

 

Kontrola probíhá vizuálním prohlídnutím a posouzením konstrukčně správného 

provedení, které posoudí stavbyvedoucí na základě technických listů od výrobce 

bednění. 

7.5 Penetrační nátěr bednění 

Způsob kontroly: Vizuálně 

Četnost kontroly: Každé patro 

Kontrolu provede: M, SV, G, TDI 

 

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. 

8 Výztuž 

8.1 Svázání výztuže, umístění prutů, zajištění proti posunutí, profily, krytí, hustota 

proarmování, styky, čistota 

Způsob kontroly: Vizuálně, měřením 

Četnost kontroly: Každé patro 
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Kontrolu provede: M, SV, G, TDI 

 

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. 

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. 

8.2 Poloha nosných  prutů, konstrukční výztuže 

Způsob kontroly: Vizuálně, měřením 

Četnost kontroly: Každé patro 

Kontrolu provede: M, SV, G, TDI 

 

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.  

8.3 Odchylky polohy styků, svarů 

Způsob kontroly: Vizuálně, měřením 

Četnost kontroly: Každé patro 

Kontrolu provede: M, SV, G, TDI 
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Odchylky svarů jsou uvedeny v normě ČSN 73 2480 (Provádění a kontrola 

montovaných betonových konstrukcí) Pro přeplátovaný spoj: 

obr. a) - Vzdálenost osy stykovaného prutu od roviny proložené osami příložek (max. 

0,1 d) 

obr. b) - Odchylka základní délky podložky L (± 0,5 d) 

   Posunutí příložky od středu svařovaného spoje v podélném směru (± 0,5 d) 

obr. c) - Odchylka os dvou prutů (max. 0,05 d) 

obr. d) - Odchylka výšky svaru a (menší z hodnot: ± 0,1 d, nebo ±2 mm )   

obr. e) - odchylka šířky svaru b (± 0,15 d) 

d……….. je jmenovitý průměr svařovaného prutu 

9 Zhotovení pochůzné konstrukce pro pracovníky 

Způsob kontroly: Vizuálně 

Četnost kontroly: Každé patro 

Kontrolu provede: SV, M 

 

Po uložení výztuže je nutné zbudovat pochůzkou konstrukci pro pracovníky, kteří tam 

následně budou ukládat betonovou směs. Slouží to k tomu, aby nezatěžovali jednotlivé 

pruty, ale aby se jejich hmotnost rozložila na větší množství prutů. Tímto způsobem se 

zabrání výrazným deformacím betonářské výztuže v konstrukci.  
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10 Betonová směs 

10.1 Kontrola dodaného množství 

Způsob kontroly: Vizuálně 

Četnost kontroly: Každá dodávka 

Kontrolu provede: SV, TDI 

 

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

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

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

specifikace a označení. Doba transportu je závislá na teplotě: 

0 - 25°C  => 90min 

t < 0°C  => 45min  

t > 25°C  =>45min 

10.2 Správná zpracovatelnost betonu 

Způsob kontroly: Zkouška sednutí kužele 

Četnost kontroly: Každá dodávka 

Kontrolu provede: SV, TDI 

 

Zkouška konzistence se provádí metodou sednutí kužele dle ČSN EN 12 350-1 – z 

počátku se odebere vzorek z každého autodomíchávače, postupně z každého třetího. 

 

11 Betonáž stropu 

11.1 Kontrola ukládání směsi – výška 

Způsob kontroly: Vizuálně 

Četnost kontroly: Namátkově 

Kontrolu provede: SV, M 
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Kontrola betonáže stropu je prováděna vizuální kontrolou a měřením během betonáže a 

přidokončení. 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. 1,5 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. 

11.2 Kontrola hutnění směsi 

Způsob kontroly: Vizuálně 

Četnost kontroly: Namátkově 

Kontrolu provede: SV, M 

 

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.  

11.3 Kontrola vyrovnání čerstvého betonu 

Způsob kontroly: Měřením 

Četnost kontroly: Namátkově 

Kontrolu provede: SV, M 

 

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

srovnává s přesností na 10mm.  
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11.4 Ošetřování čerstvého betonu 

Způsob kontroly: Vizuálně 

Četnost kontroly: Namátkově 

Kontrolu provede: SV, M 

 

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

doby tuhnutí max. 5 hodin a teplota povrchu betonu se předpokládá min. +5°C. Pokud 

není dodržena min. teplota +5°C musí se vybetonovaná plocha přikrýt textilií. Při 

běžném ošetřování (vlhčení) musí mít voda i okolní prostředí min. teplotu +5°C. Při 

teplotě nad +30°C se musí beton chránit před nadměrným vysycháním přikrytím, a 

častějším kropením vodou. 

VÝSTUPNÍ KONTROLA 

12 Stropní deska 

12.1 Výškové odchylky proti projektové dokumentaci 

Způsob kontroly: Vizuálně, měřením 

Četnost kontroly: Namátkově 

Kontrolu provede: SV, TDI, G 

12.2 Rozměry – tloušťka desky, poloha rohů, prostupy 

Způsob kontroly: Měřením 

Četnost kontroly: Namátkově 

Kontrolu provede: SV, TDI, G 

 

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

Tloušťka stropu dle PD ±8mm. 
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12.3 Hladkost a vodorovnost povrchu 

Způsob kontroly: Měřením 

Četnost kontroly: Namátkově 

Kontrolu provede: SV, TDI, G 

 

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

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

kontrolou pomocí Smithova kladívka. Kontrola pevnosti betonu ČSN EN 206-1. 

POUŽITÁ LITERATURA PRO TUTO ČÁST: 

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 
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FAKULTA STAVEBNÍ 
ÚSTAV TECHNOLOGIE, 
MECHANIZACE A ŘÍZENÍ STAVEB 
FACULTY OF CIVIL ENGENEERING 
INSTITUE OF TECHNOLOGY,  
MECHANIZATION AND CONSTRUCTION MANAGEMANT 

 
 

ZÁVĚR: 

Cílem této práce byl návrh provedení stavebně technologické etapy zastropení objektu 

F-Dental v Hodoníně. 

Zpracování ucelených částí stavebně-technologické dokumentace, která je nezbytná pro 

provedení vybrané stavební etapy, shromáždění technických informací, seznámení s 

detaily dané stavebně-technologické etapy, a jejím pracovním postupem.  

Jako podklad pro zpracování bakalářské práce jsem použil výkresovou dokumentaci 

Živnostenského domu F-Dental v Hodoníně.   
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FAKULTA STAVEBNÍ 
ÚSTAV TECHNOLOGIE, 
MECHANIZACE A ŘÍZENÍ STAVEB 
FACULTY OF CIVIL ENGENEERING 
INSTITUE OF TECHNOLOGY,  
MECHANIZATION AND CONSTRUCTION MANAGEMANT 

 
 

SEZNAM ZDROJŮ: 

Technický listy DOKA - Dokaflex 1-2-4 

Technický listy DOKA - Doka floor end shutler clamb 

Technický listy DOKA - Staxo 40 

Technické listy SPIROLL PPS 25-6+0 

Technické listy výrobců PREFA BRNO a ŽELEZNIČNÍ PRŮMYSLOVÁ A 

STAVEBNÍ VÝROBA UHERSNÝ OSTROH a.s. 

 

V. č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu 

V. č. 381/2001 Sb. Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů 

V. č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 

NV 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništi 

NV 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

NV 378/2001 Sb.  bližší požadavky na běžný provoz a používání strojů, technických 

Zákon 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci zařízení, přístrojů a nářadí 

Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně 

 

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 
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ČSN 73 1332 Stanovení tuhnutí betonu, únor 1986 

ČSN P ENV 13670-1 (732400) Provádění betonových konstrukcí - Část 1: Společná 

ustanovení 

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 73 0210-2 (730210) Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění.  

Část 2: Přesnost monolitických betonových konstrukcí 

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

ČSN EN 1015-3 Zkušební metody malt pro zdivo -Část 3: Stanovení konzistence 

ČSN EN 13369 (723001) Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty 

ČSN 73 6180 Hmoty pro ošetřování povrchu čerstvého betonu, září 1976 

ČSN EN 13670-1 Provádění betonových konstrukcí, červenec 2010 

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

01/2006 

ČSN EN 12350-1-7 Zkouška čerstvého betonu – Části 1-7, říjen 2010 

 

Jarský Č. a kolektiv: Technologie staveb II - Příprava a realizace staveb 

 

http://maps.google.cz/ 

http://www.zapa.cz/ 

http://www.topostovacov.cz/ 

http://www.prefa.cz/zavod-hodonin 

http://www.liebherr.com/ 

http://www.doka.com  

http://www.narex.cz/Web/Index.aspx 

http://www.drevocentrum-as.cz/   

http://www.toitoi.cz/ 

http://www.tespra-hodonin.cz/ 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK: 

VŠKP   vysokoškolská kvalifikační práce 

PD     projektová dokumentace  

TP    technologický předpis  

SD    stavební deník  

ČSN    česká národní norma  

EN    evropská norma  

BOZP    bezpečnost a ochrana zdraví  

KZP    kontrolní a zkušební plán  

ŽP    životní prostředí  

ZS    zařízení staveniště  

ZOV   zásady organizace výstavby 

NUS    náklady na umístění stavby  

HSV    hlavní stavební výroba  

PSV    podružná stavební výroba  

M    montáž  

MJ    měrná jednotka  

JKSO    jednotná klasifikace stavebních objektu 

NP   nadzemní podlaží 

PP   podzemní podlaží 

ŽB   železobeton 

k-ce   konstrukce 

SVOČ   studentská vědecká odborná činnost 
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Seznam příloh: 

P1 Rozpočet s výkazem výměr 

P2 Časový plán 

P3 Dopravní řešení v okolí stavby 

P4 Zařízení staveniště 

P5 Zásady organizace výstavby 

P6 Schéma sestavy bednění nad 1.PP 

P7 Schéma sestavy bednění nad 1.NP 

P8 Schéma sestavy bednění nad 2.NP 

P9 Schéma sestavy bednění nad výtahovou šachtou 

P10 Schéma skladovacích ploch  

P11 SVOČ 

 

 

 


