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Abstrakt 

 

Předmětem bakalářské práce bylo vypracovat stavebně-technologický projekt pro 

technologickou etapu realizace konstrukce vstupního portálu sportovní haly 

v Jindřichově Hradci. Stavebně-technologický projekt řeší zejména technologické 

postupy pro provádění bednění, armování a betonáže svislé monolitické konstrukce 

vstupního portálu. Součástí stavebně-technologického projektu je i časový plán 

výstavby, rozpočet, návrh strojní sestavy, kontrolní a zkušební plány pro prováděné 

činnosti, zásady organizace výstavby a řešení bezpečnosti práce při provádění. Projekt 

dále obsahuje výkresovou část tj. výkres stavební situace, výkres zařízení staveniště 

a výkres bednění. 
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Abstract 

 

The aim of this bachelor thesis was to develop a construction-technological project 

for a technological phase of the project realization - the construction of a sports hall 

entrance portal in Jinřichův Hradec. The construction-technological project deals  

mainly with the technological procedures for boarding, fortifying and concreting of the 

vertical monolithic construction of the entrance portal. The project also includes a time 

schedule of the construction, budget, project of a device, controling and piloting plans 

for operation pursuing, principles of construction organization and solution of safety 

operation. The project also contains a design of the constructional situation, 

an arrangement‘s building site drawing as well as the drawing of the boarding. 
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ÚVOD 

Bakalářská práce zpracovává stavebně-technologický projekt pro technologickou etapu 

části vrchní stavby sportovní haly v Jindřichově Hradci. Jedná se o svislou 

železobetonovou monolitickou konstrukci vstupního portálu této haly. Cílem této práce 

je navrhnout optimální technické a technologické řešení provádění této technologické 

části. Pro dosažení optimálního návrh jsou vypracovány technologické předpisy pro 

provádění jednotlivých stěžejních činností. Je také zpracována výkresová část, která 

vysvětluje a doplňuje část textovou. Déle je v práci řešen návrh strojní sestavy, časový 

plán výstavby, rozpočet, širší dopravní vztahy, kvalitativní požadavky a jejich zajištění, 

bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 
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1 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1.1 Urbanistické, architektonické a stavebně-technické řešení 

1.1.1 Zhodnocení staveniště 

Nová hala bude navazovat na rozsáhlý areál Tyršova stadionu TJ Slovan, bude snadno 

dostupná pro co nejširší veřejnost (okolní školy, sportovní oddíly, diváky sportovních 

utkání), bude možno využívat přilehlé velkokapacitní parkoviště, náklady spojené 

s výstavbou inženýrských sítí a komunikací budou minimalizovány, protože dojde 

k využití stávajících již vybudovaných inženýrských sítí i pozemních komunikací. Nová 

sportovní hala s hrací plochou 22,8 x 44,8 m je navržena jako přístavba ke stávající 

tělocvičně přičemž vlastní hala bude tvořit nástavbu nad nově vybudovaným přízemím 

se šatnami, hlavním vstupem, strojovnou vzduchotechniky, občerstvením, skladovacími 

a dalšími prostory pro potřeby sportovní haly. Stávající komunikace ke kotelně bude 

zachována, zčásti bude zastřešena přístavbou a podél této komunikace budou zřízena 

parkovací místa pro krátkodobé parkování a pro parkování osob se sníženou schopností 

pohybu a orientace.  

1.1.2 Urbanistické a architektonické řešení stavby 

Půdorys haly je navržen jako sférický obdélník, zastřešení bude tvořeno obloukovými 

dřevěnými lepenými vazníky proměnného vzepětí s vykonzolovanou obloukovou 

římsou.  

V nové sportovní hale s proměnnou volnou světlou výškou od 7 m do 10,4 m bude 

možno provozovat na republikové úrovni basketbal, házenou i volejbal. Tento prostor 

splňuje požadavky pro mezinárodní utkání v basketbale a po konzultaci s házenkářským 

svazem zde bude možno uskutečnit i mezinárodní utkání v házené. Avšak pro 

mezinárodní a oficiální soutěže mezinárodní volejbalové federace je potřebný prostor 

o světlé výšce minimálně 12,5 m. Tento parametr není v tomto návrhu splněn. 

Důvodem jsou především odhadnuté vícenáklady i to, že se stavba nachází v ochranném 

pásmu městské památkové rezervace a větší výška by nebyla žádoucí.  
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1.1.3 Technické řešení 

Přístavba sportovní haly spočívá nejen ve vybudování nové hrací plochy, ale velmi 

významnou část stavby budou tvořit prostory pro zázemí nově budované sportovní haly, 

ale i pro stávající tělocvičnu, které zahrnují především vstupní prostory s hygienickým 

zařízením, šatny pro sportovce, rozhodčí i diváky, kancelář, prostor rehabilitace, zázemí 

zaměstnanců, klubovnu, bufet, elektrorozvodnu a strojovnu vzduchotechniky. Všechny 

uvedené prostory jsou v přízemí objektu. V této úrovni jsou rovněž krytá parkovací 

stání pro automobily a kolostav.  

Přístavba je založena na železobetonových patkách a železobetonových pasech. 

Nosným systémem je monolitický železobetonový skelet. Nosná konstrukce tribun je 

rovněž monolitická železobetonová. Stupně tribuny jsou železobetonové 

prefabrikované.  

V uličním průčelí je část sloupů navržena ve tvaru písmen HALA. Tyto písmena budou 

železobetonová monolitická a budou tvořit významný architektonický prvek v průčelí 

stavby. Konstrukcí a postupem provádění těchto písmen se zabývá má bakalářská práce. 

Pro vytvoření konstrukce těchto písmen bude použito systémového nosníkového 

bednění DOKA Top 50, které bude sestavováno dle výkresu sestavy bednění přímo na 

staveništi. Bednění se bude sestavovat ve dvou respektive ve třech etapách. První etapa 

bude spočívat v sestavení bednění po úroveň dilatační spáry, druhá etapa bude spočívat 

v sestavení bednění pro spojitý průvlak procházející přes všechna  písmena, která 

tomuto průvlaku budou tvořit podpory a posléze v poslední třetí fázi bude provedeno 

vybednění části konstrukce nad průvlakem. Systémové bednění bude muset být 

u konstrukce písmene A doplněno o použití hraněného řeziva pro vytvoření podpůrné 

konstrukce šikmých ploch písmene A. Než se bude sestavovat bednění pro druhou fázi 

betonáže, bude muset být provedena dilatační spára pomocí extrudovaného polystyrenu 

tloušťky 25 mm dle postupu stanoveného v technologickém předpisu. Do bednění pro 

druhou fázi betonáže bude vložen extrudovaný polystyren v tloušťce 50 mm a to 

způsobem uvedeným opět v technologickém předpisu. Vyztužení těchto písmen bude 

provedeno z betonářské oceli B500B (R 10505) kruhového průřezu, přes dilatační spáru 

budou probíhat svislé nerezové trny, které budou zajišťovat konstrukční spojení částí 

pod a nad touto dilatační spárou. V úrovni napojení obvodového spojitého průvlaku na 
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stropní konstrukci bude osazen systém pro napojení výztuže zpětným narovnáním 

kotevních prutů tzv. vylamovací výztuž. Betonáž bude probíhat ve stejných fázích 

použitých při sestavování bednění. Na konstrukci těchto písmen bude použit 

vodostavební beton C 16/20 HV4. Na postup betonáže bude zpracován samostatný 

technologický předpis. Samostatnou část mé práce bude tvořit návrh strojní sestavy pro 

tuto technologickou etapu.  

Nosnou konstrukci zastřešení tvoří systém dřevěných lepených lamelových vazníků 

a vaznic. Střešní plášť se skládá z titanzinkové falcované krytiny na dřevěném 

plnoplošném bednění, vzduchové mezery, pojistné hydroizolace, tepelné izolace 

z minerální vaty a dřevěného lamelového podhledu s akustickou úpravou. 

Obvodový plášť je vyzděn z bloků 44 P+D (např. Porotherm). Příčky v přízemí jsou 

z příčkovek (např. Porotherm) různé tloušťky. 

Nášlapné vrstvy podlah chodeb, tribun, šaten a hygienických zařízení tvoří keramická 

dlažba. Podlaha v hale ISA je plošně pružná – palubová (buková), v hale BELA pak 

polyuretanová položená na stávající palubovku. 

Okna ve svislých stěnách budou plastová s elektrickým ovládáním otevírání. Ve střeše 

budou osazeny pásové obloukové světlíky se zabudovanými zařízeními pro odvod tepla 

a kouře při vzniku požáru. Tato zařízení bude také možno používat k přirozenému 

větrání. Venkovní dveře budou hliníkové. Vnitřní dveře budou dřevěné s požární 

odolností dle požární zprávy.  

Vytápění a ohřev vody bude zajišťován z nově budované plynové kotelny v objektu 

přístavby sportovní haly. 

Větrání bude převážně nucené s rekuperací tepla. 

V objektu budou instalovány systémy elektronické požární signalizace, systémy 

elektronického zabezpečení, ozvučení a časomíry. 
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1.1.4 Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Přístup ke sportovní hale bude zajištěn ze stávající veřejné ulice U Stadionu. Parkování 

osobních automobilů, nákladních automobilů a autobusů bude zajištěno pomocí 

nedalekého velkokapacitního parkoviště. Pro krátkodobé parkování a pro parkování 

osob se sníženou schopností pohybu bude sloužit 29 parkovacích míst vybudovaných 

přímo u sportovní haly.  

Novostavba sportovní haly bude napojena na vodovodní řad, jednotnou kanalizaci, 

středotlaký plynovod a na vedení nízkého napětí. Poloha veškerých podzemních 

inženýrských sítí bude před zahájením výkopových prací vytyčena a bude vyznačena 

jejich přesná poloha a jejich jednotlivá ochranná pásma. 

1.1.5 Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu 

Vlivem realizace záměru nedojde ke změně režimu dopravy v přilehlých ulicích. Příjezd 

vozidel, cyklistů i příchod pěší bude probíhat po ulici U Stadionu, která je jedinou 

možnou příjezdovou komunikací k hale. Příchod pěší z nedalekého velkokapacitního 

parkoviště bude po chodníku, který vede od parkoviště ke vchodu do sportovní haly.  

Řešení dopravy v klidu bude řešeno vybudováním 29 parkovacích míst přímo 

u sportovní haly a také nedalekým, dříve vybudovaným, velkokapacitním parkovištěm 

pro autobusy, osobní i nákladní automobily, které je v majetku města Jindřichův 

Hradec.  

Před započetím výstavby sportovní haly dojde k přeložce středotlakého plynovodu. 

Novostavba sportovní haly bude napojena na vodovodní řad, jednotnou kanalizaci, 

středotlaký plynovod a na vedení nízkého napětí. 

1.1.6 Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

Realizací stavby nedojde k trvalému zhoršení životního prostředí. Během výstavby 

dojde pouze k přechodnému, krátkodobému zhoršení životního prostředí a to zejména 

ke zvýšení prašnosti a zvýšení hladiny hluku a vibrací způsobené vlivem činnosti 

stavebních strojů a mechanizace. Při výstavbě objektu nedojde ke vzniku žádného 
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zvláštního nebo nebezpečného odpadu. Veškerý odpad, který při stavbě vznikne, bude 

tříděn dle druhu na předem určená místa, ze kterých bude postupně odvážen 

specializovanou firmou k ekologické likvidaci.  

Zdrojem pro ohřev vody a pro vytápění sportovní haly budou tři plynové kotle 

o celkovém výkonu 240 kW, které budou produkovat do ovzduší produkty hoření. Tyto 

kotle musí být provozovány dle pokynů výrobce a musí být provozovány 

s požadovanou účinností spalování plynu a s přípustnou koncentrací vypouštěného 

oxidu uhelnatého ve spalinách. Koncentrace oxidu uhelnatého ve spalinách budou 

namátkově avšak maximálně jednou do roka měřeny a kontrolovány a budou 

kontrolovány vždy spolu s revizí plynových kotlů.  

1.1.7 Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch 

Veškeré přístupné prostory budou řešeny jako bezbariérově přístupné. V přízemí budou 

vybudovány hygienické prostory pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. 

U hlavní tribuny pro sedící diváky bude vytvořen prostor pro osoby se sníženou 

schopností pohybu a to zejména pro osoby odkázané na invalidní vozík. Tento prostor 

bude rovněž bezbariérově přístupný. Samozřejmě i samotný přístup do haly bude řešen 

jako bezbariérový a to pomocí šikmé rampy vybudované přímo u vstupu do haly.  

1.1.8 Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení 

V místě stavby byl proveden radonový, inženýrskogeologický a hydrogeologický 

průzkum. Veškeré tyto průzkumy provede specializovaná společnost, která má platné 

oprávnění provádět a vyhodnocovat tyto průzkumy. Výsledky a závěry těchto průzkumů 

budou sloužit jako důležité podklady pro vypracování kvalitní projektové dokumentace 

pro provedení stavby. 

Dle radonového průzkumu bylo staveniště zařazeno do kategorie nízkého radonového 

rizika. Vzhledem k velikosti navrhovaného objektu a naměřených hodnot společnost 

doporučila provádět utěsnění prostupů podlahovou konstrukcí dle zásad 

protiradonových úprav. V podlahové konstrukci je navržen asfaltový pás s kovovou 

vložkou, vzduchotechnika bude provedena jako rovnotlaký systém. Tyto opatření jsou 
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navrženy jako příznivé pro zamezení průchodu radonu do objektu. Další zvláštní úpravy 

z hlediska radonového nejsou navrhovány. 

1.1.9 Údaje o podkladech pro vytyčení stavby 

Pro vypracování podkladů pro vytyčení stavby byl použit snímek z pozemkové 

(katastrální) mapy v měřítku 1:1000. Polohopisné a výškopisné zaměření staveniště 

zpracovává odborná geodetická kancelář Hoška-Komárek. Dokumentace byla 

provedena v systému jednotné trigonometrické sítě katastrální S-JTSK.  

1.1.10 Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty 

Celá přístavba sportovní haly bude rozčleněna do několika stavebních objektů:  

 stavební objekt SO01 – Přeložka středotlakého plynovodu 

 stavební objekt SO02 – Vybudování přípojek inženýrských sítí 

 stavební objekt SO03 – Rekonstrukce stávající tělocvičny 

 stavební objekt SO04 – Vlastní stavba nové sportovní haly 

 stavební objekt SO05 – Vybudování parkovacích ploch 

 stavební objekt SO06 – Terénní úpravy v okolí stavby  

1.1.11 Vliv stavby na okolní pozemky a stavby 

Výstavba nebude trvale omezovat stávající pozemky ani stávající stavby. Veškeré práce 

prováděny na přístavbě sportovní haly se budou odehrávat na pozemcích stavebníka tj. 

na pozemcích města Jindřichův Hradec a stavební činnost tudíž nebude omezovat žádné 

jiné sousedící stavby a pozemky v majetku jiných osob. Při realizaci bude nutno dbát na 

to, aby zejména stavební stroje, které budou použity při výstavbě, nepoškozovali svým 

provozem přilehlé pozemní komunikace. Po realizaci stavby budou do původního stavu 

uvedeny veškeré poškozené nebo jinak znehodnocené pozemky popřípadě stavby 

v okolí sportovní haly.  
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1.1.12 Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

Veškeré stavební práce musí být prováděny v souladu s platnými bezpečnostními 

předpisy. Stavební podnikatel, který bude stavbu realizovat je povinen zajistit 

bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného 

ohrožení jejich života a zdraví, které se týkají výkonu jejich práce, dále má 

zaměstnavatel povinnost zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci u všech osob, 

které se s jeho vědomím zdržují na pracovišti. Při ochraně zdraví na pracovišti je velice 

důležitá prevence rizik. Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající 

z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo 

minimalizovat působení neodstranitelných rizik. 

U všech pracovníků vyskytujících se na pracovišti je požadována odborná způsobilost 

dle jejich profese, kterou vykonávají při stavbě sportovní haly.  Předpokladem odborné 

způsobilosti je zejména dosažení věku 18 let a získání odborného vzdělání a potřebné 

doby odborné praxe. 

Nelze-li rizika odstranit nebo dostatečně omezit technickými prostředky nebo 

opatřeními v oblasti organizace práce, je zaměstnavatel povinen poskytnout 

zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky. Osobní ochranné pracovní 

prostředky jsou ochranné prostředky, které musí chránit zaměstnance před riziky, nesmí 

ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce a musí splňovat požadavky 

stanovené prováděcím právním předpisem. Zaměstnavatel je povinen udržovat tyto 

osobní ochranné pracovní prostředky v použitelném stavu a kontrolovat jejich 

používání. 

Při pracovních úrazech je zaměstnavatel povinen vyšetřit příčiny a okolnosti vzniku 

pracovního úrazu za účasti zaměstnance, pokud to zdravotní stav zaměstnance dovoluje, 

a za účasti příslušného odborového orgánu nebo zástupce pro oblast bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci a bez vážných důvodů neměnit stav na místě úrazu a dále 

zaměstnavatel vyhotovuje záznamy a vede dokumentaci o všech pracovních úrazech, 

jejichž následkem došlo ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší než tři 

kalendářní dny, nebo k úmrtí zaměstnance. 
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1.2 Mechanická odolnost a stabilita 

Mechanická odolnost a stabilita je zajištěna statickým výpočtem, který provedla 

Jihočeská stavebně konstrukční kancelář s.r.o. a je nedílnou součástí projektové 

dokumentace. Tento statický výpočet potvrzuje, že stavba je navržena tak, aby zatížení 

na ni působící v průběhu výstavby a v průběhu užívání nemělo za následek zřícení 

stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného přetvoření, poškození jiných částí 

stavby nebo technických zařízení a nebo instalovaného vybavení v důsledku většího 

přetvoření nosné konstrukce, poškození v případě kdy je rozsah neúměrný původní 

příčině. 

1.3 Požární bezpečnost  

Objekt byl navržen v souladu na požární bezpečnost staveb. Mezi požadavky na požární 

bezpečnost stavby patří zejména požadavky na zachování nosnosti a stability konstrukce 

po určitou dobu trvání požáru, omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě, 

omezení šíření požáru na sousední stavby, umožnění evakuace osob a umožnění 

bezpečného zásahu jednotek požární ochrany. 

1.4 Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

Projektová dokumentace byla vytvářena v souladu s požadavky stanovených ve 

stavebním zákoně a s obecně technickými požadavky na výstavbu. Dokumentace 

splňuje příslušné předpisy a požadavky jak pro vnitřní prostředí stavby, tak i pro vliv 

stavby na životní prostředí. 

Větrání sportovní haly je zajištěno pomocí vzduchotechniky pracující jako rovnotlaký 

systém. Přirozené větrání bude zajištěno pomocí elektricky ovládaných oken ve svislých 

stěnách a pomocí střešních pásových obloukových světlíků, které budou zároveň tvořit 

zařízení pro odvod tepla a kouře při vzniku požáru. 

Celá stavba musí být provedena s takových stavebních materiálů, u kterých se 

především sleduje, zda jsou správně klasifikovány, registrovány, evidovány, označeny 

a zda mají správně vypracovaný bezpečnostní list a jsou-li schváleny pro použití 

v České republice.  
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1.5 Bezpečnost při užívání 

Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, že při jejím užívání    

a provozu nevznikne nepřijatelné nebezpečí úrazu nebo poškození věcí, např. 

uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, zranění 

výbuchem. Stavba je také naprojektována tak, že umožňuje bezpečný přístup 

a bezpečný pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace.  

Při provozu budovy a při používání veškerých, zejména pak elektrických technických 

zařízení a výrobků v budově, musí být tyto zařízení a výrobky provozovány 

a obsluhovány pouze v souladu s návody k použití, které musí k danému výrobku či 

zařízení poskytnout výrobce těchto konkrétních výrobků či zařízení, jinak tyto výrobky 

a zařízení nelze bezpečně používat. 

1.6 Ochrana proti hluku 

Veškeré stavební konstrukce jsou naprojektovány a budou realizovány tak, aby byla 

zajištěna akustická pohoda při užívání stavby. Velký důraz bude kladen zejména na 

akustickou izolaci uvnitř sportovní haly a to zejména kolem prostoru hrací plochy, aby 

hlukem, který vzniká při provozování sportovní činnosti a při podpoře hráčů od diváků, 

nebyli rušeni ostatní uživatelé nacházející se v objektu. Dále je nutné dokonalé utěsnění 

všech prostupů konstrukcemi, aby se zvuk nešířil například z jedné místnosti do druhé. 

Ve sportovní hale se nepředpokládá provoz po 22:00 hodině, tudíž nebude narušován 

noční klid v okolí sportovní haly. 

1.7 Úspora energie a ochrana tepla 

U navrhované stavby je nutné, aby byly splněny požadavky na energetickou náročnost 

budov a splněny porovnávací ukazatele podle jednotné metody výpočtu energetické 

náročnosti budov. 

Jedním ze základních požadavků je úspora energie a ochrana tepla, který je definován 

tak, že stavba a její zařízení pro vytápění, chlazení, větrání a osvětlení musí být 

navrženy a provedeny takovým způsobem, aby spotřeba energie při provozu byla nízká 
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s ohledem na místní klimatické podmínky a požadavky uživatelů. Energetická náročnost 

budovy bude vypočtena a znázorněna pomocí průkazu energetické náročnosti budovy. 

Aby bylo dosaženo co nejlepších tepelně technických vlastností, bylo při návrhu 

uvažováno s návrhem takových stavebních hmot, materiálů a výrobků, které odpovídají 

svými vlastnostmi doporučeným hodnotám součinitele prostupu tepla, které jsou 

uvedené v tepelně technických normách.  

1.8 Řešení přístupu a užívání stavby osobami ZTP 

Veškeré přístupné prostory budou řešeny jako bezbariérově přístupné. V přízemí budou 

vybudovány hygienické prostory pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. 

U hlavní tribuny pro sedící diváky bude vytvořen prostor pro osoby se sníženou 

schopností pohybu a to zejména pro osoby odkázané na invalidní vozík. Tento prostor 

bude rovněž bezbariérově přístupný. Samozřejmě i samotný přístup do haly bude řešen 

jako bezbariérový a to pomocí šikmé rampy vybudované přímo u vstupu do sportovní 

haly.  

1.9 Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

Stavbu bylo potřeba navrhnout s ohledem na výskyt radonu v půdním vzduchu. 

V podlahové konstrukci je navržen asfaltový pás s kovovou vložkou, vzduchotechnika 

bude provedena jako rovnotlaký systém. Tyto opatření jsou navrženy jako příznivé pro 

zamezení průchodu radonu do objektu. Další zvláštní úpravy z hlediska radonového 

nejsou navrhovány. 

V území, kde se stavba nachází, nebyl zjištěn výskyt agresivní podzemní vody, nebyla 

zde nikdy v minulosti zaznamenána seismická činnost, která by měla takovou intenzitu, 

která by mohla mít vliv na statiku či stabilitu stavebních konstrukcí a nejedná se ani 

o poddolované či záplavové území.  

1.10 Ochrana obyvatelstva 

Stavba není svým účelem určena k civilní ochraně obyvatelstva.  
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Ve stavbě se nenachází žádné zařízení, u kterého by v případě poruchy došlo k ohrožení 

zdraví obyvatelstva například z hlediska uvolnění nebezpečných látek do ovzduší. 

1.11 Inženýrské stavby (objekty) 

Odvod splaškových odpadních vod a odvod dešťových vod bude probíhat 

prostřednictvím jednotné kanalizace. Dešťová voda bude svedena do akumulační 

nádrže, ze které bude možnost odebírat vodu na zavlažování zeleně v okolí stavby. 

Z této akumulační nádrže bude vybudován přepad do jednotné kanalizace, který bude 

vybudovaný z důvodu odvodu přebytečné dešťové vody z nádrže. 

Zásobování studenou pitnou vodou je zajištěno pomocí vodovodní přípojky z veřejného 

vodovodního řadu. Teplá voda bude připravována pomocí zásobníkových plynových 

ohřívačů teplé vody umístěných uvnitř budovy.  

Objekt sportovní haly bude dále zásobován elektrickou energií a plynem, který bude 

sloužit pro ohřev vody a pro vytápění haly. 

Do objektu bude také zaveden sdělovací kabel Telefonica O2, který bude zajišťovat 

vybavení stavby a to zejména kanceláří telefonní linkou, faxovou linkou a internetem.  

1.12 Výrobní a nevýrobní technologická zařízení 

V objektu bude nainstalováno klimatizační zařízení, gastronomické zařízení pro 

vybudovaný bufet a zařízení pro zpětné získávání tepla. 

 



B. Širší vztahy dopravních tras 26 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  
  

  

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

B. ŠIRŠÍ VZTAHY DOPRAVNÍCH TRAS 
SPORTS HALL, ENTRANCE PORTAL IMPLEMENTATION 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR'S THESIS 

AUTOR PRÁCE  Tomáš Vondrák  
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE  Ing. JITKA VLČKOVÁ 
SUPERVISOR 

BRNO 2013  



B. Širší vztahy dopravních tras 27 

Pro volbu trasy pro dopravu materiálu na staveniště přichází v úvahu pouze jedna 

možná varianta. Materiál pro řešenou technologickou etapu bude dopravován z místa, 

které je po vyznačené trase od staveniště vzdálené 1,5 km. Prvky systémového bednění, 

betonářská výztuž a čerstvý beton bude dopravován z areálu firmy HB Beton Jindřichův 

Hradec, který se nachází na Jarošovské ulici s číslem popisným 839. Dřevěné prvky 

budou na staveniště dodávány z firmy Kasalova pila, která se nachází naproti areálu 

betonárny HB beton a má adresu Jarošovská 600. Naplánována trasa bude probíhat po 

silnicích první, respektive druhé třídy a po celé délce naplánované trasy se nevyskytují 

žádná omezení, která by bránila využití navržených dopravních prostředků, které budou 

na staveniště dopravovat materiál. Po trase dopravy materiálu se nenacházejí žádné 

mosty či podjezdy pod mosty a není tak nutné trasu posuzovat na maximální možné 

zatížení mostů a maximální průjezdnou výšku pod mosty a po trase nejsou ani žádné 

omezení pro vjezd nákladních automobilů. Navržená trasa se nachází uvnitř města 

Jindřichův Hradec, tudíž je po celé trase nejvyšší dovolená rychlost jízdy 50 km/h. Při 

dopravě materiálu na staveniště musí být dodržovány veškeré dopravní předpisy dané 

zákonem o provozu na pozemních komunikacích. Za nedodržování těchto předpisů je 

zodpovědný řidič dopravního prostředku. 



B. Širší vztahy dopravních tras 28 

Na obrázku č.1 je znázorněna celá trasa dopravy materiálu a to od firmy HB Beton 

a Kasalova pila tj. od Jarošovské ulice (A) až po místo stavby tj. po 

ulici U Stadionu (B). 

 

Na obrázku č.2 je znázorněn, v pohledu od kruhového objezdu, vjezd a výjezd z areálu 

firmy Kasalova pila (vlevo) a do areálu HB Beton (vpravo). Řešení obou výjezdů 

umožňuje bezproblémový a bezpečný výjezd z obou areálů na silnici první třídy tj. na 

ulici Jarošovská. 

  



B. Širší vztahy dopravních tras 29 

Na obrázku č.3 je znázorněn detailní pohled na vjezd a výjezd z areálu betonárny HB 

Beton. 

 

Na obrázku č.4 je znázorněn detailní pohled na vjezd a výjezd do areálu Kasalovy pily. 

(Pohled ke kruhovému objezdu ve směru ke staveništi) 

 

Obrázek č.5 zobrazuje pohled na kruhový objezd, který svými rozměry umožňuje 

bezproblémový průjezd navržených strojů pro dopravu materiálu na staveniště. Při 



B. Širší vztahy dopravních tras 30 

dopravě materiálu na staveniště (i z něj) budou dopravní prostředky opouštět tento 

kruhový objezd na druhé odbočce vpravo. 

 

 

 Obrázek č.6 zobrazuje světelnou křižovatku, která se nachází cca 500 m ve směru jízdy 

od kruhového objezdu. Na této křižovatce bude probíhat odbočování z Jarošovské ulice 

pomocí odbočovacích pruhů pro daný směr do ulice Claudiusova. 

 



B. Širší vztahy dopravních tras 31 

Na obrázku č.7 je zobrazena křižovatka mezi ulicemi nábřeží Ladislava Stehny 

a Růžová, která se nachází ve vzdálenosti cca 800 m ve směru jízdy od předešlé 

světelné křižovatky. I zde bude odbočování probíhat prostřednictvím odbočovacích 

pruhů pro příslušný směr.   

  

Na obrázku č.8 je zobrazena, na trase poslední, křižovatka ulic Růžová a U Stadionu, 

která je od předešlé křižovatky vzdálená cca 150 m. Po odbočení do slepé ulice U 

stadionu se po cca 50 metrech nachází místo staveniště sportovní haly. 

 



B. Širší vztahy dopravních tras 32 

Na této křižovatce bude do každého směru osazena jedna mobilní přenosná  dopravní 

značka upozorňující na skutečnost, že je zde výjezd a vjezd vozidel ze stavby. Dopravní 

značky budou osazeny cca 25 m před hranicí křižovatky. Umístění veškerého 

dopravního značení je zakresleno ve výkresu zařízení staveniště. 
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 01 Rozpočet realizace vstupního portáluJKSO 802.29

Objekt Název objektu SKP 

01 Realizace vstupního portálu Měrná jednotka m3

Stavba Název stavby Počet jednotek 0

01 Přístavba sportovní haly v Jindřichově Hradci Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 1

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 346 185 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 2 789 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 17 449

ZRN celkem 348 974 Zařízení staveniště 6 979

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 348 974 Ostatní náklady neuvedené 0

373 403 Ostatní náklady celkem 24 428

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Tomáš Vondrák Jméno : Jméno :

Datum : 12.4.2013 Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Jindřichohradecká projekční kancelář s.r.o.

Jindřichohradecká projekční kancelář s.r.o.

Město Jindřichův Hradec

Stavcent a.s.

Tomáš Vondrák

ZRN+ost.náklady+HZS

373 403 Kč

78 415 Kč

0 Kč

0 Kč

451 818 Kč  
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01 Přístavba sportovní haly v Jindřichově Hradci Rozpočet : 01

01 Realizace vstupního portálu

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

3 Svislé a kompletní konstrukce 342 225 0 0 0 0

94 Lešení a stavební výtahy 3 960 0 0 0 0

713 Izolace tepelné 0 2 789 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 346 185 2 789 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 348 974 0

Oborová přirážka 0 0,0 348 974 0

Přesun stavebních kapacit 0 0,0 348 974 0

Mimostaveništní doprava 0 5,0 348 974 17 449

Zařízení staveniště 0 2,0 348 974 6 979

Provoz investora 0 0,0 348 974 0

Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 348 974 0

Rezerva rozpočtu 0 0,0 348 974 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : Rozpočet realizace vstupního portálu

24 428  
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01 Přístavba sportovní haly v Jindřichově Hradci Rozpočet: 01

01 Realizace vstupního portálu

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
1 311351105RT1 Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení bednicí 

materiál prkna m2 9,92 468,50 4 648,97

9,92

2 311351106R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění bednící 

materiál prkna m2 9,92 172,50 1 711,73

9,92

3 311351111R00 Bednění nadzákl. zdí oboustranné přesné - zřízení m2 153,25 477,36 73 155,42

81,25

45,00

27,00

153,25

4 311351112R00 Bednění nadzákl. zdí oboustranné přesné - odstr. m2 153,25 167,50 25 669,38

81,25

45,00

27,00

153,25

5 311361821R00 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské ocelí 10505 t 2,39 28 260,00 67 479,23

0,02

0,24

0,81

0,11

1,17

0,01

0,19

0,43

0,16

Profil R6:0,01421

Profil R8:0,18532

Profil R12:0,43233

Profil R10(přes dil. spáru):0,15687

Profil R6:0,0206

Profil R8:0,23696

Profil R12:0,80755

Profil R10(přes dil. spáru):0,10820

Mezisoučet

Písmena ''A'' obě dohromady:

Celé bednění(plocha jedné strany):

Deska 2500x1250:(2,5*1,25)*(2+5+5+5+2+2+1+1+3)

Deska 2500x1500:(2,5*1,5)*(2+2+2+6)

Deska 3000x1500:(3,0*1,5)*(2+2+2)

Mezisoučet

Písmeno ''H'':

Plocha určena pomocí součtu rozměru všech bednících desek

Celé bednění(plocha jedné strany):

Deska 2500x1250:(2,5*1,25)*(2+5+5+5+2+2+1+1+3)

Deska 2500x1500:(2,5*1,5)*(2+2+2+6)

Deska 3000x1500:(3,0*1,5)*(2+2+2)

Mezisoučet

100+201+303+404+505+606+708+809+910=4550mm

Svislé

230*16=3680mm

K celku připočteno 20% na ztratné

Ramenát pro obě písmena ''A'':(43*3*0,2*0,025)/0,065

Ramenát pro obě písmena ''A'':(43*3*0,2*0,025)/0,065

30*(20+20)=9200

Vlevo nahoře

89+180+270+361+451+542+632+723+813=4060mm

Svislé

230*16=3680mm

Vpravo nahoře

62+153+243+333+424+514+605+695+785+876+800+712+624+536+449+361+273+186=8633mm

Svislé

230*(20+20)=9200mm

Vpravo dole

976+886+788+690+591+494+395+297+198+72+174+275+376+477+579+680+781+882+984=10595mm

Svislé

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Rozpočet realizace vstupního portálu

Množství materiálu určeno za pomoci součtu celkového počtu prken a pomocí normy spotřeby prken na vytvoření 

bednění

Délka prken 

Vlevo dole

Vodorovné
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0,79

0,01

0,10

0,01

0,22

0,05

0,40

0,03

0,03

6 326313212R00 Zdivo nadzákl. z bet. vodost. nad 3m3, V4 (C16/20) m3 27,84 2 710,00 75 434,21

5,09

4,42

9,50

6,99

5,82

12,81

3,31

2,21

5,52

7 413321313R00 Nosníky z betonu železového C 16/20  (B 20) m3 5,80 2 695,00 15 643,94

1,91

0,54

1,06

0,48

0,48

0,28

1,06

5,80

8 413361821R00 Výztuž nosníků z betonářské oceli 10505 t 0,69 28 350,00 19 553,00

0,09

0,02

0,58

0,69

9 622481291R00 Montáž výztužné lišty přímé a rohové m 28,75 55,10 1 584,13

28,75

10 001 Nerezové trny 17 240 t 0,30 38 870,00 11 544,39

0,10

0,10

0,05

0,09

0,15

0,05

0,05

11 002 Vylamovací výztuž FRANK STABOX 19B (STA 19B 1220) ks 23,00 648,90 14 924,70

Písmeno ''L'':1*22*0,0022848

Mezisoučet

Písmeno ''H'':22*2*0,0022848

Mezisoučet

Písmena ''A'' obě dohromady:

Levé nohy:12*2*0,0022848

Pravé nohy:20*2*0,0022848

Mezisoučet

Výztuž průvlaku P 111:

Profil R8:0,08880

Profil R10:0,01720

Profil R16:0,58370

Mezisoučet

Montáž vylamovací výztuže:23*1,25

Uvnitř ''A'':(0,8*1,12*0,4)+(0,5*3,5*0,4)

Mezi ''A'' a ''L'':0,5*2,4*0,4

Písmeno ''L'':0,5*2,4*0,4

Mezi ''L'' a ''A'':(0,5*1,4*0,4)

Uvnitř ''A'':(0,8*1,12*0,4)+(0,5*3,5*0,4)

Mezisoučet

1 .Fáze:(4*1,2*0,4)+(2,4*1,45*0,4)

3. Fáze:2,3*2,4*0,4

Mezisoučet

Průvlak P 111:

V písmenu ''H'':(0,5*2,45*0,4)+(0,8*2,9*0,4)+(0,5*2,45*0,4)

Mezi ''H'' a ''A'':0,5*2,7*0,4

Mezisoučet

Písmena ''A'' obě dvě dohromady:

1. Fáze:(1,07*2,6*0,4+((3,19*2,6)-(0,9*2,6))*0,4)*2

3. Fáze:((4,22*2,3)-(1*2,3)-(0,22*0,58))*0,4*2

Mezisoučet

Písmeno ''L'':

Kotvy K 101:

Profil  10:0,03015

Mezisoučet

Písmeno ''H'':

1. Fáze:(2,4*0,4*2,65)*2

3. Fáze:(2,4*0,4*2,3)*2

Profil R6:0,00888

Profil R8:0,09998

Profil R10:0,01333

Profil R12:0,21929

Profil R10(přes dil. spáru):0,05410

Mezisoučet

Mezisoučet

Písmeno ''L'':
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23,00

23,00

12 998012021R00 Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m t 91,35 338,00 30 875,90

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 342 224,98

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
13 941941031R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m pojízdné

m2 28,82 41,40 1 192,94

28,82

28,82

14 941941111R00 Pronájem lešení za den m2 28,82 1,20 34,58

28,82

28,82

15 941941191RT3 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 lešení 

pronajaté m2 28,82 36,10 1 040,22

28,82

28,82

16 941941831R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m pojízdné

m2 28,82 28,40 818,35

28,82

28,82

17 998009101R00 Přesun hmot lešení samostatně budovaného t 0,53 1 651,00 874,40

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 3 960,49

Díl: 713 Izolace tepelné
18 713131141R00 Montáž desek izolace na tmel m2 11,86 105,00 1 245,69

5,28

5,28

6,16

6,16

0,42

0,42

19 28375460 Polystyren extrudovaný XPS m3 0,48 2 290,74 1 109,18

0,15

0,15

0,34

0,34

20 003 XPS Forma do písmene ''A'' ks 2,00 192,40 384,80

2,00

21 998713201R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m % 27,40 1,80 49,31

Celkem za 713 Izolace tepelné 2 788,98

XPS Forma:1+1

XPS forma:0,21*2

Mezisoučet

XPS do dilatační 

spáry:(((2,4*0,4*2)+(2*1*0,4)+(2*0,4*2)+(2,4*0,4))*0,025)*1,1

Mezisoučet

XPS vkládané do 

bednění:(((0,175*2,4)+(0,350*3,0)+(0,175*2,4)+(0,2*3,5)+(0,975*0,175)

+(1,0*0,350)+(2,150*0,175)+(3,15*0,2)+(2,4*0,175)+(3,650*0,2)+(0,975

*0,175)+(1,0*0,350)+(2,150*0,175))*0,050)*1,1

Mezisoučet

2 Setavy Aluberg 770:(2,550*5,650)*2

Mezisoučet

2 Setavy Aluberg 770:(2,550*5,650)*2

Mezisoučet

XPS do dilatační spáry:((2,4*0,4*2)+(2*1*0,4)+(2*0,4*2)+(2,4*0,4))

Mezisoučet

XPS vkládané do 

bednění:((0,175*2,4)+(0,350*3,0)+(0,175*2,4)+(0,2*3,5)+(0,975*0,175)+

(1,0*0,350)+(2,150*0,175)+(3,15*0,2)+(2,4*0,175)+(3,650*0,2)+(0,975*

0,175)+(1,0*0,350)+(2,150*0,175))

Mezisoučet

19B (STA 19B 1220):28,75/1,25

Mezisoučet

2 Setavy Aluberg 770:(2,550*5,650)*2

Mezisoučet

2 Setavy Aluberg 770:(2,550*5,650)*2

Mezisoučet
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Informace o stavbě: 

Název stavby: Přístavba sportovní haly v Jindřichově Hradci 

Jméno a adresa stavebníka: Město Jindřichův Hradec 

 Klášterská ulice 135/2, 377 22 J. Hradec 

                           IČ: 246 975 

 Statutární zástupce: starosta Ing. Karel Matoušek 

Zpracovatel projektové dokumentace: Jindřichohradecká projekční společnost s.r.o. 

 Jarošovská 753/2, 377 01 J. Hradec 

 DIČ/IČ: 086/ 482 02 185 

 Zástupce: Ing. Milan Špulák (ČKAIT 0100074) 

Předpis vypracoval: Tomáš Vondrák 
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1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 

Nově budovaný objekt sportovní haly se bude nacházet v zastavěném území nedaleko 

od centra města v rozsáhlém sportovním areálu Tyršova stadionu TJ Slovan Jindřichův 

Hradec s venkovními sportovišti pro letní sporty, s tělocvičnou pro míčové hry a se 

zimním stadionem. Objekt sportovní haly bude kompletně vybudovaný na pozemcích 

s parc. čísly dle katastru nemovitostí: 1930/1, 1930/2, 1930/3, 1930/4, 1930/5, 1930/6 

a 1930/7, které jsou majetkem města Jindřichův Hradec a  jsou územním plánem města 

určeny pro výstavbu budov pro občanskou vybavenost.  

Nová sportovní hala nazvaná jménem ISA má rozměry 50,6 x 43,5 metrů a tvoří tak se 

stávající tělocvičnou s názvem BELA o rozměru 18 x 36,7 metrů jeden celek s názvem 

ISABELA o celkové zastavěné ploše 2862 m2. Velikost hrací plochy v nové hale je 

22,8 x 44,8 m což je plocha o velikosti 1028 m2. Sportovní hala je navržena s kapacitou 

hlediště pro 776 sedící diváků a až 750 stojících diváků.  

Přístavba sportovní haly spočívá nejen ve vybudování nové hrací plochy, ale velmi 

významnou část stavby budou tvořit prostory pro zázemí nově budované sportovní ale i 

pro stávající tělocvičnu, které zahrnují především vstupní prostory s hygienickým 

zařízením, šatny pro sportovce, rozhodčí i diváky, kancelář, prostor rehabilitace, zázemí 

zaměstnanců, klubovnu, bufet, elektrorozvodnu a strojovnu vzduchotechniky. Všechny 

uvedené prostory jsou v přízemí objektu. V této úrovni jsou rovněž krytá parkovací 

stání pro automobily a kolostav. 

V uličním průčelí je část sloupů navržena ve tvaru písmen HALA. Tyto písmena budou 

železobetonová monolitická a budou tvořit významný architektonický prvek v průčelí 

stavby. Konstrukcí a postupem provádění těchto písmen se zabývá má bakalářská práce. 

Pro vytvoření konstrukce těchto písmen bude použito systémového nosníkového 

bednění DOKA Top 50, které bude sestavováno dle výkresu sestavy bednění přímo na 

staveništi. Bednění se bude sestavovat ve dvou respektive ve třech etapách. První etapa 

bude spočívat v sestavení bednění po úroveň dilatační spáry, druhá etapa bude spočívat 

v sestavení bednění pro spojitý průvlak procházející přes všechna písmena, která tomuto 

průvlaku budou tvořit podpory a posléze v poslední třetí fázi bude provedeno vybednění 
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části konstrukce nad průvlakem. Systémové bednění bude muset být u konstrukce 

písmene A doplněno o použití hraněného řeziva pro vytvoření podpůrné konstrukce 

šikmých ploch písmene A. Než se bude sestavovat bednění pro druhou fázi betonáže, 

bude muset být provedena dilatační spára pomocí extrudovaného polystyrenu tloušťky 

25 mm dle postupu stanoveného v technologickém předpisu. Do bednění pro druhou 

fázi betonáže bude vložen extrudovaný polystyren v tloušťce 50 mm a to způsobem 

uvedeným opět v technologickém předpisu. 

Nosnou konstrukci zastřešení tvoří systém dřevěných lepených lamelových vazníků 

a vaznic. Střešní plášť se skládá z titanzinkové falcované krytiny na dřevěném 

plnoplošném bednění, vzduchové mezery, pojistné hydroizolace, tepelné izolace 

z minerální vaty a dřevěného lamelového podhledu s akustickou úpravou. 

Obvodový plášť je vyzděn z bloků 44 P+D (např. Porotherm). Příčky v přízemí jsou 

z příčkovek (např. Porotherm) různé tloušťky. 

Prvky systémového bednění DOKA, betonářkou výztuž a beton bude na stavbu dodávat 

firma HB Beton Jindřichův Hradec se sídlem na Jarošovské ulici s číslem 

popisným 839. Dřevěné prvky použité při výstavbě bude dodávat firma Kasalova pila se 

sídlem na Jarošovské ulici s číslem popisným 600. Obě tyto firmy se nacházejí ve 

vzdálenosti do 1,5 km od stavby sportovní haly. 
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2 PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 

Před započetím prací na vyztužování konstrukce je nutné aby byly zcela dokončeny 

veškeré práce na základových konstrukcích včetně dokončení provádění základové 

desky, ze které budou připraveny pruty výztuže k napojení výztuže písmen. Přitom je 

velice důležité, aby tato výztuž byla řádně zkontrolována. Dále musí být celý povrch 

základové desky zbaven všech nečistot, které by mohly tvořit překážku pro provádění 

vyztužení konstrukce. O stavu dříve provedených prací musí být při předání a převzetí 

pracoviště sepsán zápis do stavebního deníku. Do stavebního deníku se zapisují veškeré 

zjištěné skutečnosti včetně případných vyskytujících se vad a nedodělků a případně i 

způsob jejich odstranění. Zápis ve stavebním deníku stvrdí obě zúčastněné strany 

podpisy oprávněných a zmocněných osob.  
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3 MATERIÁLY, DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ 

Specifikace veškerého použitého materiálu je uvedena v tabulce viz níže.  

Doprava betonářské výztuže bude probíhat z cca 1,5 km vzdálené firmy HB Beton. 

Doprava výztuže bude zajištěna pomocí nákladního automobilu s nekrytou ložnou 

plochou s hydraulickým teleskopickým výložníkem. Po staveništi se bude výztuž 

přemisťovat pomocí ručního nošení.  

Veškerá betonářská výztuž bude naohýbána ještě před dodávkou na stavbu. Úpravu 

stejně jako dodávku výztuže bude zajišťovat firma HB Beton. 

Betonářská výztuž se bude skladovat dle druhu na skládce materiálu, který je 

vybudován na (severním) konci ulice U Stadionu tj. na konci slepé části komunikace. 

Plocha skládky bude ohraničena pomocí mobilního oplocení výšky minimálně 1,8 m. 

Jelikož se jedná o asfaltovou komunikace, je zde tímto zajištěn požadavek na únosnost 

a odvodněnost této skládky. Komunikace je ve vlastnictví investora, tudíž nebude nutné 

řešit zábor cizích pozemků. Drobný materiál bude skladován v uzavíratelné 

a uzamykatelné stavební buňce, která je umístěna na stejném místě, jako je zřízená 

skládka. 

Veškeré stroje, které jsou použité při práci na vyztužování konstrukce jsou 

specifikovány v bodě číslo 7 tohoto technologického předpisu. 

 

Výpis veškerého použitého materiálu pro armování 

Specifikace vylamovací výztuže jsou uvedeny v technologickém předpisu pro provedení 

bednění.  
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3.1 Betonářská výztuž 

Písmeno „H“ 

Výztuž B500B (R 10 505) 

Průměr výztuže [mm] Celková hmotnost výztuže [kg] Celkové množství [bm] 

16 220,60 592,80 

18 236,96 599,90 

12 807,55 909,40 

 

Kotvy K 101 

Označení ve výkresu 

výztuže 

Celková hmotnost kotvy 

[kg] 
Celkové množství [ks] 

K 101 1,87 3 

 

Nerezové trny 17 240 

Průměr výztuže [mm] 
Celková hmotnost výztuže 

[kg] 
Celkové množství [ks;bm] 

20 100,53 44; 40,70 

 

Výztuž procházející dilatační sparou B500B (R 10 505) 

Průměr výztuže [mm] 
Celková hmotnost výztuže 

[kg] 
Celkové množství [bm] 

10 108,20 175,36 
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Písmena „A“ 

Hodnoty v tabulkách jsou uvedeny pro obě písmena „A“ ! 

Výztuž B500B (R 10 505) 

Průměr výztuže [mm] 
Celková hmotnost výztuže 

[kg] 
Celkové množství [bm] 

16 114,21 464,00 

18 185,32 469,15 

12 432,33 486,85 

 

Kotvy K 101 

Označení ve výkresu 

výztuže 

Celková hmotnost kotvy 

[kg] 
Celkové množství [ks] 

K 101 1,87 3 

 

Nerezové trny 17 240 

Průměr výztuže [mm] 
Celková hmotnost výztuže 

[kg] 
Celkové množství [ks;bm] 

20 146,23 64; 59,20 

Výztuž procházející dilatační sparou B500B (R 10 505) 

Průměr výztuže [mm] 
Celková hmotnost výztuže 

[kg] 
Celkové množství [bm] 

10 156,87 254,25 
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Písmeno „L“ 

Výztuž B500B (R 10 505) 

Průměr výztuže [mm] 
Celková hmotnost výztuže 

[kg] 
Celkové množství [bm] 

16 448,88 240,00 

18 499,98 253,10 

10 413,33 221,60 

12 219,29 249,95 

 

Kotvy K 101 

Označení ve výkresu 

výztuže 

Celková hmotnost kotvy 

[kg] 
Celkové množství [ks] 

K 101 1,25 2 

 

Nerezové trny 17 240 

Průměr výztuže [mm] 
Celková hmotnost výztuže 

[kg] 
Celkové množství [ks;bm] 

20 50,27 22; 20,35 

Výztuž procházející dilatační sparou B500B (R 10 505) 

Průměr výztuže [mm] 
Celková hmotnost výztuže 

[kg] 
Celkové množství [bm] 

10 54,10 87,68 
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Průvlak P 111 

Výztuž B500B (R 10 505) 

Průměr výztuže [mm] 
Celková hmotnost výztuže 

[kg] 
Celkové množství [bm] 

18 588,80 224,80 

10 517,20 227,85 

16 583,70 369,90 

 

Betonářská výztuž celkem dle druhu 

Výztuž B500B (R 10 505) 

Průměr výztuže [mm] 
Celková hmotnost výztuže 

[kg] 
Celkové množství [bm] 

16 1543,69 1196,80 

18 1522,26 1546,95 

10 1344,74 1558,74 

12 1459,17 1646,20 

16 1583,70 1369,90 

 

Kotvy K 101 

Označení ve výkresu 

výztuže 

Celková hmotnost kotvy 

[kg] 
Celkové množství [ks] 

K 101 4,99 8 

 



D1. Technologický předpis pro armování 49 

Nerezové trny 17 240 

Průměr výztuže [mm] 
Celková hmotnost výztuže 

[kg] 
Celkové množství [ks;bm] 

20 297,03 130; 120,25 

 
 

Rozpis použitého materiálu na kotvy K 101 ( celkem 8ks kotev) 

Výztuž V 10 425 

Průměr výztuže [mm] 
Celková hmotnost výztuže 

[kg] 
Celkové množství [bm] 

10 30,15 2,4 

 

Plochá výztuž 200x8 

Rozměr ploché výztuže 

[mm] 

Celková hmotnost výztuže 

[kg] 
Celkové množství [bm] 

200x300x8 5,93 9,60 

 

3.2 Vazací drát  

Vazací drát se bude používat ke spojování betonářské výztuže. 

 

Označení  Průměr drátu [mm] Celkové množství [kg] 

VD 1,25 cca 3,0 
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3.3 Obalovaná elektroda  

Při svařování výztuže bude využita metoda 111 dle ČSN EN ISO 17660-1 což je 

metoda ručního svařování obalovanou elektrodou. Ke spojování betonářské výztuže se 

při této metodě svařování budou používat obalované svařovací elektrody průměru 

2,5 mm a délky 350 mm ESAB E-B.  

Označení  Průměr elektrody [mm] Celkové množství [kg] 

ESAB E-B 2,5 cca 5,0 

                                          
 

 

3.4 Distanční prvky 

Aby bylo možno v průběhu celé doby betonáže dodržet požadovanou hodnotu krytí 

výztuže betonem, budou použity plastové distanční kroužky Mirra KO. 

Označení distančního 

prvku 
Pro krytí [mm] Celkové množství [ks] 

KO 20 20 200 

KO 35 35 220 

KO 40 40 220 
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4 PRACOVNÍ PODMÍNKY 

Staveniště je již vybaveno přípojkami jednotlivých sítí, zavedených účelně na místo 

jejich potřeby. Na staveništi bude zřízena umývárna a hygienické zařízení pro 

pracovníky.  Pro odběr elektrické energie bude sloužit staveništní rozvaděč (220/400V), 

který bude zároveň sloužit pro zaznamenávání množství spotřebované energie. Pro 

odběr vody bude sloužit odběrné místo, kde bude také instalován podružný vodoměr pro 

zaznamenávání spotřebovaného množství vody. 

Při samotném vyztužování konstrukce je vždy potřeba zvážit, zda za aktuálních 

klimatických podmínek lze provádět danou činnost na vyvazování výztuže v konstrukci. 

Mezi rozhodující klimatické vlivy při svařování patří zejména mráz. Při teplotách pod  

 -5°C ztrácí svary svoji kvalitu a při -10°C svary výrazně křehnou a tudíž nemůžeme 

zajistit požadovanou kvalitu spoje dvou svařovaných výztuží při takto nízkých teplotách 

a je tedy za této situace nutné zastavit činnost na svařování výztuže. Svařování výztuže 

také nesmí probíhat za deště. Pokud by bylo nutné svařovat za deště, musí se zajistit, 

aby svařované prvky byly suché a chráněné proti dešti například vybudováním ochranné 

konstrukce. 
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5 TECHNOLOGICKÝ POSTUP 

Vyztužování konstrukce písmen bude probíhat ve dvou fázích.  

První fází vyztužování bude fáze vyztužování od úrovně horní hrany základu tj. od -

0,200, do úrovně dilatační spáry tj. do úrovně + 2,425. 

Druhá fáze bude spočívat ve vyztužení zbývající části nad dilatační sparou až do horní 

hrany písmen tj. do + 5,250. 

5.1 První fáze vyztužování 

S vyztužováním konstrukce se začne od písmene „H“ a bude se postupně směřovat 

k poslednímu písmenu „A“.  

Před započetím prací se musejí přesně roztřídit a připravit veškeré pruty pro konkrétní 

písmeno. Výztuž bude vyvazována vždy dle konkrétního výkresu výztuže pro dané 

písmeno. Při vyvazování výztuže se vždy bude začínat s vyvazováním svislé výztuže 

a to tím způsobem, že se nejprve pomocí vázacího drátu připevní svislý prut betonářské 

výztuže k svislému prutu vystupujícího ze základu. Musí se vždy začít od krajních 

výztuží, ke kterým je posléze pomocí vazacího drátu připevňována vodorovná výztuž, 

která bude posléze tvořit oporu dalším svislým prutům. Krytí výztuže betonem bude 

zajištěno pomocí plastových distančních prvků. Tyto prvky se připevňují k výztuži 

pomocí vazacího drátu, tak, aby distanční prvky byly k výztuži přivázány na kolmo 

a pevně. Rozmístění distančních prvků se volí tak, aby byla zajištěna hodnota krytí 

v každém místě betonované konstrukce. Toto se zajistí umístěním alespoň jednoho 

distančního prvku na jeden a půl čtverečního metru plochy bednění. Spojení svislých 

prutů s vodorovnými bude zajištěno pomocí vazacího drátu o průměru 1,25 mm, který 

se omotá křížem kolem stykujících se výztuží a pomocí vazacích kleští se pevně 

dotáhne a to do takové míry, aby spoj byl pevný, ale aby nedošlo k poškození vazacího 

drátu. Rozteč svázání by neměla být vetší jak 50 cm. Takto opakujícím se postupem se 

vyváže výztuž až po úroveň dilatační spáry. Po tomto vyztužení přijde na řadu osazení 

svislé nerezové výztuže, který bude probíhat skrze dilatační spáru. Nerezové trny budou 

přichyceny pomocí vazacího drátu k dříve osazené vodorovné výztuži. Poté budou 
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k nerezovým trnům přivázány vodorovné třmínky, které budou pro zvýšení stability 

takto vzniklého výztužného koše přivařeny k nerezovým trnům. Přivaření se bude 

provádět pomocí svářečky ESAB Caddy Arc 251i s  obalovanými elektrodami ESAB E-

B. Přivařovat se bude vždy tak, aby každý trn byl k jednomu třmínku přivařen pomocí 

jednoho bodového svaru. Toto přivaření se provede pouze po úroveň dilatační spáry. 

Nad touto sparou se přivaření provede až po zabetonování části pod dilatační sparou. 

Při vyztužování konstrukce bude zapotřebí použít lešení, které pracovníkům zajistí 

snadné a bezpečné vázání výztuže v konstrukci ve výšce. Toto lešení je popsáno v bodě 

7 tohoto technologického předpisu. 

5.2 Druhá fáze vyztužování 

Ještě před následným vyztužováním konstrukce je potřeba upravit dilatační spáru 

pomocí extrudovaného polystyrenu XPS tloušťky 25 mm. Postup úpravy je popsán 

v technologickém postupu pro betonáž. 

Po zabetonování části písmen po úroveň dilatační spáry a po její úpravě, jež je popsána 

v technologickém předpisu pro provádění betonáže, se začne s vyvazováním výztuže 

nad touto sparou. Při vyvazování výztuže písmen musí být zároveň vyvazována i výztuž 

průvlaku P 111 dle výkresu výztuže průvlaku. Nejprve se provede svaření třmínků 

s nerezovými trny dle stejného, výše uvedeného postupu.  

Do úrovně spojitého průvlaku a to dle výkresu bednění bude uložena po celé délce 

vylamovací výztuž. S montáží vylamovací výztuže se začne na okraji písmene ''H'' 

a bude se postupovat ve směru ke konci nápisu HALA. Výztuž bude osazována dle 

výkresu bednění. Postup osazování vylamovací výztuže je takový, že se prvek přiloží 

k bednění a jeho poloha se zajistí pomocí stavebních hřebíků 50 x 2,5 k bednění. Po 

tomto osazení se ihned provede zajištění polohy pomocí rádlovacího drátu tloušťky 

1,6 mm a to tak, že se každá výztuž vystupující z pouzdra přiváže k nosné výztuži 

písmen. Při osazení je nutné dbát, aby pouzdro výztuže těsně přiléhalo k bednění 

(materiál popsán v technologickém předpisu pro provádění bednění). 
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Spolu s osazováním vylamovací výztuže se začne s vyztužováním spojitého průvlaku 

P 111. Při vyztužování tohoto průvlaku je potřeba dbát zvýšené pozornosti při 

provádění z důvodu zakřivení průvlaku po délce (viz výkres výztuže) a změn velikosti 

průřezu průvlaku po výšce a délce. Výztuž je potřeba ukládal a skružit dle výkresu 

výztuže a dle skutečného tvaru bednění tak, aby ve všech místech bylo dodrženo 

projektem předepsané krytí výztuže. V místech mezi písmeny je použita nižší část 

průvlaku a místech uvnitř písmen je použita vyšší část průvlaku. Při vyztužování 

průvlaku se bude postupovat tak, že v místech mezi písmeny budou nejprve umisťovány 

do bednění třmínky a poté vodorovné pruty. Tyto vodorovné pruty budou v každém 

styku s třmínkem pevně svázány k sobě pomocí vazacího drátu. V místech uvnitř 

písmen budou nejprve ukládány dolní příložky, poté třmínky, poté vodorovné pruty 

uvnitř třmínku a na závěr se provede montáž horních příložek a připevnění vodorovných 

prutů k nim. Vždy při vkládání jednotlivých prvků, budou tyto prvky ihned přivazovány 

k prvkům, které se s nimi stýkají, aby nedošlo při manipulaci s dalšímu pruty například 

k posunutí již uložené výztuže.  

Po vyvázání výztuže průvlaku bude následovat montáž výztuže nad průvlakem. Nejprve 

se budou opět, stejně jako v první fázi, osazovat svislé krajní pruty, ke kterým se přiváží 

vodorovné pruty a po osazení vodorovných prutů se budou vkládat do těchto 

vodorovných prutů zbývající svislé pruty, které se opět stejným, dříve zmíněným 

způsobem, sváží pevně k sobě. Poté se ještě do míst předepsaných výkresem výztuže 

připevní kotevní příložky K 101. Tyto příložky se budou ukládat tak, aby delší 

půdorysný rozměr směřoval kolmo k bednění. Svislé větve této kotvy se připevní 

k vodorovné výztuži písmene a to v každém styku těchto výztuží.  

Při vyztužování konstrukce bude zapotřebí použít lešení, které pracovníkům zajistí 

snadné a bezpečné vázání výztuže v konstrukci ve výšce. Toto lešení je popsáno 

v bodě 7 tohoto technologického předpisu. 
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6 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

Profese Počet pracovníků 

Vedoucí pracovní čety 1 

Vazač 4 

Svářeč 1 

Pomocní dělníci 2 
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7 STROJE, NÁŘADÍ, PRACOVNÍ POMŮCKY  

Dopravu betonářské výztuže na staveniště bude zajišťovat stejný nákladní automobil 

s nekrytou ložnou plochou, který byl použit pro dopravu prvků bednění a řeziva na 

staveniště. Tímto nákladním automobilem je MAN 35 400 HIAA. 

Parametry stroje jsou popsány v samostatné části bakalářské práce a to v části G - návrh 

strojní sestavy. 

Pro svařování betonářské výztuže bude užita elektrická svářečka ESAB Caddy 

Arc 251i. Parametry přístroje jsou popsány v samostatné části bakalářské práce a to 

v části G - návrh strojní sestavy. 

Při vyvazování výztuže bude dále použito běžné pracovní nářadí jako jsou armovací 

a vazací kleště, štípací kleště. 

Všichni pracovníci jsou povinni při výkonu své práce používat ochranné pomůcky, 

které jsou nezbytné pro výkon jejich práce. Při montáži výztuže se jedná zejména o: 

ochranný oděv; pevná stabilní obuv s ochranou proti možnému propíchnutí podrážky 

hřebíkem a s ochranou špičky proti padajícímu předmětu; pracovní rukavice obyčejné 

nebo speciální, které musí být schválené pro práci s řeznými nástroji tj. musí mít 

alespoň základní ochranu proti proříznutí; ochranné brýle a ochranou kuklu na sváření, 

která musí zajisti ochranu zraku před vysokou intenzitou světla vznikající tři svařování 

tj. musí mít zatmavené hledí; zednický a svinovací metr; bezpečnostní ochrannou 

přilbu, která bude pracovníka chránit před padajícími předměty z výšky; reflexní vestu, 

která bude zajišťovat bezpečnost pracovníka při pohybu po staveništi, zejména pak při 

snížené viditelnosti. Reflexní vestu pracovníci nepoužívají při svařování. 

Při montáži výztuže bude používáno pojízdné hliníkové lešení (ALUBERG 770), (které 

je stejné jako u provádění bednění a betonáže), které zajistí pohodlnou a bezpečnou 

práci v potřebné výšce. Hliníkové lešení bude mít úroveň první podlahy ve výšce 

2270 mm nad úrovní základové desky pro montáž výztuže v první a druhé a částečně i 

ve třetí fázi vyztužování. Pro dokončení vyztužování v horní části, ve třetí fázi, bude 

sloužit podlaha ve výšce 4540 mm nad úrovní základové desky. Při montáži výztuže 
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budou použity dvě takovéto sestavy pojízdného lešení. Pojízdné lešení má rozměr 

pracovní podlahy 770 x 2550 mm. Pracovní podlaha, v případě potřeby, lze libovolně 

výškově posouvat po 280 mm, což je rozteč příčlí bočního nosného žebříčku. Lešení 

musí být zapřeno pomocí minimálně dvou stabilizátorů, aby nedošlo ke ztrátě stability 

lešení. Lešení nesmí být nikdy posouváno pokud se na lešení pohybují osoby. Postup 

montáže tohoto lešení je pospán v návodu výrobce k montáži lešení Aluberg 770. 
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8 JAKOST A KONTROLA KVALITY 

Před začátkem provádění ukládání výztuže se musí provést vstupní kontrola dodaného 

materiálu. Na místo určení musí být výztuž dopravována tak, aby transportem nedošlo 

k poškození, zakřivení a znečištění výztuže. Rovnání ohnutých prvků je možné po 

konzultaci se statikem a je ho možné provádět pouze pomocí zařízení k tomu určených.  

Výztuž se musí do konstrukce ukládat v poloze předepsané projektovou dokumentací 

a musí se zajistit tak, aby i během betonáže zůstala na předepsaném místě. Výztuž musí 

mít před betonáží přirozeně čistý povrch bez koroze, odlupujících se okují, bez 

mastnoty. Jakékoliv nečistoty, které snižují soudržnost betonu s výztuží, se musí 

odstranit. 

Nastavování výztuže se musí provádět takovými způsoby a v takových místech, které 

jsou stanoveny v projektové dokumentaci. Svařování výztuží se provádí pouze 

v místech vymezených projektovou dokumentací. Svarové spoje může provádět pouze 

osoba, která je pro tuto činnost odborně způsobilá tj. svářeč.  

Při ukládání výztuže musí být dodrženy veškeré mezní odchylky v uložení výztuže. 

Poloha jednotlivých prutů výztuže, jakož i vzdálenost mezi jednotlivými pruty a mezi 

třmínky a odchylky tloušťky krycí vrstvy betonu se nesmějí lišit od hodnot stanovených 

v projektové dokumentaci a to o více jak ± 20 % nejvýše však o 30 mm. Odchylky 

poloh styků podélných výztužím ve směru jejich délky nesmějí překročit ±30 mm. Před 

betonáží se musí provést výstupní kontrola výztuže. Při kontrole výztuže se provádí 

kontrola druhu použité výztuže, profilů použitých prutů, počtu prutů, délky, tvaru 

a ukončení prutů, polohy v konstrukci, krytí výztužných vložek, dodržení stanovených 

odchylek a tolerancí, v zimním období též i teplota povrchu výztuže. Zjištěné neshody 

musejí být sepsány do stavebního deníku a musejí být neprodleně odstraněny. Kontrolu 

realizovaných procesů při odstraňování nedostatků provádí stavbyvedoucí.  

Postup prováděných kontrol je uveden v samostatné části této práce a sice v 

části H kvalitativní požadavky. 
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9 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ  

Veškeré práce na staveništi se musí provádět dle platných norem a předpisu. Bezpečnost 

práce musí probíhat dle vyhlášky nařízené vládou  NV 591/2006 Sb. a NV 362/2005 Sb. 

Všichni pracovníci a osoby vyskytované na stavbě musí být seznámeni s těmito 

vyhláškami a nařízeními vlády. Každý pracovník musí mít ochranné pomůcky 

k zajištění bezpečnosti při práci (vyjmenované v bodě 7 tohoto technologického 

předpisu).  

Prevence rizik je řešena v samostatné části této práce a sice v části I bezpečnost práce - 

prevence rizik. 
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10 EKOLOGIE, VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

V průběhu stavebních prací lze krátkodobě očekávat zvýšené zatížení území hlukem 

a vibrací ze stavebních strojů (dle zákona 148/2006 Sb.) v pracovní době určené pro 

výstavbu objektu a to od 7:00-18:00. Stavba se nenachází v žádném ochranném pásmu, 

není proto nutné zavádět zvláštní postupy ochrany proti tomuto zatížení. 

Veškerý odpad, který bude na stavbě vyprodukován, bude ekologicky zlikvidován dle 

zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.  

Odpady vyprodukované na stavbě budou odděleně skladovány dle druhu tak, aby 

nedošlo k jejich promíchání. Veškeré odpady vyprodukované na stavbě bude likvidovat 

odborná firma vybrána na základě veřejného výběrového řízení. Tato firma musí 

vlastnit veškeré potřebné povolení pro ekologickou likvidaci a nakládání s odpady. 

V této tabulce jsou uvedeny kategorie a názvy odpadů, které budou vznikat při 

armování konstrukce. 

Název odpadu Označení dle katalogu odpadů 

Železo 17 04 05 

Komunální odpad 20 03 01 

Odpady ze svařování 12 01 13 
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11 POUŽITÁ LITERATURA, NORMY ČSN, ZÁKONY 

Internetové stránky: 

 www.esab.com 

 www.ferona.cz 

 www.kondor.cz 

 www.kornbrno.cz 

 www.industry-eu.cz 

 www.mantruckandbus.cz 

 www.bosch.cz 

 www.envigroup.cz 

 www.psp.cz 

 www.unmz.cz 

 www.hbbeton.cz 

 www.vutbr.cz 

Normy ČSN:  

 ČSN EN ISO 17 660-1 

 ČSN 42 0139 

 ČSN EN 10080 

Nařízení vlády:  

 NV 591/2006 Sb. 

 NV 148/2006 Sb. 

 NV 362/2005 Sb. 

Zákony:  

 č. 350/2012 Sb. 

 č. 185/2001 Sb. 



D2. Technologický předpis pro bednění 62 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  
  

  

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

D2. TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO BEDNĚNÍ 
SPORTS HALL, ENTRANCE PORTAL IMPLEMENTATION 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR'S THESIS 

AUTOR PRÁCE  Tomáš Vondrák  
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE  Ing. JITKA VLČKOVÁ 
SUPERVISOR 

BRNO 2013  



D2. Technologický předpis pro bednění 63 

Informace o stavbě: 

Název stavby: Přístavba sportovní haly v Jindřichově 

 Hradci 

Jméno a adresa stavebníka: Město Jindřichův Hradec 

 Klášterská ulice 135/2, 377 22 J. Hradec 

 IČ: 246 975 

 Statutární zástupce: starosta Ing. Karel Matoušek 

Zpracovatel projektové dokumentace: Jindřichohradecká projekční společnost s.r.o. 

 Jarošovská 753/2, 377 01 J. Hradec 

 DIČ/IČ: 086/ 482 02 185 

 Zástupce: Ing. Milan Špulák (ČKAIT 0100074) 

Předpis vypracoval: Tomáš Vondrák 
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1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 

Nově budovaný objekt sportovní haly se bude nacházet v zastavěném území nedaleko 

od centra města v rozsáhlém sportovním areálu Tyršova stadionu TJ Slovan Jindřichův 

Hradec s venkovními sportovišti pro letní sporty, s tělocvičnou pro míčové hry a se 

zimním stadionem. Objekt sportovní haly bude kompletně vybudovaný na pozemcích 

s parc. čísly dle katastru nemovitostí: 1930/1, 1930/2, 1930/3, 1930/4, 1930/5, 1930/6 

a 1930/7, které jsou majetkem města Jindřichův Hradec a  jsou územním plánem města 

určeny pro výstavbu budov pro občanskou vybavenost.  

Nová sportovní hala nazvaná jménem ISA má rozměry 50,6 x 43,5 metrů a tvoří tak se 

stávající tělocvičnou s názvem BELA o rozměru 18 x 36,7 metrů jeden celek s názvem 

ISABELA o celkové zastavěné ploše 2862 m2. Velikost hrací plochy v nové hale je 

22,8 x 44,8 m což je plocha o velikosti 1028 m2. 

Sportovní hala je navržena s kapacitou hlediště pro 776 sedící diváků a až 750 stojících 

diváků. 

Přístavba sportovní haly spočívá nejen ve vybudování nové hrací plochy, ale velmi 

významnou část stavby budou tvořit prostory pro zázemí nově budované sportovní ale i 

pro stávající tělocvičnu, které zahrnují především vstupní prostory s hygienickým 

zařízením, šatny pro sportovce, rozhodčí i diváky, kancelář, prostor rehabilitace, zázemí 

zaměstnanců, klubovnu, bufet, elektrorozvodnu a strojovnu vzduchotechniky. Všechny 

uvedené prostory jsou v přízemí objektu. V této úrovni jsou rovněž krytá parkovací 

stání pro automobily a kolostav. 

V uličním průčelí je část sloupů navržena ve tvaru písmen HALA. Tyto písmena budou 

železobetonová monolitická a budou tvořit významný architektonický prvek v průčelí 

stavby. Konstrukcí a postupem provádění těchto písmen se zabývá má bakalářská práce. 

Pro vytvoření konstrukce těchto písmen bude použito systémového nosníkového 

bednění DOKA Top 50, které bude sestavováno dle výkresu sestavy bednění přímo na 

staveništi. Bednění se bude sestavovat ve dvou respektive ve třech etapách. První etapa 

bude spočívat v sestavení bednění po úroveň dilatační spáry, druhá etapa bude spočívat 

v sestavení bednění pro spojitý průvlak procházející přes všechna písmena, která tomuto 
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průvlaku budou tvořit podpory a posléze v poslední třetí fázi bude provedeno vybednění 

části konstrukce nad průvlakem. Systémové bednění bude muset být u konstrukce 

písmene A doplněno o použití hraněného řeziva pro vytvoření podpůrné konstrukce 

šikmých ploch písmene A. Než se bude sestavovat bednění pro druhou fázi betonáže, 

bude muset být provedena dilatační spára pomocí extrudovaného polystyrenu tloušťky 

25 mm dle postupu stanoveného v technologickém předpisu. Do bednění pro druhou 

fázi betonáže bude vložen extrudovaný polystyren v tloušťce 50 mm a to způsobem 

uvedeným opět v technologickém předpisu. 

Nosnou konstrukci zastřešení tvoří systém dřevěných lepených lamelových vazníků 

a vaznic. Střešní plášť se skládá z titanzinkové falcované krytiny na dřevěném 

plnoplošném bednění, vzduchové mezery, pojistné hydroizolace, tepelné izolace 

z minerální vaty a dřevěného lamelového podhledu s akustickou úpravou. 

Obvodový plášť je vyzděn z bloků 44 P+D (např. Porotherm). Příčky v přízemí jsou 

z příčkovek (např. Porotherm) různé tloušťky. 

Prvky systémového bednění DOKA, betonářkou výztuž a beton bude na stavbu dodávat 

firma HB Beton Jindřichův Hradec se sídlem na Jarošovské ulici s číslem popisným 

839. Dřevěné prvky použité při výstavbě bude dodávat firma Kasalova pila se sídlem na 

Jarošovské ulici s číslem popisným 600. Obě tyto firmy se nacházejí ve vzdálenosti do 

1,5 km od stavby sportovní haly. 
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2 PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 

Před započetím prací na sestavování systémového bednění pro bednění písmen je nutné 

aby byly zcela dokončeny veškeré práce na základových konstrukcích včetně dokončení 

provádění základové desky, na které se posléze bude bednění sestavovat. Přitom je 

velice důležité, aby tyto konstrukce byly řádně vyzrálé a zkontrolované z hlediska 

požadované rovinnosti povrchu. Maximální nerovnost základové desky je ± 5 mm pro 

vztažnou délku 2 m. Dále musí být celý povrch základové desky zbaven všech nečistot, 

které by mohly ohrožovat či omezovat správný a bezpečný postup montáže bednění. O 

stavu dříve provedených prací musí být při předání a převzetí pracoviště sepsán zápis do 

stavebního deníku. Do stavebního deníku se zapisují veškeré zjištěné skutečnosti včetně 

případných vyskytujících se vad a nedodělků a případně i způsob jejich odstranění. 

Zápis ve stavebním deníku stvrdí obě zúčastněné strany podpisy oprávněných 

a zmocněných osob. Elektrická energie, která bude využívána při sestavování bednění, 

se bude odebírat z odběrného místa, které bylo vybudováno na staveništi již při 

předchozích činnostech.  
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3 MATERIÁLY, DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ 

Pro provádění bednění monolitické konstrukce bude použito systémového nosníkového 

bednění Top 50 od firmy DOKA, které bude doplněné o dřevěný ramenát 

z hoblovaných prken tloušťky 25 mm a šířky 200 mm. Nosníkové bednění DOKA bude 

použito včetně veškerého pomocného materiálu, který je k tomuto typu bednění 

dodáván a to hlavně z důvodu zajištění proveditelnosti a bezpečnosti při použití tohoto 

bednění. Specifikace veškerého použitého materiálu je uvedena v tabulce viz níže.  

Doprava systémového bednění a doprava betonářské výztuže bude probíhat z cca 

1,5 km vzdálené firmy HB Beton, doprava řeziva bude probíhat z firmy Kasalova pila, 

která má sídlo ve stejném průmyslovém areálu jako firma HB Beton. Doprava prvků 

bednění bude zajištěna pomocí nákladního automobilu s nekrytou ložnou plochou 

s hydraulickým teleskopickým výložníkem. Veškeré prvky systémového bednění budou 

uloženy do přepravních prostředků tj. přepravních kontejnerů a přepravních palet, které 

budou vždy opatřeny štítkem s označením, které bude přesně popisovat konkrétní typ 

bednícího prvku, jeho množství, hmotnost a způsob manipulace s daným konkrétním 

prvkem systémového bednění. Manipulace s těmito paletami a kontejnery bude 

prováděna pomocí nákladního automobilu s teleskopickým výložníkem. Po staveništi se 

budou tyto přepravní prostředky přemisťovány pomocí paletovacího vozíku.  

Doprava řeziva na staveniště bude probíhat stejným způsobem jako doprava prvků 

systémového bednění. Po staveništi bude toto řezivo přemisťováno pomocí ručního 

nošení. Skladování řeziva bude na skládce materiálu. Dřevěná prkna budou skladovány 

na dřevěných podkladcích, které budou zajišťovat, aby za deště neležely prkna na zemi 

ve vodě. Prkna budou proti dešti chráněny pomocí zaplachtování folií.  

Veškeré stroje, které jsou použité při práci na zhotovení bednění a pro dopravu prvků 

bednění na místo stavby, jsou specifikovány v bodě číslo 7 tohoto technologického 

předpisu. 

Prvky bednění se bude skladovat dle druhu na skládce materiálu, který je vybudován na 

(severním) konci ulice U Stadionu tj. na konci slepé části komunikace.  
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Plochu skládky budou vymezovat okolní stavby a část bude ohraničena pomocí 

mobilního oplocení výšky minimálně 1,8 m. Vjezd na tuto skládku bude vytvořen 

pomocí rozebíratelné části oplocení v místě vjezdu na skládku. Jelikož se jedná 

o asfaltovou komunikace, je zde tímto zajištěn požadavek na únosnost a odvodněnost 

této skládky. Komunikace je ve vlastnictví investora, tudíž nebude nutné řešit zábor 

cizích pozemků. Drobný materiál bude skladován v uzavíratelném a uzamykatelném 

mobilním skladovém kontejneru o půdorysném rozměru 2,2 x 4 m a výšce 2,2 m, který 

je umístěn v prostoru skládky. Návrh konceptu zařízení staveniště je řešen ve výkresové 

části, konkrétně ve výkresu zařízení staveniště. 

 

Výpis veškerého použitého materiálu pro zhotovení bednění 

3.1 Bednící deska Dokaplex 21 mm 

Tento typ bednících desek byl vybrán z toho důvodu, že na rozdíl od ostatních 

bednících desek výrobce Doka, které musí být při sestavování bednění ukládány na 

podpěry (zpravidla nosníky) tak, aby směr vláken krycí vrstvy ležel kolmo k těmto 

podpěrám, lze desky Dokaplex orientovat zcela libovolně vzhledem k podpěrám, což 

umožňuje sestavovat bednění s větší variabilitou, což u takto atypické konstrukce je 

velmi výhodné řešení. 

Vzhledem k atypickému tvaru konstrukce bude nutné, aby rozměry desek byly 

upravovány podle potřeb použití. Není možné aby bednící desky byly pronajaty, ale 

budou odkoupeny od výrobce respektive od pronajímatele. Aby náklady na pořízení 

nových bednících desek nebyly příliš vysoké, bude s pronajímatelem dohodnuto, že pro 

tento účel budou použity bednící desky, které již jsou na hranici přípustné obrátkovosti 

a byly by ze sortimentu pronajímatele brzy vyřazeny. Tak se náklady na pořízení těchto 

bednících desek nebudou výrazně lišit od nákladů spojených s pronájmem bednících 

desek. Dle informací od pronajímatele bednění by rozdíl nákladů, mezi pronájmem 

a prodejem bednících desek, měl činit 15% což znamená, že prodej bednících desek 

vyjde o 15% dráže, než kdyby bednící desky byly pro stavbu pronajaty. 
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Označení ve 

výkresu bednění 

Skutečný rozměr 

desky [mm] 

Vychází z rozměru 

desky [mm] 

Celkový počet 

desek skutečného 

rozměru 

D10 2500x1500 2500x1500 14 

D20 2500x1125 2500x1250 14 

D30 2500x1250 2500x1250 10 

D40 2500x1075 2500x1250 10 

D50 2000x1500 2500x1250 14 

D60 2000x1125 2500x1250 14 

D70 3000x1500 3000x1500 14 

D80 3000x1125 3000x1500 14 

D90 2325x1500 2500x1500 14 

D10 2500x1200 2500x1250 12 

D11 1600x1200 2500x1250 12 

D12 2500x1425 2500x1500 12 

D13 825x400 2500x1250 10 

D14 1500x400 2500x1250 21 

D15 525x400 2500x1500 11 

D16 1125x400 2500x1250 15 

D17 2500x500 2500x1500 18 

D18 3000x825 3000x1500 12 

D19 1950x500 2500x1500 12 

D20 1000x825 2500x1250 14 



D2. Technologický předpis pro bednění 70 

D21 2800x400 3000x1500 18 

D22 2650x400 3000x1500 14 

D23 2450x400 2500x1250 14 

D24 550x400 2500x1250 11 

D25 150x400 2500x1250 12 

D26 165x400 2500x1250 14 

 

Aby bylo dosaženo co nejmenšího prořezu, byl navržen systém pro vyřezávání 

skutečného rozměru desky ze základního formátu bednící desky. 

Rozměr použité desky [mm] Celkem kusů 

2500x1250 41 

2500x1500 22 

3000x1500 12 

 

Pro vytvoření pomocného ramenátu, pro vytvoření opory šikmého bednění u obou 

písmen „A“ bude použito hraněného řeziva a to prken tloušťky 25 mm, šířky 200 mm 

a délky 3m. Z těchto prken bude dle výkresu bednění nařezán potřebný počet prken 

o konkrétní délce. Při řezání prken je nutné dbát na to, aby se co pokud možno nejvíce 

zamezilo plýtvání s tímto materiálem tzn. aby byl co nejmenší prořez. Tyto prkna budou 

také použita jako tlakové vyztužení při horním okraji.  

Rozměr prkna [mm] Celkem kusů 

3000x200x25 43 

Vzhledem k velkému množství počtu úprav délky prken řezáním byla při stanovení 

celkového počtu prken uvažována rezerva ve výši 20% na ztratné.  
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Schéma způsobu upravování bednících desek se základního rozměru na konečný 

požadovaný rozměr: 

 

3.2 Nosník Doka H20 TOP P 

Pro vytvoření podpor pro bednící desky budou použity systémové nosníky Doka H20 

TOP P. Budou použity nosníky o délce vyráběné výrobcem, avšak pro vytvoření 

průvlaku mezi písmeny budu použity nosníky délky 900 mm, které se v sortimentu 

výrobce nenacházejí a bude tedy nutné tyto nosníky vyrobit z nosníků délky 1800 mm 

a to tím způsobem, že nosníky délky 1800 mm budou přeříznuty přesně v polovině své 

délky. 
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Označení ve výkresu 

bednění 
Délka nosníku [mm] Celkový počet nosníků 

N1 3300 122 

N2 2650 114 

N3 2450 124 

N4 2150 128 

N5 2000 214 

N6 1800 174 

N7 1400 122 

N8 1250 210 

N9 1900 178 

N0 1400 126 

3.3 Paždík WS 10 TOP 50 

Pro zajištění přesné polohy nosníků a pro vytvoření tuhé konstrukce bednění bude 

použito vodorovných víceúčelových paždíků WS 10 TOP 50.   

Označení ve výkresu 

bednění 
Délka paždíku [mm] Celkový počet paždíků 

P1 4000 8 

P2 3500 8 

P3 2500 22 

P4 2000 10 

P5 1000 48 
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3.4 Kotevní příložka FF 20/50 

V místech rohů písmen, tj. tam kde se stýká čelní strana bednění s boční stranou, bude 

pro spojení paždíků na čelní a boční straně použita kotevní příložka FF 20/50. Délka 

této příložky je stále stejná a na požadovanou délku je upravována pouze nastavením 

pomocí v ní předpřipravených otvorů. 

Označení ve výkresu 

bednění 
Délka příložky [mm] Celkový počet příložek 

K1 550 96 

 

3.5 Stropní podpěry EUREX TOP 300 

V místech vytváření průvlaku mezi písmeny a uvnitř písmen, bude nutné při vytváření 

bednění tohoto průvlaku tento průvlak podepřít. Pro podpěry budou použity podpěry 

EUREX TOP 300, které se nastaví do požadované délky dle výkresu bednění přímo na 

staveništi. 

Označení ve výkresu 

bednění 
Délka podpěry [mm] Celkový počet podpěr 

S1 2180 16 

S2 2030 16 
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3.6 Opěrná trojnožka Doka 

Pro zajištění stability podpěry bednění průvlaku bude použita ke stropním podpěrám dle 

výkresu bednění opěrná trojnožka Doka. 

Označení ve výkresu bednění Celkový počet kusů 

T 24 

3.7 Opěra bednění 340 

Pro zajištění stability bednění a to zejména vůči účinkům působení horizontálního 

zatížení bude bednění opatřeno šikmými opěrami. Opěra 340 bude použita při provádění 

první a druhé fáze. 

Označení ve výkresu 

bednění 
Délka opěry [mm] Celkový počet kusů 

O1 2160 26 

O2 1200 26 

3.8 Opěra bednění 540 

Tato opěra bude použita při provádění druhé fáze provádění. 

Označení ve výkresu 

bednění 
Délka opěry [mm] Celkový počet kusů 

O3 5200 14 

O4 4240 14 
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3.9 Průvlaková kleština Doka 20 

Pro vytvoření bednění bočních stěn průvlaku mezi písmen a uvnitř písmen bude použito 

tzv. průvlakových kleštin. Tyto kleštiny budou osazeny na každém vodorovném 

nosníku pod průvlakem a zároveň na každém nosníku bočního bednění průvlaku. 

Označení ve výkresu bednění Celkový počet kusů 

U 72 

 

3.10 Kotevní systém Doka 15,0 

Pro zvýšení tuhosti vůči účinkům horizontálního zatížení, které vznikne v důsledku 

vyplňování bednění čerstvým betonem, bude použito kotevního systému Doka 15,0. 

Tento kotevní systém se skládá z kotevní tyče 15,0 mm, kotevní matky s podložkou 

a umělohmotné trubky s průměrem 22 mm. Umělohmotná trubka bude 2,5 m dlouhá, ze 

které se budou řezat části dlouhé 400 mm. Uzavírací zátka se použije po demontáži 

bednění k vyplnění otvorů  vzniklých od systému kotvení. 

Označení prvku kotevního systému Celkové množství 

Kotevní tyč ϕ 15 mm délky 1,25 m 47 

Kotevní tyč ϕ 15 mm délky 0,50 m 96 

Kotevní matka s podložkou 2x47+96=190 

Trubka z umělé hmoty ϕ 22 délky 2,5 m 98 

Uzavírací zátka 22 mm 94 

Univerzální konus 94 
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3.11 Expres kotva + pero Doka 

Pro připevnění opěr bednění k podkladu (při dolním okraji) bude použito systému 

kotvení pomocí tzv. expres kotvy s perem doka. Toto kotvení bude použito u každé 

opěry.  

Označení ve výkresu bednění Celkový počet kusů 

E1 40 
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3.12 Jeřábová oka Doka 

Aby bylo možno sestavené dílce přemisťovat pomocí zvedacího zařízení, tj. jeřábu, 

musí být na nosníky bednění osazeny jeřábová oka. 

Označení  Celkový počet kusů 

J 26 

 

                                                        

3.13 Odbedňovací prostředek Doka Trenn 

Již před sestavením bednění je potřeba plochu bednění přilehlou ke konstrukci opatřit 

odbedňovacím prostředkem Doka Trenn, aby bylo zajištěno snadné a kvalitní 

odbedňování vybetonované konstrukce. Prostředek se na bednění bude nanášet 

stříkáním pomocí rozprašovače. Spotřeba je cca 1litr na 100 m
2
 bednění. 

Označení  Celkové množství [l] 

DOKA TRENN Balení 5 l 
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3.14 Kotevní čep 10 cm 

Kotevní čep se používá ke spojení vodorovného paždíku a kotevní příložky FF20/50. 

Ke spojení jednoho paždíku s jednou kotevní příložkou jsou potřeba minimálně dva 

kusy. 

Označení  Celkový počet kusů  

Čep 10 192 

3.15 Hřebíky 

K vytvoření ramenátu z prken bude ke spojování použito stavebních hřebíků délky 

63 mm, průměru dříku 2,8 mm a velikostí hlavy 7 mm.  

Pro připojení bednících desek k podporám tj. k nosníkům bude požito stavebních 

hřebíků délky 50mm, průměru dříku 2,5 mm a velikosti hlavy 6 mm. 

 Označení stavebních hřebíků Celkové množství [kg]  

63x2,8 cca 10 

50x2,5 cca 5 

3.16 Šrouby 

Pro připevnění jeřábových ok k nosníkům budou použity šrouby s šestihrannou hlavou 

délky 45 mm pevnostní třídy 8.8. Opatřeny matkou a podložkou. Dotahování 

a povolování se bude provádět pomocí plochého klíče nebo nástrčného oříšku č. 13.  

Označení šroubů Celkové množství [ks] 

M8 x 45 mm 104 
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3.17 Svorka příruby H20 

Tyto svorky se budou používat ke spojení paždíku s nosníky. Pro montáž těchto svorek 

respektive k dotažení bude potřeba použít nástrčný oříšek č 19 nebo plochý klíč č 19. 

Označení  Celkové množství [ks] 

Svorka H20 192 

3.18 Kotevní čep 10 cm se závlačkou s pružinou 

Tohoto kotevního čepu se závlačkou se bude využívat při zajištění připojení opěry 

bednění k víceúčelovému paždíku. 

Označení  Celkové množství [ks] 

Čep 10 se závlačkou 80 

3.19 Tepelná izolace XPS 

Ve druhé fázi bude dle výkresu bednění ke straně interiéru vložena do bednění tepelná 

izolace z extrudovaného polystyrenu XPS tloušťky 50 mm a to dle výkresu bednění.  

Označení ve výkresu bednění  Celkové množství [m
3
] 

T1 0,339 
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3.20 Lepidlo na polystyren 

Pro bodové lepení polystyrenových desek k bednění se bude využívat lepidla na 

polystyren DenBraven 06 02, které bude dodáno v kartuších o obsahu 310 ml.  

Označení  Celkové množství [ks] 

l 5 

 

3.21 Vylamovací výztuž Frank Stabox 19B (STA 19B 1220) 

Pro dodatečné napojení nosné výztuže písmen a nosné výztuže desky D 101 se použije 

systém pro napojení výztuže zpětným narovnáním kotevních prutů tzv. systém 

vylamovací výztuže. 

Označení ve výkresu 

bednění 
Délka prvku [mm] Celkový počet kusů 

VV 1250 23 
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3.22 Rádlovací drát 

Pro upevnění desek tepelné izolace a pro upevnění vylamovací výztuže se bude 

používat rádlovací drát průměru 1,6 mm. 

Označení Průměr drátu [mm] Celkové množství [kg] 

RD 1,6 cca 2,0 
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4 PRACOVNÍ PODMÍNKY 

Staveniště je již vybaveno přípojkami jednotlivých sítí, zavedených účelně na místo 

jejich potřeby. Na staveništi bude zřízena umývárna a hygienické zařízení pro 

pracovníky.  Pro odběr elektrické energie bude sloužit staveništní rozvaděč (220/400V), 

který bude zároveň sloužit pro zaznamenávání množství spotřebované energie. Pro 

odběr vody bude sloužit odběrné místo, kde bude také instalován podružný vodoměr pro 

zaznamenávání spotřebovaného množství vody. 

Při samotném sestavování bednění je vždy potřeba zvážit, zda za aktuálních 

klimatických podmínek lze provádět danou činnost na sestavování bednění. Mezi 

rozhodující klimatické vlivy patří zejména mráz, sníh, déšť a vítr. Při práci za mrazu je 

potřeba dbát zvýšené opatrnosti při manipulaci s jednotlivými částmi bednění, které by 

mohly být vlivem mrazu pokryty námrazou nebo eventuelně sněhem, a při manipulaci 

by mohlo dojít k usmýknutí manipulovaného prvku a mohlo by dojít k jeho poškození 

nebo ke zranění pracovníků. Při práci za deště se nesmí provádět ošetřování bednění 

odbedňovacím prostředkem a také již ošetřené části je nutné před deštěm chránit, 

protože by mohlo dojít k vyplavování tohoto prostředku z povrchu bednění, což by 

mohlo způsobovat problémy při odbedňování hotové konstrukce a tím by mohl být 

například porušen i povrch vybetonované konstrukce. Manipulace s bedněním za 

silného větru tj. při rychlostech větru nad 10,8 m/s (39km/h) se musí zastavit, protože 

silný vítr by výrazně zhoršoval stabilitu zavěšeného prvku na zvedacím zařízení tj. na 

jeřábu a mohlo by dojít k poškození přemisťovaného bednění či v okolí se nacházejících 

ostatních konstrukcí nebo by mohlo dojít ke zranění pracovníků. 
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5 TECHNOLOGICKÝ POSTUP 

Technologický postup bude rozdělen do třech fází a to podle toho, jak bude bednění na 

staveništi sestavováno. 

5.1 Postup shodný pro všechny fáze sestavování bednění 

Pro vytvoření bednění bylo použito systému nosníkového bednění, což znamená, že 

konstrukce bednění se sestavuje z jednotlivých komponent přímo na staveništi. 

Sestavování bednění bude probíhat na základové desce a to v blízkosti budoucí montáže 

bednění. Při sestavování bednění na staveništi musíme zajistit přesnou montáž prvků, 

což je důležitým předpokladem pro čisté betonové plochy a optimální funkci 

nosníkového bednění. Aby se mohlo bednění přesně a bezpečně sestavovat musíme 

k montáži použít tzv. montážní podlahu. Jedná se vyměřovací plošinu, na kterou se 

budou postupně osazovat jednotlivé prvky bednění. Jedná se o velkoformátové desky ze 

stejného materiálu ze kterého jsou zhotoveny bednící desky tj. jedná se o desky 

z vodovzdorné překližky tloušťky 21 mm o rozměru 3000x1500mm. Tyto desky jsou 

poskládány do potřebného formátu na sraz k sobě. Na takto vytvořenou podlahu se 

rozkreslí přesný rozměr budované části bednění. Nejprve se na montážní podlahu kreslí 

poloha prvků které budou vně bednění, což jsou v tomto případě víceúčelové paždíky 

WS 10 TOP 50. Poloha paždíků se určí na základě výkresu bednění. Paždíky klademe 

na montážní podlahu styčníkovým plechem nahoru tj. ve směru od montážní podlahy. 

Poloha osazených paždíků se provizorně zajistí proti posunutí pomocí dvou stavebních 

hřebíků. Na takto osazené paždíky se budou, dle výkresu bednění, ukládat dřevěné 

nosníky Doka H 20 TOP P. K připevnění nosníků k paždíkům se budou používat svorky 

příruby Doka H 20. Tato svorka slouží k připevnění nosníku k paždíku v libovolném 

místě. Tuto svorku osazujeme v každém křížení nosníku s paždíkem.  Svorku příruby 

přimontováváme pomocí šestihranné maticí tak, aby matice směřovala směrem dolů (ke 

spodní hraně bednění). Tímto postupem zajistíme, že matice bude chráněna před 

znečištěním při betonáži a půjde tak snadno povolit. Svorku nasuneme na nosník, před 

utáhnutím na paždíku je nutno dbát na vycentrovanou polohu, pokud máme polohu 

vycentrovanou, tak na jedné straně lehce svorku utáhneme a pro optimální uložení 
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dodatečně třmen přitlučeme kladivem. Poté stejný postup aplikujeme na druhé straně 

a obě strany pevně utáhneme. 

 

Hodnoty rozměrů uvedených v obrázku jsou:   

a = 135 mm 

b = 40 mm 

c je onačení směru ke spodní hraně bednění 

Dalším krokem bude montáž jeřábových ok k nosníkům. Jeřábová oka připevňujeme 

vždy na druhý nosník od okraje sestavované části bednění a to na horní část těchto 

nosníků. Aby bylo možné oka k nosníkům připevnit, je potřeba do nosníků vyvrtat 

otvory pomocí vrtáku do dřeva o průměru 18 mm. Rozteče mezi otvory budou na 

nosníky vyměřeny tak, že se použije jeřábové oko jako šablony. Jeřábové oko se přiloží 

k nosníku přesně tak, jak bude osazeno a provede se přenesení polohy otvorů 

v jeřábovém oku na nosník pomocí tesařské tužky. V místech označení se provede 

vrtání skrze celý nosník. Poté se z obou stran nosníku přiloží obě části jeřábového oka 

a provede se sešroubování pomoví čtyř šroubů M8 délky 45 mm s šestihrannou hlavou. 

Pod matku bude použita podložka. 
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Hodnoty rozměrů uvedených v obrázku jsou:   

a = 200 mm 

b = 224 mm 

Po montáži jeřábových ok je potřeba provést tzv. tlakové vyztužení, aby nedocházelo 

při zvedání bednění ke vzniku šikmého tahu na nosníky. Vyztužení se provede pomocí 

prken tloušťky 25 mm a šířky 200 mm a to na celou délku bednění. Prkna se připevní ke 

každému nosníku pomocí stavebního hřebíku 63x2,8.  

 

 

Po vzájemném spojení paždíků s nosníky, po připevnění jeřábových ok a po provedení 

tlakového vyztužení, bude následovat krok upevňování bednících desek Dokaplex 21 

mm k nosníkům. Jelikož ne všechny bednící desky budou použity v rozměru takovém, 

v jakém jsou dodávané výrobcem, bude se muset tento rozměr desek upravit dle 
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výkresu bednění. Řezání desek na požadovaný rozměr se bude provádět dle schématu 

popsaného v bodě 3 tohoto technologického předpisu pomocí ruční elektrické okružní 

pily. Postup bude takový, že se vybere základní rozměr desky ze které se bude 

požadovaný rozměr desky vyřezávat, na tuto desku se pomocí tesařské tužky tento 

rozměr rozkreslí a pomocí okružní pily se tento rozměr z desky vyřízne.  

Po nachystání desek požadovaného rozměru se přistoupí k rozmisťování a připevňování 

těchto desek k nosníkům. Při pokládce desek na nosníky je potřeba postupovat přesně 

dle výkresu bednění. Bednící desky ukládáme těsně na sraz k sobě. Bednící desky se 

připevňují k nosníkům pomocí stavebních hřebíků 50x2,5. Rozmístění hřebíků je 

takové, aby hřebíky směřovali skrze desku do osy nosníku. Počet hřebíků do jedné 

desky je závislý na její velikosti avšak při rozmisťování hřebíků musí platit pravidlo, že 

hřebíky jsou vždy při okraji bednící desky a rozteč hřebíků je dána osovou vzdáleností 

nosníků od sebe, kdy hřebíky dáváme vždy ob jeden nosník. 

Dalším krokem je vyvrtání kotevních otvorů pro kotevní systém 15,0. Rozmístění 

kotevních otvorů vychází ze statického požadavku na tuhost celého bednění. Do každé 

desky budou po výšce tj. v místech paždíků respektive jejich os vyvrtány dva otvory 

tak, že vodorovná vzdálenost od okraje bude 1/4 délky desky, tudíž vzdálenost dvou 

otvorů mezi sebou bude 1/2 rozměru desky. Otvory budou provádění elektrickou 

vrtačkou s vrtákem do dřeva o průměru 20 mm.  

Po celkovém sestavení bednění je potřeba povrch desek očistit od nečistot a nanést na 

ně odbedňovací prostředek Doka Trenn. Tento odbedňovací prostředek nanášíme na 

bednění rovnoměrně v malé tloušťce pomocí tlakového rozprašovače. Prostředek 

nanášíme na bednění v přibližně rovnoběžných, stejně širokých pruzích tak, aby se tyto 

pruhy překrývali o cca 20 - 50 mm. Nanesený prostředek lze na povrchu bednění  

vizuálně identifikovat, protože čerstvě nanesený prostředek vytvoří na bednění bílý 

film, který ovšem po zaschnutí zmizí. Minimální doba mezi nanesením prostředku na 

bednění a vlastní betonáží je cca 30 minut. Maximální doba do betonáže by neměla při 

běžných povětrnostních podmínkách překročit dobu 30 dnů.  
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5.2 První fáze provádění bednění 

První fáze provádění bednění je definována jako fáze provádění bednění od nejnižšího 

místa bednění tj. od úrovně -0,200 až po úroveň dilatační spáry, která je v úrovni 

+2,425. 

Pro provádění první fáze platí vše výše zmíněné. Pokud tedy máme sestaveno bednění, 

můžeme přistoupit k montáži bednění přímo na místě budoucí konstrukce. Bednění se 

bude stavět nejprve z jedné strany budoucí konstrukce a to ze strany přilehlé do interiéru 

stavby. Nejprve je nutné vytyčit přesnou polohu bednění. Toto vytyčení provede 

odborná geodetické firma. Vytyčenou polohu bednění je nutné stabilizovat, a to pomocí 

stavebních hřebíků, které budou umístěny do charakteristických míst na vodorovné 

konstrukci na kterou bude bednění montováno, tj. do míst které budou tvořit obvod 

bednění a zejména pak rohy bednění.  

Po vytyčení polohy přistoupíme k montáži bednění. Před samotnou manipulací 

s bedněním je nutné předpřipravit respektive předvrtat otvory do vodorovné konstrukce 

pro vložení expres kotvy. Otvory se budou vrtat pomocí příklepové vrtačky Bosch 

s vrtákem do betonu o průměru 16 mm do hloubky 130 mm. Po připravení kotevních 

otvorů může začít manipulace s bedněním. 

S bedněním bude manipulováno pomocí jeřábu. Bednění osadíme na předem vytyčené 

místo. Ihned musíme bednění zajistit proti překlopení pomocí opěr bednění. Pro první 
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fázi bude použito opěr bednění Doka 340. Postup montáže opěr bednění bude takový, že 

nejprve se připojí opěra k hornímu víceúčelovému paždíku pomocí spojovacího čepu 

10 cm a zajistí se závlačkou s pružinou. Po zajištění spoje dojde k utažení matice na 

opěře bednění, aby byla opěra v horní části řádně upevněna. Ihned v zápětí se přistoupí 

k ukotvení k vodorovné konstrukci pomocí kotevní patní desky. Nad předem připravený 

otvor se umístí kotevní patní deska s otvorem, do kterého se pomocí kladiva zarazí 

expres kotva Doka 16x125 mm. Po osazení horní (delší) opěry se přistoupí k montáži 

dolní (kratší) opěry stejným postupem jako u horní opěry. Po osazení obou opěr se musí 

zkontrolovat správné polohové osazení bednění a také svislost bednění. Opěry je možno 

rektifikovat pomocí závitu, který je na opěrách, a tudíž se pomocí otáčení závitu na 

opěrách může bednění vyrovnat ve svislém i vodorovném směru. Místa ukotvení 

a místa upevnění jsou stanoveny ve výkresu bednění. 

Na obrázku je vysvětlen způsob napojení opěry bednění na vodorovný paždík. 
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Na obrázku je vysvětlen způsob ukotvení patní desky pomocí patní desky a expres 

kotvy. 

 

 

Po provedení vyztužení konstrukce (postup vyztužování je uveden v technologickém 

předpisu pro provedení vyztužování, který je součástí této práce) se provede montáž 

bednění z druhé strany konstrukce tedy ze strany do exteriéru. Postup montáže bednění 

je stejný jako při provádění bednění ze strany do interiéru s tím rozdílem, že nebude 

použito opěr bednění a bude navíc nutno do bednění osadit kotevní sytém. Aby mohl 

být kotevní systém správně realizován, musí se nejprve nařezat distanční trubky z umělé 

hmoty na požadovanou délku tj. na délku 400 mm. Řezání těchto umělohmotných 

trubek bude zajištěno pomocí ruční pily Pilana 22 2957. Na konce každé trubky bude 

nasazen univerzální konus 22 mm, který bude zajišťovat těsnění kolem umělohmotné 

trubky a po betonáži do něj bude vložena uzavírací zátka 22 mm. Pokud máme 

nachystané umělohmotné trubky, můžeme začít vkládat do bednění kotevní systém. 

Postup je takový, že na kotevní tyč průměru 15 mm a délky 1250 mm našroubujeme 

kotevní matku s podložkou, protáhneme předvrtanými otvory a navlečeme na ni 

umělohmotnou trubku. Posléze přistoupíme k montáži bednění. 

Montáž bednění probíhá stejným způsobem jako u bednění ze strany do interiéru. Ihned 

po osazení bednění se protáhnou předvrtanými otvory připravené kotevní tyče, které se 
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na konci opatří kotevní matkou s podložkou a pomocí univerzálního nástroje pro 

utahování a povolování Doka se dotáhnou.  

Po provedení obednění čel konstrukce přichází na řadu obednění bočních stran. Postup 

je opět stejný jako u bednění čel, jen s tím rozdílem, že je nutné spojit tuto boční 

bednění s bedněním čelním. To se provede pomocí kotevních příložek FF 20/50 

a kotevních tyčí. Postup je takový, že do paždíků bednění čel se na požadovanou délku 

nasunou kotevní příložky FF 20/50 a zajistí se pomocí dvou spojovacích čepů délky 

100 mm. Toto se provede z obou stran bednění. Poté se do kotevní příložky našroubuje 

kotevní tyč průměru 15 mm a délky 500 mm, která se protáhne mezi paždíky na boční 

straně bednění. Poté se na tyto tyče nasadí a našroubuje kotevní matka s podložkou 

a dotáhne se pomocí univerzálního utahovacího a povolovacího nástroje Doka. 

 



D2. Technologický předpis pro bednění 91 

5.3 Provedení ramenátu pro písmena ''A'' 

Při bednění bočních stran písmen ''A'' bude využito pomocného ramenátu sestaveného 

z prken šířky 200 mm a tloušťky 25 mm. 

Ramenát bude sestavován dříve než bude montováno bednění z čelní strany písmen ''A''. 

Postup sestavování ramenátu je takový, že nejprve se provede sestavení svislého 

systémového bednění v první fázi dle stejného postupu který je uveden výše. Po 

montáži tohoto svislého systémového bednění se přistoupí k sestavování ramenátu 

z prken. Postup sestavování bude takový, že nejprve se dle výkresu bednění nařezají na 

požadovaný rozměr šikmé bednící desky Dokaplex a svislé výztuhy z prken o délce 

250 mm. Po připravení těchto desek a těchto svislých výztuh se nařezají prkna nejníže 

umístěné a nejvýše umístěné. Nejprve připevníme prkno v nejnižším místě, tj. první 

prkno nejblíže k zemi, ke svislému bednění pomocí minimálně třech stavebních hřebíků 

63 x 2,8. Po připevnění nejnižšího prkna připevníme stejným způsobem prkno nejvýše 

umístěné. Poté umístíme k takto připraveným vodorovným prknům šikmé bednící desky 

a k vodorovným prknům je připevníme pomocí minimálně třech stavebních hřebíků 

63 x 2,8 ke každému z prken. Poté se přistoupí k montáži mezilehlých prken a svislých 

prkenných výztuh. Bude se začínat směrem od spodu nahoru. Délka jednotlivých 

vodorovných prken bude stanovena přesně dle skutečného provedení při sestavování 

bednění. Při sestavování ramenátu budou jednotlivé prvky spolu spojovány pomocí 

stavebních hřebíků 63 x 2,8 a to tím způsobem, že v každém spoji, (spoje mezi 

vodorovnými prkny a svislými výztuhami; spoje mezi vodorovnými prkny a šikmými 

bednícími deskami; spoje mezi vodorovnými prkny a svislými bednícími deskami), 

budou minimálně tři tyto hřebíky. Na poslední tj. na nejvýše umístěné vodorovné prkno 

budou dle výkresu bednění položeny a pomocí čtyřech stavebních hřebíků 

63 x 28 zajištěny vodorovné nosníky, na které budou ve druhé fázi upevněny vodorovné 

bednící desky, které budou tvořit dno betonovanému průvlaku P 111. Po dokončení 

montáže tohoto ramenátu se přistoupí k montáži čelního systémového bednění dle výše 

zmíněného postupu. 
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Po takovémto sestavení bednění a jeho řádném zkontrolování můžeme provést betonáž 

konstrukce v první fázi. Postup betonáže je popsán v technologickém předpisu pro 

betonáž, který je součástí této práce. 

5.4 Druhá fáze provádění bednění 

Druhá fáze provádění bednění je definována jako fáze provádění bednění od dilatační 

spáry tj. od úrovně +2,450 do úrovně horní hrany průvlaku P 111.  

V této fázi se bude jednat o vybednění čel a den průvlaku P 111. V místě písmen jsou 

již z první fáze připraveny svislé nosníky pro vytvoření čel bednění, tudíž bednění 

v těchto místech bude spočívat pouze v osazení a připevnění bednících desek k těmto 

nosníkům. Systém připevňování desek je již popsán výše. V místech mezi písmeny 

a uvnitř písmen bude nutné zhotovit konstrukci bednění jiným způsobem než způsobem 

dříve uvedeným. Konstrukce bednění bude spočívat ve vytvoření podpěrné vodorovné 

konstrukce, na kterou budou připevňovány svislé prvky bednění. Nejprve budou 

postaveny svislé stropní podpěry opatřené trojnožkami, na které budou osazeny podélné 

nosníky Doka H 20 TOP P. Po osazení podélných nosníků budou tyto nosníky 

podepřeny zbývajícími stropními podpěrami dle výkresu bednění. Déle budou na 

podélné nosníky osazeny příčné nosníky délky 1800 mm. Na každý z těchto příčných 

nosníků budou osazeny průvlakové kleštiny. Průvlakové kleštiny se připevní k příčným 

nosníkům a to tím způsobem, že součástí každé průvlakové kleštiny je kotvící systém. 

který se zahákne o nosník v dolní části a pomocí otáčení matky v horní části dojde 

k pevnému spojení průvlakové kleštiny s příčným nosníkem. Do takto upevněných 

průvlakových kleštin se shora nasunou svislé nosníky délky 900 mm a to nejprve ze 

strany do interiéru. Poté se na svislé nosníky upevní bednící desky pomocí stavebních 

hřebíku dle zásad uvedených výše. Poté se v místech mimo písmena upevní vodorovné 

bednící desky k příčným nosníkům pomocí hřebíků. Poté se provede montáž svislých 

nosníků do průvlakové kleštiny na straně do exteriéru a provede se osazení bednících 

desek na tyto nosníky a to opět stejným způsobem popsaným dříve. 
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Ještě před začátkem betonáže je potřeba do bednění vložit tepelnou izolaci tloušťky 

50 mm z extrudovaného polystyrenu XPS. Tato izolace se bude ukládat do bednění na 

stranu do interiéru a to dle výkresu bednění. Tepelní izolace bude dodávaná na stavbu 

ve formě desek o rozměru 1250 x 600 x 50 mm. Povrch desek bude pro lepší přídržnost 

s betonem ražený a hrany budou rovné bez ozubů. Desky budou řezány na požadovaný 

rozměr pomocí pilky na polystyren délky 300 mm. Desky budou k bednění bodově 

připevněny (cca 4 body na desku) pomocí lepidla na polystyren DenBrave 06 02, které 

bude dodáno v kartuších o obsahu 310 ml. Po tomto připevnění se provede zajištění 

izolace proti pohybu či posunutí v bednění pomocí rádlovacího drátu o průměru 

1,6 mm. Tímto drátem bude každá deska minimálně ve dvou místech ovázána 

a přivázána k výztuži a alespoň jeden drát bude protažen vyvrtanými otvory skrze 

bednění. Otvory budou vrtány pomocí vrtáku do dřeva o průměru 4 mm. 

Po osazení tepelné izolace se přistoupí k montáži prvků vylamovací výztuže. S montáží 

vylamovací výztuže se začne na okraji písmene ''H'' a bude se postupovat ve směru ke 

konci nápisu HALA. Výztuž bude osazována dle výkresu bednění. Postup osazování 

vylamovací výztuže je takový, že se prvek přiloží k bednění a jeho poloha se zajistí 

pomocí stavebních hřebíků 50 x 2,5 k bednění. Po tomto osazení se ihned provede 
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zajištění polohy pomocí rádlovacího drátu tloušťky 1,6 mm a to tak, že se každá výztuž 

vystupující z pouzdra přiváže k nosné výztuži písmen. Při osazení je nutné dbát, aby 

pouzdro výztuže těsně přiléhalo k bednění. 

5.5 Třetí fáze provádění bednění 

Třetí fáze provádění bednění je definována jako fáze provádění bednění od horní hrany 

průvlaku P 111 až po horní úroveň písmen + 5,250.  

Postup montáže bednění je shodný s postupem montáže bednění v první fázi. 

Po sestavení vnitřní strany bednění u obou písmen ''A'' je zapotřebí k bednění připevnit 

polystyrenovou formu z XPS, která zajistí vytvoření požadovaného tvaru uvnitř 

písmene ''A''. Forma bude na místo osazena dle výkresu bednění. Forma se k bednění 

připevní pomocí stejného postupu, podle kterého se k bednění připevňovali desky 

extrudovaného polystyrenu XPS ve druhé fázi provádění bednění. 

5.6 Odbedňování  

S odbedňováním je možné začít až v okamžiku, kdy dosáhne beton požadované 

minimální pevnosti pro odbedňování. Tuto minimální pevnost stanovuje statik a uvádí jí 

v projektové dokumentaci stavby. Pro tuto konkrétní konstrukci byla stanovena tato 

minimální doba na 6 dnů od okamžiku betonáže. 

Postup odbedňování je takový, že se odbedňuje v přesně opačném postupu, podle 

kterého bylo bednění montováno 
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6 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

Profese Počet pracovníků 

Jeřábník 1 

Vedoucí pracovní čety 1 

Montážníci (tesaři) 4 

Pomocní dělníci 2 
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7 STROJE, NÁŘADÍ, PRACOVNÍ POMŮCKY 

Pro dopravu veškerého materiálu potřebného pro sestavení bednění bude použito 

nákladního automobilu s nekrytou ložnou plochou s hydraulickým teleskopickým 

výložníkem.  Parametry stroje jsou popsány v samostatné části bakalářské práce a to 

v části G - návrh strojní sestavy. 

Pro manipulaci a osazení sestaveného bednění bude používán mobilní automobilový 

jeřáb s teleskopickým výložníkem Tatra AD 10. Parametry stroje jsou popsány 

v samostatné části bakalářské práce a to v části G - návrh strojní sestavy. 

Pro úpravu rozměrů bednících desek se bude používat elektrické ruční okružní pily 

(''maflíku''). Pro přesné vedení pily bude využito tzv. vodícího pravítka, které je součástí 

pily. Touto pilou se budou řezat i prkna na vytvoření podpůrného ramenátu pro písmeno 

''A''. Parametry stroje jsou popsány v samostatné části bakalářské práce a to v části      

G – návrh strojní sestavy. 

Pro provádění vrtaných otvorů bude použita elektrická vrtačka Bosch 2-26 DRE. Jedná 

se o příklepovou vrtačku, ale pro vrtání otvorů do dřeva nebude příklep využíván. 

Parametry stroje jsou popsány v samostatné části bakalářské práce a to v části G - návrh 

strojní sestavy. 

Pro řezání dřevěných nosníků Doka H20 TOP P se bude využívat ruční oblouková pila 

Pilana 22 5254 délky 610 mm a výšky 215 mm. 
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Pro řezání umělohmotné trubky kotevního systému se použije ruční pila Pilana 22 2957 

délky 300 mm a výšky 158 mm. 

 

Po odbednění konstrukce je zapotřebí veškeré části bednění řádně očistit. K odstranění 

větších zbytků betonu se použije škrabka na beton Doka Xlife a stěrka. 

 

Pro očištění od jemných částic případně jiného znečištění se použije vysokotlaký čistič 

Stihl RE 163 Plus. Parametry stroje jsou popsány v samostatné části bakalářské práce 

a to v části G - návrh strojní sestavy. 
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Výkon čističe by neměl přesáhnou hodnotu maximálního tlaku 300 bar. Čištění jinými 

než výše uvedenými způsoby je zakázáno, aby nedošlo k mechanickému poškození 

jednotlivých prvků bednění. 

 

Pro utahování a povolování kotevního systému bude potřeba použít univerzální nástroj 

pro montáž Doka délky 755 mm.    

 

Pro montážní práce bude dále použito běžné pracovní nářadí jako je kladívko 

o hmotnosti 1200g, plochý a křížový šroubovák, kleště, vrták do dřeva ϕ 4, 10, 

16 a 20 mm, vrták do betonu ϕ 16 mm, tesařská tužka, tesařské kladívko, plochý klíč č 

13 a nástrčný oříšek č 13 a č 19, pilka na polystyren délky 300 mm, pistole na 

vytlačování kartuše. 

Všichni pracovníci jsou povinni při výkonu své práce používat ochranné pomůcky, 

které jsou nezbytné pro výkon jejich práce. Při sestavování bednění se jedná 

zejména o: ochranný oděv; pevná stabilní obuv s ochranou proti možnému propíchnutí 

podrážky hřebíkem a s ochranou špičky proti padajícímu předmětu; pracovní rukavice 

obyčejné nebo speciální, které musí být schválené pro práci s řeznými nástroji tj. musí 

mít alespoň základní ochranu proti proříznutí; ochranné brýle; zednický a svinovací 

metr; bezpečnostní ochrannou přilbu, která bude pracovníka chránit před padajícími 

předměty z výšky; reflexní vestu, která bude zajišťovat bezpečnost pracovníka při 

pohybu po staveništi, zejména pak při snížené viditelnosti; respirátor, který bude chránit 
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pracovníkovi plíce před vdechováním jemných částí, které se budou uvolňovat při 

řezání okružní kotoučovou pilou. 

Při montáži bednění bude používáno pojízdné hliníkové lešení (ALUBERG 770),(které 

je stejné jako u provádění vyztužování a betonáži), které zajistí pohodlnou a bezpečnou 

práci v potřebné výšce. Hliníkové lešení bude mít úroveň  první podlahy ve výšce 

2270 mm nad úrovní základové desky pro montáž bednění v první a druhé a částečně i 

ve třetí fázi provádění bednění. Pro dokončení horní části bednění, ve třetí fázi, bude 

sloužit podlaha ve výšce 4540 mm nad úrovní základové desky. Při montáži bednění 

budou použity dvě takovéto sestavy pojízdného lešení. Pojízdné lešení má rozměr 

pracovní podlahy 770 x 2550 mm. Pracovní podlaha, v případě potřeby, lze libovolně 

výškově posouvat po 280 mm, což je rozteč příčlí bočního nosného žebříčku. Lešení 

musí být zapřeno pomocí minimálně dvou stabilizátorů, aby nedošlo ke ztrátě stability 

lešení. Lešení nesmí být nikdy posouváno pokud se na lešení pohybují osoby. Postup 

montáže tohoto lešení je pospán v návodu výrobce k montáži lešení Aluberg 770. 
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8 JAKOST A KONTROLA KVALITY 

Bednění musí být provedeno v souladu se technologickým postupem.  

Bednění ve svých jednotlivých částech i v jeho celku včetně jeho podpůrné konstrukce 

musí být zabezpečeno proti uvolnění, posunutí, vybočení popřípadě borcení. Bednění 

musí být provedené tak, aby umožňovalo postupné odbedňování dle potřeby. Bednění 

musí být dostatečně tuhé, aby zajistilo požadované maximálně možné tolerance 

dokončených monolitických konstrukcí. Návrh bednění a podpůrné konstrukce musí 

brát v úvahu přetvoření během betonáže a po betonáži, aby se tak zabránilo vzniku 

trhlin v betonované konstrukci.  

Vnitřní povrch bednění musí být čistý bez zbytků betonu z předešlých betonáží. Vnitřní 

povrch bednění musí být opatřen odbedňovacím prostředkem, který nesmí nepříznivě 

působit na beton a nesmí způsobovat například zbarvení betonu, který bude do bednění 

ukládán. Odbedňovací prostředek musí být nanesen v takové míře, aby díky němu bylo 

možné snadné odbednění, aby nedošlo k poškození povrchu betonu. 

Bednění může být demontováno, až když beton dosáhne takové pevnosti, kdy při 

odbedňování nedojde k porušení povrchu a hran konstrukce. Bednění se nesmí 

odstraňovat dříve, než beton dosáhne takové pevnosti, aby mohl vzdorovat namáhání, 

kterému je po odbednění vystaven. Pevnost pro odbednění se stanovuje pomocí 

tvrdoměrné zkoušky pomocí Schmidtova kladívka. 

Dozor a kontrolu kvality zajišťuje stavbyvedoucí. Po dokončení konstrukce bednění 

vyzve zápisem do stavebního deníku technický dozor stavebníka k prověření bednění. 

Pokud neshledá nedostatky, které by bránily následné betonáži, udělí souhlas 

k provedení následujících prací, a to zejména souhlas s betonáží konstrukce (zpravidla 

součastně s předáním armatury). Výsledek kontroly musí být zapsán do stavebního 

deníku.  

Postup prováděných kontrol je uveden v samostatné části této práce 

a sice v části H kvalitativní požadavky. 
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9 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ  

Veškeré práce na staveništi se musí provádět dle platných norem a předpisů. Bezpečnost 

práce musí probíhat dle zákona č. 309/2006 Sb., NV 591/2006 Sb. a NV 362/2005 Sb. 

Při realizaci daného procesu se budou práce vykonávat z výškově nastavitelných 

montážních plošin, takže rizika budou souviset zejména s výkonem montážních prací 

a prací ve výšce. Všichni pracovníci a osoby vyskytované na stavbě musí být seznámeni 

se zvoleným pracovním postupem a bezpečností práce, která s postupem souvisí 

a všichni pracovníci musí používat osobní ochranné pracovní prostředky k zajištění 

bezpečnosti při práci (vyjmenované v bodě 7 tohoto technologického předpisu).  

Prevence rizik je řešena v samostatné části této práce a sice v části I. Bezpečnost práce -

 prevence rizik. 
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10 EKOLOGIE, VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

V průběhu stavebních prací lze krátkodobě očekávat zvýšené zatížení území hlukem 

a vibrací ze stavebních strojů (dle zákona 148/2006 Sb.) v pracovní době určené pro 

výstavbu objektu a to od 7:00-18:00. Stavba se nenachází v žádném ochranném pásmu, 

není proto nutné zavádět zvláštní postupy ochrany proti tomuto zatížení. Během 

provádění montáže bednění je nutné zamezit úniku ropných látek a jiných chemikálií ze 

strojů používaných při stavbě do půdy či aby znečišťovali pozemní komunikace. Při 

výjezdu pracovních strojů na zpevněnou komunikaci z komunikace nezpevněné, dbají 

dělníci na čistotu vozidel a na případné odstranění nánosů nečistot z komunikace. 

Veškerý odpad, který bude na stavbě vyprodukován, bude ekologicky zlikvidován dle 

zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.  

Odpady vyprodukované na stavbě budou odděleně skladovány dle druhu tak, aby 

nedošlo k jejich promíchání. Veškeré odpady vyprodukované na stavbě bude likvidovat 

odborná firma vybrána na základě veřejného výběrového řízení. Tato firma musí 

vlastnit veškeré potřebné povolení pro ekologickou likvidaci a nakládání s odpady. 

V této tabulce jsou uvedeny kategorie a názvy odpadů, které budou vznikat při 

vytváření bednění. 

Název odpadu Označení dle katalogu odpadů 

Dřevo 17 02 01 

Plasty 17 02 03 

Železo 17 04 05 

Beton 17 01 01 

Komunální odpad 20 03 01 

Odbedňovací přípravek 13 08 99 
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11 POUŽITÁ LITERATURA, NORMY ČSN, ZÁKONY 

Internetové stránky:  

 www.doka.cz 

 www.bba-monolit.cz 

 www.mantruckandbus.cz 

 www.bosch.cz 

 www.pilana.cz 

 www.stihl.cz 

 www.envigroup.cz 

 www.psp.cz 

 www.unmz.cz 

 www.hbbeton.cz 

 www.kasalovapila.cz 

 www.jh.cz 

 www.vutbr.cz 

 www.vsb.cz 

 www. ckd-jeraby.cz 

Normy ČSN:  

 ČSN EN 206-1 

 ČSN 73 0042 

 ČSN 73 0212 

 

 

 



D2. Technologický předpis pro bednění 104 

Nařízení vlády: 

 NV 591/2006 Sb. 

 NV 148/2006 Sb. 

 NV 362/2005 Sb. 

Zákony: 

 č. 350/2012 Sb. 

 č. 185/2001 Sb. 
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Informace o stavbě: 

Název stavby: Přístavba sportovní haly v Jindřichově Hradci 

Jméno a adresa stavebníka:  Město Jindřichův Hradec 

 Klášterská ulice 135/2, 377 22 J. Hradec 

 IČ: 246 975 

 Statutární zástupce: starosta Ing. Karel Matoušek 

Zpracovatel projektové dokumentace: Jindřichohradecká projekční společnost s.r.o. 

 Jarošovská 753/2, 377 01 J. Hradec 

 DIČ/IČ: 086/ 482 02 185 

 Zástupce: Ing. Milan Špulák (ČKAIT 0100074) 

Předpis vypracoval:  Tomáš Vondrák 
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1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 

Nově budovaný objekt sportovní haly se bude nacházet v zastavěném území nedaleko 

od centra města v rozsáhlém sportovním areálu Tyršova stadionu TJ Slovan Jindřichův 

Hradec s venkovními sportovišti pro letní sporty, s tělocvičnou pro míčové hry a se 

zimním stadionem. Objekt sportovní haly bude kompletně vybudovaný na pozemcích 

s parc. čísly dle katastru nemovitostí: 1930/1, 1930/2, 1930/3, 1930/4, 1930/5, 1930/6 

a 1930/7, které jsou majetkem města Jindřichův Hradec a  jsou územním plánem města 

určeny pro výstavbu budov pro občanskou vybavenost.  

Nová sportovní hala nazvaná jménem ISA má rozměry 50,6 x 43,5 metrů a tvoří tak se 

stávající tělocvičnou s názvem BELA o rozměru 18 x 36,7 metrů jeden celek s názvem 

ISABELA o celkové zastavěné ploše 2862 m2. Velikost hrací plochy v nové hale je 

22,8 x 44,8 m což je plocha o velikosti 1028 m2. 

Sportovní hala je navržena s kapacitou hlediště pro 776 sedící diváků a až 750 stojících 

diváků. 

Přístavba sportovní haly spočívá nejen ve vybudování nové hrací plochy, ale velmi 

významnou část stavby budou tvořit prostory pro zázemí nově budované sportovní, ale 

i pro stávající tělocvičnu, které zahrnují především vstupní prostory s hygienickým 

zařízením, šatny pro sportovce, rozhodčí i diváky, kancelář, prostor rehabilitace, zázemí 

zaměstnanců, klubovnu, bufet, elektrorozvodnu a strojovnu vzduchotechniky. Všechny 

uvedené prostory jsou v přízemí objektu. V této úrovni jsou rovněž krytá parkovací 

stání pro automobily a kolostav. 

V uličním průčelí je část sloupů navržena ve tvaru písmen HALA. Tyto písmena budou 

železobetonová monolitická a budou tvořit významný architektonický prvek v průčelí 

stavby. Konstrukcí a postupem provádění těchto písmen se zabývá má bakalářská práce. 

Pro vytvoření konstrukce těchto písmen bude použito systémového nosníkového 

bednění DOKA Top 50, které bude sestavováno dle výkresu sestavy bednění přímo na 

staveništi. Bednění se bude sestavovat ve dvou respektive ve třech etapách. První etapa 

bude spočívat v sestavení bednění po úroveň dilatační spáry, druhá etapa bude spočívat 

v sestavení bednění pro spojitý průvlak procházející přes všechna  písmena, která 
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tomuto průvlaku budou tvořit podpory a posléze v poslední třetí fázi bude provedeno 

vybednění části konstrukce nad průvlakem. Systémové bednění bude muset být 

u konstrukce písmene A doplněno o použití hraněného řeziva pro vytvoření podpůrné 

konstrukce šikmých ploch písmene A. Než se bude sestavovat bednění pro druhou fázi 

betonáže, bude muset být provedena dilatační spára pomocí extrudovaného polystyrenu 

tloušťky 25 mm dle postupu stanoveného v technologickém předpisu. Do bednění pro 

druhou fázi betonáže bude vložen extrudovaný polystyren v tloušťce 50 mm a to 

způsobem uvedeným opět v technologickém předpisu. 

Nosnou konstrukci zastřešení tvoří systém dřevěných lepených lamelových vazníků 

a vaznic. Střešní plášť se skládá z titanzinkové falcované krytiny na dřevěném 

plnoplošném bednění, vzduchové mezery, pojistné hydroizolace, tepelné izolace 

z minerální vaty a dřevěného lamelového podhledu s akustickou úpravou. 

Obvodový plášť je vyzděn z bloků 44 P+D (např. Porotherm). Příčky v přízemí jsou 

z příčkovek (např. Porotherm) různé tloušťky. 

Prvky systémového bednění DOKA, betonářkou výztuž a beton bude na stavbu dodávat 

firma HB Beton Jindřichův Hradec se sídlem na Jarošovské ulici s číslem popisným 

839. Dřevěné prvky použité při výstavbě bude dodávat firma Kasalova pila se sídlem na 

Jarošovské ulici s číslem popisným 600. Obě tyto firmy se nacházejí ve vzdálenosti do 

1,5 km od stavby sportovní haly. 
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2 PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 

Před započetím prací na betonování konstrukce písmen je nutné, aby byly zcela 

dokončeny veškeré práce na bednění a armování těchto písmen. Přitom je velice 

důležité, aby tyto předešlé práce byly řádně zkontrolované. O stavu dříve provedených 

prací musí být při předání a převzetí pracoviště sepsán zápis do stavebního deníku. Do 

stavebního deníku se zapisují veškeré zjištěné skutečnosti včetně případných 

vyskytujících se vad a nedodělků a případně i způsob jejich odstranění. Zápis ve 

stavebním deníku stvrdí obě zúčastněné strany podpisy oprávněných a zmocněných 

osob. Elektrická energie, která bude využívána při sestavování bednění, se bude 

odebírat z odběrného místa, které bylo vybudováno na staveništi již při předchozích 

činnostech.  
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3 MATERIÁLY, DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ 

Beton bude na stavbu dopravován pomocí autodomíchávače  z centrální betonárky 

HB Beton vzdálené od místa stavby 1,5 km. U dodaného betonu se dle dodacího listu 

zkontrolují veškeré požadované vlastnosti (pevnostní třída betonu v tlaku, stupeň vlivu 

prostředí, maximální jmenovitá horní mez kameniva, stupeň obsahu chloridů a stupeň 

konzistence betonu). Na stavbě se provede kontrola konzistence pomocí tzv. zkoušky 

sednutí kužele. Aby dodaný beton mohl být použit, musí se hodnoty shodovat 

s hodnotami uvedenými v projektové dokumentaci. Dále se při přejímce odeberou 

vzorky dodaného betonu, které se následně dodají do zkušebny, kde se po 28 dnech 

zkontroluje požadovaná pevnost použitého betonu. 

Pro betonáž konstrukce písmen bude použit typový vodostavebný beton C 16/20 HV4 

(dřívější označení B 20 HV4). Přesné označení typového betonu použitého při betonáži 

je C 16/20 HV4 - XF1 (CZ) - Cl 0,40 - Dmax16 - S3, respektive konzistence S2 pro 

betonáž průvlaku P 111. Hodnoty konzistence tj. hodnoty sednutí kužele budou pro 

betonáž jednotlivých fází rozdílné a jsou uvedeny v tomto technologickém předpisu 

vždy u konkrétní fáze betonáže konstrukce písmen. 

Ponorné vibrátory a ostatní drobný materiál bude skladován v uzavíratelné 

a uzamykatelné stavební buňce, která je umístěna u skládky materiálu, který je 

vybudován na (severním) konci ulice U Stadionu tj. na konci slepé části komunikace. 

Veškeré stroje, které jsou použité při betonáži konstrukce, jsou specifikovány v bodě 

číslo 7 tohoto technologického předpisu. 

Výpis veškerého použitého materiálu pro betonáž konstrukce 

3.1 Vodostavebný beton pro první fázi betonáže 

První fáze betonáže je fáze betonování od úrovně horní hrany základu tj. od -0,200, do 

úrovně dilatační spáry tj. do úrovně + 2,425. 
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Pro tuto fázi bude s ohledem na typ konstrukce a stupeň vyztužení konstrukce zvolen 

typový beton s označením C 16/20 HV4 - XF1 (CZ) - Cl 0,40 - Dmax16 - S3. Hodnota 

sednutí kužele je stanovena na hodnotu S3 - 120-150 mm (velmi měkká). 

Beton C 16/20 HV4 - XF1 (CZ) - Cl 0,40 - Dmax16 - S3 120-150 mm 

Celková množství [m
3
] 

Písmeno ''H'' 

Celková množství [m
3
] 

Písmena ''A'' 

Celková množství [m
3
] 

Písmeno ''L'' 

5,088 6,990 3,312 

Hodnota množství betonu pro písmeno „A“ je uvedena pro obě písmena! 

Množství betonu pro písmeno „L“ se skládá ze dvou množství a to z množství 

betonu použitého pro betonáž pod pracovní sparou a pro betonáž nad pracovní 

sparou. (Postup provádění je popsán v tomto technologickém postupu) 

Celková množství [m
3
] 

Písmeno ''L'' po pracovní spáru 

Celková množství [m
3
] 

Písmeno ''L'' nad pracovní sparou 

1,920 1,392 

3.2 Beton pro betonáž průvlaku P 111 

Pro tuto fázi bude s ohledem na typ konstrukce a stupeň vyztužení konstrukce zvolen 

typový beton s označením C 16/20 - XF1 (CZ) - Cl 0,40 - Dmax16 - S2. Hodnota sednutí 

kužele je stanovena na hodnotu S2 70-90 mm (plastická). Navržená hodnota sednutí 

kužele je na hranici S2 a S3 a je navržena tak, aby bylo ještě možné čerstvý beton 

čerpat.  

Celková množství [m
3
] 

Průvlak P111 

5,805 
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3.3 Vodostavebný beton pro třetí fázi betonáže 

Třetí fáze betonáže je definována jako fáze betonáže od horní hrany průvlaku P 111 až 

po horní úroveň písmen + 5,250.  

Pro tuto fázi bude s ohledem na typ konstrukce a stupeň vyztužení konstrukce zvolen 

stejný typový beton jako v první fázi betonáže a tj. beton s označením C 16/20 HV4 - 

XF1 (CZ) - Cl 0,40 - Dmax16 - S3. Hodnota sednutí kužele je stanovena na hodnotu S3 - 

120-150 mm (velmi měkká). 

Beton C 16/20 HV4 - XF1 (CZ) - Cl 0,40 - Dmax16 - S3 120-150 mm 

Celková množství [m
3
] 

Písmeno ''H'' 

Celková množství [m
3
] 

Písmena ''A'' 

Celková množství [m
3
] 

Písmeno ''L'' 

4,416 5,823 2,208 

Hodnota množství betonu pro písmeno ''A'' je uvedena pro obě písmena! 

3.4 Tepelná izolace XPS 

Označení  Celkové množství [m
3
] 

XPS 25 0,132 
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4 PRACOVNÍ PODMÍNKY 

Staveniště je již vybaveno přípojkami jednotlivých sítí, zavedených účelně na místo 

jejich potřeby. Na staveništi bude zřízena umývárna a hygienické zařízení pro 

pracovníky.  Pro odběr elektrické energie bude sloužit staveništní rozvaděč (220/400V), 

který bude zároveň sloužit pro zaznamenávání množství spotřebované energie. Pro 

odběr vody bude sloužit odběrné místo, kde bude také instalován podružný vodoměr pro 

zaznamenávání spotřebovaného množství vody. 

Při samotné betonáži konstrukce je vždy potřeba zvážit, zda za aktuálních klimatických 

podmínek lze provádět danou činnost tj. betonování konstrukce. Mezi rozhodující 

klimatické vlivy patří zejména mráz, sníh a déšť.  

Betonáž může probíhat, pokud teplota vzduchu neklesne pod 5°C nebo nad +30°C. 

Práce také musí být přerušeny v případě vytrvalých dešťů. Nadměrné množství vody 

narušuje dané vlastnosti betonu a znehodnocuje jej.  

Při betonáži v zimním období musíme zavést opatření, aby vlivem nízké teploty nedošlo 

k poškození či znehodnocení betonu. Zimní období je definováno jako perioda, kdy 

průměrná teplota prostředí v průběhu alespoň 3 dnů po sobě je nižší než +5 °C. Je třeba 

vycházet z toho, že totální zpomalení hydratace cementu začíná již při teplotě + 5 °C 

a při dalším poklesu se úplně zastavuje. Budeme tedy uvažovat následující opatření: 

Předehřátí záměsové vody (lze až na 70–80 °C), avšak vodu o teplotě nad 60°C je třeba 

zamíchat nejprve s kamenivem. Jako minimální množství cementu lze doporučit 

280 kg/m3 betonu. 

Řidiči autodomíchačů při transportu za těchto teplot využívají snížené otáčky bubnu, 

aby nedocházelo k rychlému ochlazování betonu od povrchu bubnu. Při nízkých 

teplotách je třeba plánovat pro ukládání více pracovníků a mechanizace (záložní 

ponorné vibrátory) pro urychlení procesu. Po uložení betonové směsi do konstrukce je 

potřeba tuto konstrukci chránit proti chladnému okolnímu  prostředí např. zakrýváním 

betonu izolačními rohožemi z minerálních vláken.  
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5 TECHNOLOGICKÝ POSTUP 

Technologický postup bude rozdělen do třech fází a to podle toho, jak bude betonáž na 

staveništi probíhat. 

5.1 První fáze betonáže 

První fáze betonáže je fáze betonování od úrovně horní hrany základu tj. od -0,200, do 

úrovně dilatační spáry tj. do úrovně + 2,425. 

Pro tuto fázi bude s ohledem na typ konstrukce a stupeň vyztužení konstrukce zvolen 

typový beton s označením C 16/20 HV4 - XF1 (CZ) - Cl 0,40 - Dmax16 - S3. Hodnota 

sednutí kužele je stanovena na hodnotu S3 - 120-150 mm (velmi měkká). 

S betonováním se začne u písmene „L“ a bude se postupně postupovat od písmene „H“ 

k písmenům „A“ a to ve směru čtení nápisu. 

U písmene „L“ se bude postupovat tak, že se bude betonovat po částech vysokých cca 

450 mm a to do úrovně 1200 mm nad základovou desku. V úrovni +1,000 bude 

vytvořena vodorovná pracovní spára.  

Betonovat se bude tak, aby dosažena požadována kvalita betonové konstrukce, což 

znamená, že se čerstvý beton bude do bednění ukládat z maximální výšky 1,5 m a to 

tak, aby hadicí čerpadla nedošlo k posunutí či jiné deformaci výztuže či bednění. 

Betonovat se bude ve stejně mocných vrstvách tak, aby mocnost těchto vrstev v jednom 

záběru pro hutní nebyla větší jak 450 mm. Hodnota 450 mm byla stanovena na základě 

konkrétního ponorného vibrátoru respektive je to 1,25 násobek účinné délky hlavice, 

což je zaručená hloubka do které je daný použitý vibrátor schopen kvalitně hutnit. 

U písmene „H“ a u písmen „A“ se bude postupovat s betonáží tím způsobem, že se bude 

betonovat nejprve jedna a to levá noha písmene do výšky cca 450 mm, která se ihned 

začne pomocí ponorného vibrátoru hutnit. Než se provede dokonalé zhutnění v levé 

noze, bude probíhat betonáž v pravé noze písmene. Po zhutnění betonu v levé noze se 

přistoupí k hutnění betonu v pravé noze a k opětovné betonáži v levé noze. Tento 

princip se bude opakovat dokud horní úroveň betonu nebude dosahovat požadované 
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úrovně tj. v první fázi úrovně +2625 mm nad úroveň základové desky. Po zabetonování 

do požadované úrovně se horní hrana strhne do roviny pomocí ocelového hladítka délky 

500 mm a to podle hrany bednění a povrch betonu se tímto ocelovým hladítkem zahladí, 

aby zde nevyčníval žádné výstupky. Po takovémto zabetonování jednoho celého 

písmene se přistoupí k betonáži dalšího celého písmene. Tento způsob ukládání 

čerstvého betonu je velice důležitý zejména u písmen „A“ a to z důvodu rozepření 

bednění levé a pravé nohy a tím pádem přerozdělení zatížení od betonové směsi mezi 

tyto dvě části bednění. 

Po zabetonování písmene „H“ a obou písmen „A“ se přistoupí k dobetonování nohy 

písmene „L“ nad úrovní pracovní spáry až do úrovně +2,425. Postup bude stejný jako 

u ostatních písmen. 

Při betonáži konstrukce bude zapotřebí použít lešení, které pracovníkům zajistí snadnou 

a bezpečnou betonáž konstrukce ve výšce. Toto lešení je popsáno v bodě 7 tohoto 

technologického předpisu. 

Úprava dilatační spáry 

Po zabetonování konstrukce pod dilatační sparou se přistoupí k realizaci dilatační spáry. 

Před započetím prací na této spáře je potřeba nechat beton alespoň 36 hodin po betonáži 

zatvrdnou, aby při pracech na úpravách spáry nedošlo k poškození povrchu betonu 

a aby nedošlo deformaci betonu kolem vyčnívající výztuže. 

Dilatační spára se bude upravovat pomocí desek izolantu z extrudovaného polystyrenu 

XPS tloušťky 25 mm. Tepelní izolace bude dodávaná na stavbu ve formě desek 

o rozměru 1250 x 600 x 50 mm. Povrch desek bude ražený a hrany budou rovné bez 

ozubů. Desky budou řezány na požadovaný rozměr pomocí pilky na polystyren délky 

300 mm. Rozměr desek bude určen dle výkresu výztuže či dle výkresu bednění 

jednotlivých písmen. 

Desky budou nasazovány na nerezové trny a to směrem ze shora. Pro usnadnění 

nasazování desek na trny lze použít předvrtání otvorů pomocí elektrické vrtačky (stejné 

jako u provádění bednění) s vrtákem do dřeva o průměru 20 mm. Při použití vrtačky je 

postup takový, že se deska přiloží na trny přesně tak jak bude posléze umístěna, mírně 
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se na ní zatlačí aby se trny na desku obtiskly a místech těchto obtisků se desky provrtají. 

Takto připravené desky se již velice snadno nasunou na nerezové trny. 

Beton pro tuto fázi bude na staveniště dopraven pomocí jednoho autodomíchávače 

s čerpadlem, který bude plný a bude jím dopraveno 6,0 m3 čerstvého betonu, další 

čerstvý beton bude dopraven pomocí autodomíchávače, kdy jeden bude plný tzn. že 

doveze 7,0 m3 čerstvého betonu a pomocí jednoho, posledního, autodomíchavače, který 

doveze zbylé potřebné množství čerstvého betonu což činí 2,39 m3 čerstvého betonu. 

Tohoto postupu dopravy bylo zvoleno vzhledem tomu, že oba uvedené dopravní 

prostředky jsou ve vlastnictví dodavatele betonu a tudíž nebude potřeba využívat jiných, 

cizích, dopravních prostředků a také kvůli tomu, že betonárna se nachází v malé 

vzdálenosti od stavby (cca 1,5 km) tudíž i když poslední autodomíchávač bude málo 

naplněn nezpůsobí to zvýšení nákladů na dopravu čerstvého betonu. 

Při úpravě dilatační spáry bude zapotřebí použít lešení, které pracovníkům zajistí 

snadnou a bezpečnou úpravu této spáry. Toto lešení je popsáno v bodě 7 tohoto 

technologického předpisu. 

5.2 Betonáž průvlaku P111 

S betonáží v této fázi je možné začít až v okamžiku, kdy bude provedena a řádně 

zkontrolována dilatační spára. 

Pro tuto fázi bude s ohledem na typ konstrukce a stupeň vyztužení konstrukce zvolen 

typový beton s označením C 16/20 - XF1 (CZ) - Cl 0,40 - Dmax16 - S2. Hodnota 

sednutí kužele je stanovena na hodnotu S2 70-90 mm (plastická). Navržená hodnota 

sednutí kužele je na hranici S2 a S3 a je navržena tak, aby bylo ještě možné čerstvý 

beton čerpat. Hustějšího betonu bylo použito z důvodu potřeby vybetonování zvýšené 

části průvlaku v místech uvnitř písmen a také proto, aby nevznikla pracovní spára při 

následné oddělené betonáži zvýšené části a průvlaku. Tímto řešením bude dosaženo 

toho, že bude moci být průvlak vybetonován celý bez pracovních spar. 

S betonáží se začne u levého okraje písmene ''H'' a bude se postupovat směrem ke konci 

nápisu. 
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Betonáž bude probíhat postupem popsaným v části zabývající se betonáží první fáze jen 

s tím rozdílem, že se bude betonovat ve dvou vrstvách a to tak, že se vybetonuje nejprve 

první vrstva v rozsahu jednoho písmene a polovina průvlaku mezi písmeny. Poté se tato 

vrstva zhutní stejným postupem jako u betonování písmen pomocí ponorných vibrátorů. 

Poté se vybetonuje druhá vrstva a to tak, aby délka tohoto pruhu bylo alespoň o 500 mm 

kratší než délka spodního pruhu. Je to z toho důvodu, aby při hutnění horní vrstvy 

nedocházelo k sesouvání betonu na konci tohoto jednoho záběru. Při tomto zhutňování 

se bude betonovat průvlak dále směrem ke konci nápisu a to stejným postupem jako na 

začátku průvlaku. Po betonáži je opět důležité strhnutí a zahlazení horního líce průvlaku 

pomocí ocelového hladítka dle horní hrany bednění.   

Beton pro tuto fázi bude na staveniště dopraven pomocí jednoho  autodomíchávače 

s čerpadlem, kterým bude dopraveno veškeré potřebné množství 5,81 m3 čerstvého 

betonu.  

Při betonáži konstrukce bude zapotřebí použít lešení, které pracovníkům zajistí snadnou 

a bezpečnou betonáž konstrukce ve výšce. Toto lešení je popsáno v bodě 7 tohoto 

technologického předpisu. 

5.3 Třetí fáze betonáže  

Třetí fáze betonáže je definována jako fáze betonáže od horní hrany průvlaku P 111 až 

po horní úroveň písmen + 5,250.  

Pro tuto fázi bude s ohledem na typ konstrukce a stupeň vyztužení konstrukce zvolen 

stejný typový beton jako v první fázi betonáže a tj. beton s označením C 16/20 HV4 -

 XF1 (CZ) - Cl 0,40 - Dmax16 - S3. Hodnota sednutí kužele je stanovena na 

hodnotu S3 - 120-150 mm (velmi měkká). 

S betonáží v této fázi se může začít až tehdy, dosáhne-li beton průvlaku požadované 

pevnosti. Požadovaná pevnost by neměla být nižší jak 70 % výsledné navržené pevnosti 

po 28 dnech. V tomto případě bude tato podmínka splněna, protože po betonáži 

průvlaku P 111 a po jeho odbednění, které bude probíhat až v okamžiku dosažení 

požadované statikem předepsané pevnosti pro odbednění, bude následovat časová 
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prodleva, která bude způsobena demontáží bednění první a druhé fáze a montáží 

bednění pro třetí fázi betonovaní a také vyztužováním konstrukce pro třetí fázi. 

Betonáž konstrukce ve třetí fázi bude probíhat stejným způsobem jako betonáž 

konstrukce v první fázi. 

Beton pro tuto fázi bude na staveniště dopraven pomocí jednoho autodomíchávače 

s čerpadlem, který bude plný a bude jím dopraveno 6,0 m3 čerstvého betonu, další 

čerstvý beton bude dopraven pomocí autodomíchávače, který bude naplněn zbylým 

potřebným množstvím betonu což činí 6,48 m3. 

Při betonáži konstrukce bude zapotřebí použít lešení, které pracovníkům zajistí snadnou 

a bezpečnou betonáž konstrukce ve výšce. Toto lešení je popsáno v bodě 7 tohoto 

technologického předpisu. 

5.4 Ošetřování betonu 

Pro zabezpečení požadované pevnosti a trvanlivosti betonu je nutné dosáhnout  co 

nejvyšší stupeň hydratace cementu. Proto je nutné beton v počátku jeho tvrdnutí 

ošetřovat, aby se zabránilo rychlému vysušení nebo zmrznutí povrchu betonu. 

Ošetřování a chránění betonu, v počátečním období jeho tvrdnutí, musí zajistit pozvolné 

vypařování vody z povrchu betonu tak, aby byl povrch stále vlhký. Teplota povrchu 

betonu nesmí klesnout pod 0 °C, dokud pevnost v tlaku povrchu betonu není minimálně 

5 MPa. Nejvyšší teplota betonu uvnitř betonované části vystavené vlhkému nebo 

střídavě vlhkému ovzduší nesmí přestoupit 70 °C. 

Doba po kterou bude potřeba betonovou konstrukci ošetřovat bude závislá na 

povětrnostních vlivech působících na konstrukci bezprostředně po zabetonování. Mezi 

rozhodující vlivy patří zejména teplota, rychlost proudění vzduchu a relativní vlhkost 

vzduchu. Vzhledem k použitému betonu a vzhledem k rychlosti odpařování vody bude 

ošetřování betonu probíhat minimálně čtyři dny po betonáži. (Nejkratší doba ošetřování 

pro 3. třídu ošetřování (odpovídající povrchové pevnosti betonu rovnající se 50 % 

stanovené charakteristické pevnosti)). Dle následujícího grafu lze odečíst rychlost 

odpařování vody z povrchu betonu. Postup je takový, že se nejprve zvolí teplota na ose 
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teploty a postupuje se z tohoto bodu na příslušnou křivku relativní vlhkosti. Poté se 

postoupí doleva na příslušnou teplotu betonu, poté se postoupí dolů na příslušnou 

rychlost větru a nakonec se postoupí doprava a odečte se rychlost odpařování. Při 

stanovení hodnoty odpařování je nutné toto množství odpařené vody zpět do konstrukce 

dostat například postříkání konstrukce čistou vodou.    
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6 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ  

Profese Počet pracovníků 

Vedoucí pracovní čety 1 

Betonáři pro betonáž 2 

Betonáři pro zhutňování 2 

Obsluha čerpadla čerstvého betonu 1 
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7 STROJE, NÁŘADÍ, PRACOVNÍ POMŮCKY 

Pro dopravu čerstvého betonu z betonárky na stavbu bude používán autodomíchávač 

s čerpadlem Schwing Stetter FBP 21 , který je v majetku dodavatele betonu tj. firmy 

HB Beton Jindřichův Hradec.  

Parametry stroje jsou popsány v samostatné části bakalářské práce a to v části G - návrh 

strojní sestavy. 

Pro další dopravu betonu na stavbu bude používán autodomíchávač Schwing Stetter 

AM 7 C+, který je také v majetku dodavatele betonu tj. firmy HB Beton Jindřichův 

Hradec. Parametry stroje jsou popsány v samostatné části bakalářské práce a to v části 

G - návrh strojní sestavy. 

Na hutnění betonové směsi v bednění se budou používat vysokofrekvenční ponorné 

vibrátory WACKER - NEUSON Iren 30. Parametry stroje jsou popsány v samostatné 

části bakalářské práce a to v části G - návrh strojní sestavy. 

Pro betonáži bude dále použito běžné pracovní nářadí jako je zednická lžíce, kovové 

hladítko délky 500 mm, lopata, vrtačka, pilka na polystyren délky 300 mm. 

Všichni pracovníci jsou povinni při výkonu své práce používat ochranné pomůcky, 

které jsou nezbytné pro výkon jejich práce. Při betonáži se jedná zejména o: ochranný 

oděv; pevná stabilní obuv s ochranou proti možnému propíchnutí podrážky hřebíkem 

a s ochranou špičky proti padajícímu předmětu; pracovní rukavice; ochranné brýle; 

zednický a svinovací metr; bezpečnostní ochrannou přilbu, která bude pracovníka 

chránit před padajícími předměty z výšky; reflexní vestu, která bude zajišťovat 

bezpečnost pracovníka při pohybu po staveništi, zejména pak při snížené viditelnosti. 

Při betonáži bude používáno pojízdné hliníkové lešení (ALUBERG 770), (které je 

stejné jako u provádění bednění a vyztužování), které zajistí pohodlnou a bezpečnou 

práci v potřebné výšce. Hliníkové lešení bude mít úroveň  první podlahy ve výšce 

2270 mm nad úrovní základové desky pro betonáž v první a druhé a částečně i ve třetí 

fázi provádění bednění. Pro betonáž horní části, ve třetí fázi, bude sloužit podlaha ve 
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výšce 4540 nad úrovní základové desky. Při betonáži budou použity dvě takovéto 

sestavy pojízdného lešení. Pojízdné lešení má rozměr pracovní podlahy 770 x 2550 mm. 

Pracovní podlaha, v případě potřeby, lze libovolně výškově posouvat po 280 mm, což je 

rozteč příčlí bočního nosného žebříčku. Lešení musí být zapřeno pomocí minimálně 

dvou stabilizátorů, aby nedošlo ke ztrátě stability lešení. Lešení nesmí být nikdy 

posouváno pokud se na lešení pohybují osoby. Postup montáže tohoto lešení je pospán 

v návodu výrobce k montáži lešení Aluberg 770. 
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8 JAKOST A KONTROLA KVALITY 

Výroba betonu bude probíhat v certifikované betonárně HB Beton Jindřichův Hradec. 

Beton bude vyráběn podle receptur určených na základě provedených průkazních 

zkoušek. Při realizaci se bude využívat takzvaný transportbeton. Dodavatel odpovídá za 

to, že dodávaná betonová směs bude mít v době přejímky předepsané vlastnosti určené 

dodacími podmínkami. Objednatel betonové směsi odpovídá za řádnou a včasnou 

přejímku betonové směsi, tak aby nedošlo ke znehodnocení čerstvého betonu. 

Primární doprava, tj. doprava z betonárny na staveniště bude probíhat pomocí 

automobilových přepravníků - autodomíchávačů. Řidič přepravníku betonu je povinen 

přistavit k nakládce vždy přepravník se zcela vyprázdněnou a čistou nástavbou, bez 

zbytků betonu, výplachové či dešťové vody či jiných nečistot. Dále se řidič musí řídit 

pokyny dispečera betonárny a seznámit se s postupem dopravy čerstvého betonu na 

staveniště. Řidič nesmí připustit dodatečnou úpravu konzistence čerstvého betonu 

během jízdy ani na staveništi přidáním jakéhokoliv množství vody. Úpravu konzistence 

může nařídit pouze odpovědný pracovník stavby. Během přepravy musí řidič zajišťovat 

homogenitu čerstvého betonu a při vykládce na stavbě musí beton vizuálně kontrolovat. 

Při transportu nesmí nijak kvalita čerstvého betonu utrpět. Nesmí se rozmísit, 

znehodnotit vlivy povětrnosti nebo znečistit jakýmikoliv přimíseninami. Beton nesmí 

začít tuhnout a nesmí ztratit ani část své cementové malty.  

Vnitrostaveništní doprava (sekundární doprava) tj. doprava betonové směsi po staveništi 

bude probíhat pomocí čerpadla. Takováto doprava musí být zabezpečena tak, aby 

betonování ucelené části konstrukce probíhalo plynule bez přerušení a probíhala bez 

překládání od místa odběru tj. přejímky betonu až do místa uložení. Pro dopravu 

čerpáním je nutné použít betonovou směs k tomu určenou. Voda použitá ke zvlhčení 

vnitřního povrchu potrubí použitá před zahájením betonáže nesmí být vypouštěna do 

prostoru betonáže tj. do bednění betonované konstrukce. Rovněž čistící voda, která 

bude použita pro čištění potrubí po betonáži, nesmí téci do čerstvého betonu betonované 

konstrukce.  
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Na každou dodávku trasportbetonu musí být při přejímce betonové směsi předán dodací 

list, který bude zároveň dokladem jakosti a množství dodaného betonu. Dodací list musí 

obsahovat alespoň tato údaje: identifikaci výrobce betonové směsi, pořadové číslo 

dokladu, identifikace odběratele a místo přejímky, druh a třídu betonu, zpracovatelnost 

betonové směsi, druh a třídu cementu, přísady a příměsi v betonové směsi, množství 

betonové směsi v m
3
, datum a čas zamíchání betonové směsi, použitý dopravní 

prostředek s registrační značkou a jméno řidiče dopravního prostředku, čas příjezdu na 

místo přejímky a čas ukončení přejímky. Pro přejímku betonové směsi se musí vytvořit 

takové podmínky, aby přejímka trvala co nejkratší dobu, aby tak nedošlo 

k znehodnocení betonové směsi.  

Při přejímce (vstupní kontrole) betonové směsi musí pověřený pracovník na staveništi 

prověřit zejména: shodu údajů na dodacím listě a na objednávkovém listě, čas 

zamíchání betonové směsi, teplotu betonové směsi při betonáži za nízkých teplot. 

Případně odpovědný pracovník může při pochybnostech o kvalitě dodané betonové 

směsi provést zkoušku zpracovatelnosti – konzistence eventuelně může provést odběr 

vzorků betonové směsi pro následnou zkoušku krychelné pevnosti nebo pro jinou 

zkoušku mechanických vlastností betonu. Odpovědný pracovník případně zaznamenat 

na dodací list změnu konzistence nebo přidání schválených přísad do betonové směsi. O 

provedených zkouškách a odebraných vzorcích se sepíše záznam do stavebního deníku.  

Při zjištění závažných kvalitativních neshod při vstupní kontrole transportbetonu, které 

by mohli ovlivnit výsledné vlastnosti betonu, nesmí být betonová směs do konstrukce 

použita. O této neshodě musí být okamžitě informován stavbyvedoucí, který určí, jak se 

s danou vadnou dodávkou betonové směsi naloží a to tak že buď vrátí betonovou směs 

zpět do betonárny nebo rozhodne o jiném využití například pro jiné méně důležité části 

stavby. Stavbyvedoucí též musí zjednat nápravu přímo u dodavatele betonové směsi.  

Před zahájením betonářských prací musí být prověřeno, že byla provedena řádná 

kontrola bednění a vyztužení betonované konstrukce.  

Při betonáži je nutné dodržet několik základních zásad. Betonová směs musí být 

zpracována co nejdříve po zamíchání, betonování ucelené části konstrukce musí být 

zabezpečeno tak, aby bylo plynulé bez přerušení, betonová směs se ukládala ve 
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vodorovných souvislých vrstvách, čerstvě zabetonované konstrukce nesmí být alespoň 

jeden týden vystaveny otřesům zejména z okolního prostředí, betonová směs se nesmí 

spouštět z výšky větší jak 1,5 metru, ukládání betonové směsi na předchozí vrstvu je 

možné až po dokonalém zhutnění vrstvy předchozí, betonová směs se musí do bednění 

ukládat tak, aby nedošlo  k přetvoření bednění a posuvu výztuže v něm, při zhutňování 

ponornými vibrátory nesmí být jednotlivé vpichy směřovány vícekrát do jednoho místa 

a vzdálenost sousedních vpichů nesmí přesáhnout 1,4 násobek viditelného poloměru 

účinnosti vibrátoru, tloušťka zhutňované vrstvy nesmí překročit 1,25 násobek účinné 

délky hlavice (tj. 450 mm) ponorného vibrátoru, vpichy je nutno vést tak, aby vibrátor 

nepřicházel do styku s bedněním nebo výztuží a je nutno postupovat tak, aby ponor 

hlavice ponorného vibrátoru byl co nejrychlejší a pohyb hlavice nahoru byl naopak 

pomalý. 

O postupu betonáže a provedených zkouškách se provede zápis do stavebního deníku.  

K dosažení požadovaných kvalit a vlastností betonované konstrukce je nutné konstrukci 

ošetřovat a chránit po určitou dobu po betonáži. Ošetřování betonu má zabránit příliš 

rychlému vysychání betonu zvláště z důvodu přímého slunečního záření a přímého 

účinku proudícího větru. Hlavními metodami ošetřování betonu jsou přikrytí vlhkou 

tkaninou nebo ostříkání čistou vodou.  

Po zabetonování konstrukce je nutné provést výstupní kontrolu provedené konstrukce. 

Při této kontrole se zejména kontroluje jakost povrchu betonové konstrukce. Jakost 

povrchu se musí kontrolovat co nejdříve po odbednění. Kontrolu provádí stavbyvedoucí 

se zástupcem objednatele. O kontrole a o jejím výsledku musí být sepsán zápis do 

stavebního deníku.  

Povrch betonované konstrukce musí být bez větších dutin a takzvaných štěrkových 

hnízd. Celková plocha vadných míst nesmí být větší jak 5 % z celkové plochy 

konstrukce. Lokální hnízda nesmějí být taková, aby byla obnažena výztuž betonované 

konstrukce.  

Při zjištění nedostatků na povrchu konstrukce se musejí tyto vady bezprostředně 

odstranit. Části konstrukce nezaplněné betonem a štěrková hnízda většího rozsahu, které 



D3. Technologický předpis pro betonáž 126 

by mohli narušit funkci konstrukce, musí být vysekané až na hutný beton, toto místo se 

poté musí řádně očistit od uvolněných částí betonu. Před zacelením tohoto místa novým 

čerstvým betonem musí toto místo být dokonale provlhčeno. Tato místa se musí zaplnit 

pečlivě zhutněnou betonovou směsí, která má stejné vlastnosti jako dříve požitý beton. 

Takováto místa by při betonáži neměla vznikat. Pokud tyto místa v konstrukci 

vzniknou, je nutné, aby způsob jejich oprav byl konzultován se statikem. 

Při kompletním dokončení ucelené části betonové konstrukce se provede přejímka 

konstrukce. Zápisem do stavebního deníku vyzve stavbyvedoucí technický dozor 

stavebníka a dodavatele betonové konstrukce k prověrce dokončené betonové 

konstrukce. K této přejímce připraví zhotovitel konstrukce dokladovou část tj. 

projektovou dokumentaci se zakreslením skutečného provedení a s vyznačením 

zjištěných odchylek, protokoly o kontrolních zkouškách betonové směsi, stavební deník 

se zápisy dílčích provedených a prověřených prací tj. bednění, vyztužování a betonáže. 

Výsledky z provedené přejímky se zapíší do stavebního deníku. 
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9 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ  

Veškeré práce na staveništi se musí provádět dle platných norem a předpisu. Bezpečnost 

práce musí probíhat dle vyhlášky nařízené vládou  NV 591/2006 Sb. a NV 362/2005 Sb. 

Všichni pracovníci a osoby vyskytované na stavbě musí být seznámeni s těmito 

vyhláškami a nařízení vlády. Každý pracovník musí mít ochranné pomůcky k zajištění 

bezpečnosti při práci (vyjmenované v bodě 7 tohoto technologického předpisu).  

Prevence rizik je řešena v samostatné části této práce a to sice v části I bezpečnost práce 

- prevence rizik. 
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10 EKOLOGIE, VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

V průběhu stavebních prací lze krátkodobě očekávat zvýšené zatížení území hlukem 

a vibrací ze stavebních strojů (dle zákona 148/2006 Sb.) v pracovní době určené pro 

výstavbu objektu a to od 7:00-18:00. Stavba se nenachází v žádném ochranném pásmu, 

není proto nutné zavádět zvláštní postupy ochrany proti tomuto zatížení. Během 

betonáže je nutné zamezit úniku ropných látek a jiných chemikálií ze strojů 

používaných při betonáži do půdy či aby znečišťovali pozemní komunikace. Při výjezdu 

pracovních strojů na zpevněnou komunikaci z komunikace nezpevněné, dbají dělníci na 

čistotu vozidel a na případné odstranění nánosů nečistot z komunikace. 

Veškerý odpad, který bude na stavbě vyprodukován, bude ekologicky zlikvidován dle 

zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.  

Odpady vyprodukované na stavbě budou odděleně skladovány dle druhu tak, aby 

nedošlo k jejich promíchání. Veškeré odpady vyprodukované na stavbě bude likvidovat 

odborná firma vybrána na základě veřejného výběrového řízení. Tato firma musí 

vlastnit veškeré potřebné povolení pro ekologickou likvidaci a nakládání s odpady. 

V této tabulce jsou uvedeny kategorie a názvy odpadů, které budou vznikat při betonáži 

konstrukce. 

Název odpadu Označení dle katalogu odpadů 

Beton 17 01 01 

Komunální odpad 20 03 01 

Odpadní vody 19 01 06 
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11 POUŽITÁ LITERATURA, NORMY ČSN, ZÁKONY 

Internetové stránky:  

 www.cz.wackerneuson.com 

 www. schwing.cz 

 www.zapa.cz 

 www.bba-monolit.cz 

 www.envigroup.cz 

 www.psp.cz 

 www.unmz.cz 

 www.hbbeton.cz 

 www.jh.cz 

 www.vutbr.cz 

 www.vsb.cz 

Normy ČSN:  

 ČSN EN 206-1 

 ČSN EN 206-1/Z3 

Nařízení vlády:  

 NV 591/2006 Sb. 

 NV 148/2006 Sb. 

 NV 362/2005 Sb. 

Zákony:  

 č. 350/2012 Sb. 

 č. 185/2001 Sb. 
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1 TECHNICKÁ ZPRÁVA K ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

1.1 Informace o rozsahu a stavu staveniště, jeho úpravy a oplocení, 

trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště 

Objekt bude kompletně vybudovaný na pozemcích s parcelními čísly (dle katastru 

nemovitostí): 1930/1, 1930/2, 1930/3, 1930/4, 1930/5, 1930/6 a 1930/7, které jsou 

majetkem města Jindřichův Hradec a jsou územním plánem města určeny pro výstavbu 

budov pro občanskou vybavenost. 

Celé staveniště se nachází ve velmi mírně svažitém terénu (sklon terénu se pohybuje ve 

sklonu do 1% ve směru k jihu). Celé staveniště je v celém svém rozsahu zatravněno 

a nacházejí se zde dále pouze malé náletové keře, jejichž odstranění bude zajištěno 

specializovanou firmou před prováděním skrývky ornice. 

Na staveništi bude provedena skrývka ornice a to v rozsahu celého staveniště. Ornice se 

bude skrývat do hlouby cca 15 centimetrů. Čtvrtina ornice se ponechá na staveništi pro 

využití na okolní parkové úpravy, které budou provedeny po dokončení stavby. Zbylá 

část ornice bude odvezena na skládku ornice města Jindřichův Hradec, která se nachází 

nedaleko staveniště. Skládka ornice bude vybudována v jižním rohu staveniště a ornice 

zde bude skladována tak, aby nedošlo k jejímu znehodnocení, a to zejména tak, že musí 

být dodržena výška skladování ornice do maximální výšky 1,5 metru.   

Ještě před započetím prací na budování stavebního objektu bude staveniště ze strany 

přiléhající k ulici U Stadionu oploceno mobilním oplocením výšky minimálně 1,8 m. 

Toto oplocení bude tvořit ohraničení staveniště a bude zároveň sloužit jako překážka 

proti vniku nepovolaných osob na staveniště. Na oplocení budou v určitých rozestupech 

(cca na každém třetím poli oplocení) upevněny výstražné tabulky s nápisem vstup na 

staveniště zakázán.  

Příjezd a přístup na staveniště je možný z ulice U Stadionu. V této ulici bude 

vybudován vjezd na staveniště a to pomocí demontovatelného a přemístitelného 

oplocení. Touto ulicí bude na staveniště dopravován veškerý materiál. 
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1.2 Významné sítě technické infrastruktury 

Přes plochu staveniště neprochází žádné sítě technické infrastruktury.  

1.3 Úprava z hlediska BOZ třetích osob, včetně nutných úprav pro 

osoby se sníženou schopností pohybu a orientace 

Pohyb třetích osob na staveništi je povolen jen s vědomím odpovědných pracovníků 

zhotovitele nebo v jejich doprovodu. Všechny tyto osoby musí být vybaveny 

ochrannými pomůckami. 

V přilehlém okolí staveniště budou osazeny dopravní značky upozorňující na 

skutečnost, že se v prostoru pracuje. U výjezdu ze staveniště bude umístěna dopravní 

značka Výjezd vozidel stavby. Obdobně bude řešeno upozornění týkající se pěší. Pohyb 

pro pěší bude přesměrován na protější chodník a pro osoby s omezenou schopností 

orientace bude použito pro přesměrování vodících obrubníků. 

Prostor celého staveniště bude oplocen a to z velké části pomocí již dříve vybudovaného 

oplocení. V průčelí stavby bude použito mobilní drátěné oplocení výšky minimálně 

1,8 m. Vzhledem ke skutečnosti, že se stavba nachází u veřejně přístupné komunikace, 

bude toto oplocení zároveň sloužit jako překážka proti vniku nepovolaných osob na 

staveniště a bude sloužit jako hrazení například při provádění výkopových prací 

u komunikace. 

Aby byl umožněn pohyb osob se sníženou schopností pohybu po komunikaci, nesmí na 

této komunikaci být vytvořeny překážky, které by tomuto pohybu zamezovaly. Jedná se 

například o překážky výšky větší jak dva centimetry, které by ležely napříč komunikací 

a v neposlední řadě by překážku mohlo tvořit i nadměrné znečištění komunikace 

například od vozidel vyjíždějících ze staveniště.  

1.4 Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících 

objektů 

Při návrhu zařízení staveniště byly brány v úvahu prostorové možnosti staveniště. 
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Materiál potřebný pro technologickou etapu bude skladován na skládce materiálu, která 

je vybudována na (severním) konci ulice U Stadionu tj. na konci slepé části 

komunikace. Plochu skládky budou vymezovat okolní stavby a část bude ohraničena 

pomocí mobilního oplocení výšky minimálně 1,8 m. Vjezd na tuto skládku bude 

vytvořen pomocí možnosti demontáže polí mobilního oplocení. Jelikož se jedná 

o asfaltovou komunikaci, je zde tímto zajištěn požadavek na únosnost a odvodněnost 

této skládky. Komunikace je ve vlastnictví investora, tudíž nebude nutné řešit zábor 

cizích pozemků. Drobný materiál bude skladován v uzavíratelném a uzamykatelném 

mobilním skladovém kontejneru o půdorysném rozměru 2,2 x 4,0 m a výšce 2,2 m, 

který je umístěn v prostoru skládky. 

Úprava materiálu (např. rozměrů) a čištění bednění po betonáži bude probíhat 

v prostoru skládky materiálu. Zejména z důvodu čištění bednění po betonáži bude do 

kanalizační vpusti, která se v prostoru skládky nachází, osazen lapač nečistot, aby do 

veřejné kanalizace neunikaly tyto nečistoty. Tento lapač musí být kontrolován 

a pravidelně čištěn, aby nedošlo k jeho zanesení. Odpad zachycený v tomto lapači bude 

ekologicky likvidován. Likvidaci zajistí, dle katalogu odpadů, odborná firma, která 

bude vybrána na základě veřejného výběrového řízení. 

U vjezdu na skládku bude v levé části zřízena kancelářská buňka o půdorysném 

rozměru 2,5 x 4,0 m a výšce 2,25 m. Tato buňka bude sloužit jako místo pro evidenci 

přítomných pracovníků na staveništi a pro evidenci materiálu na skládce umístěného 

a také zde bude mít zázemí člen ostrahy objektu.  

Jako hygienické prostory pro osoby vyskytující se na stavbě budou sloužit prostory 

stávající haly BELA, zejména prostory šaten a hygienických místností. Budou zde dvě 

oddělené šatny pro muže a ženy se sprchami, oddělené WC pro muže a ženy a dvě 

samostatné kanceláře, které budou sloužit jako zázemí pro stavbyvedoucího 

a eventuelně pro další osoby vyskytující se na stavbě. 

Řešení dopravy v ulici U Stadionu a v ulici Růžová bude upraveno pomocí svislého 

mobilního přenosného dopravního značení. V ulici Růžová bude do každého směru do 

vzdálenosti cca 25 m od hranice křižovatky umístěna mobilní přenosná dopravní značka 

upozorňující na skutečnost, že z ulice U Stadionu budou vyjíždět vozidla stavby. Při 
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vjezdu do ulice U Stadionu bude cca 10 m od hranice křižovatky při pravé straně 

komunikace umístěna dopravní značka s upozorněním na pohyb vozidel stavby. Po 

dalších cca 20 m bude osazena dopravní značka s informací o snížení maximální 

dovolené rychlosti na 20 km/h a dopravní značka upozorňující na to, že od této značky 

dále po směru jízdy je zakázáno zastavení všech vozidel. Po dalších cca 15 m bude 

osazena dopravní značka upozorňující chodce na zákaz vstupu s dodatkovou tabulkou 

s nápisem přejděte na protější chodník. Po dalších cca 40 m bude umístěna dopravní 

značka se zákazem odbočení vpravo s dodatkovou tabulkou neplatí pro dopravní 

obsluhu. Dopravní obsluhou je myšleno umožnění vjezdu pouze osobních automobilů 

do 3,5 t a to se souhlasem osoby, která je oprávněná tento souhlas vydat. Touto osobou 

je stavbyvedoucí stavby. Povolení bude možné vydat pouze pro vjezd vozidel 

s pracovníky pro údržbu stávající kotelny. Ve směru z ulice U stadionu k ulici Růžová 

bude cca 5 m za hranicí křižovatky umístěna dopravní značka s informací o snížení 

maximální dovolené rychlosti na 20 km/h a značka se zákazem zastavení všech vozidel 

od této dopravní značky. Cca 15 m před hranicí křižovatky U Stadionu a Růžová je 

umístěna stabilní dopravní značka s upozorněním na výjezd z vedlejší komunikace na 

komunikaci hlavní a s přikázaným směrem doleva či doprava. Veškeré dopravní 

opatření musí být projednány a schváleny dopravním inspektorátem města Jindřichův 

hradec. 

Návrh konceptu zařízení staveniště je řešen ve výkresové části.  

1.5 Popis staveb zařízení staveniště vyžadující ohlášení  

Na staveništi se bude vyskytovat pouze jedna stavební buňka, která bude vytápěná 

a bude tedy vyžadovat ohlášení. Tato stavební buňka bude vybudována u vjezdu na 

skládku materiálu a bude sloužit pro evidenci materiálu na skládce a pro evidenci 

pracovníků vyskytujících se na staveništi. V této buňce bude mít zázemí člen ostrahy, 

který bude staveniště hlídat proti vniku nepovolaných osob. Ostraha se bude na 

staveništi vyskytovat pouze v denních hodinách. 
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1.6 Doplňující popis výkresu zařízení staveniště 

Ve výkresu zařízení staveniště bylo použito barevného rozlišení. Červená barva 

označuje nově budovaný objekt, černá barva označuje stávající již dříve vybudované 

objekty, zelená barva označuje nově budované objekty sloužící jako zařízení staveniště, 

světle modrá barva označuje inženýrské sítě pro nově budovaný objekt a hnědou barvou 

jsou vyznačeny vrstevnice. 

Označení písmenem S je ve výkresu znázorněno umístění pracovního stroje. Na tomto 

místě respektive na této ploše bude při provádění bednění stát automobilový mobilní 

jeřáb (viz. návrh strojní sestavy). Při provádění betonáže bude na této ploše stát 

autodomíchávač s čerpadlem (viz. návrh strojní sestavy), ke kterému budou najíždět 

další autodomíchávače s čerstvým betonem. Tato plocha, (ve výkresu označena 

položkou číslo 16), je součástí pozemní komunikace U Stadionu a je také asfaltová, což 

zajišťuje dostatečné zpevnění a únosnost pro zde takto umístěný stroj.  

Položkou číslo 15 je ve výkresu naznačeno schéma umístění pojízdného lešení. Lešení 

je navrženo tak, že jeho šířka je dostačující pro práci vždy na jedné noze písmene, 

respektive při sestavení dvou sestav k sobě je zajištěno, že z takto sestaveného lešení je 

umožněno bezproblémové a bezpečné provádění prací na jednotlivých písmenech. 

Výška podlah lešení je variabilní a umožňuje tak pohodlnou a bezpečnou práci při 

provádění prací na konstrukci. 

Položkou číslo 8 je označen prostor před skladovací buňkou o ploše 2,8 x 1,0 metru, 

který bude zpevněn pomocí betonového recyklátu s frakcí 0/32. Pod tento recyklát bude 

umístěna textilie, která zajistí, aby nedošlo ke smíchání zeminy s tímto recyklátem a aby 

bylo možné po dokončení využívání této buňky tento recyklát snadno odstranit. Toto 

zpevnění se provádí z toho důvodu, aby např. při deštích nedocházelo k znečišťování 

vnitřku skladovací buňky a aby zemina z tohoto prostoru neznečišťovala plochu skládky 

v okolí této buňky. Zpevnění se provádí také z toho důvodu, aby nedošlo ke zranění 

pracovníků, vlivem uklouznutí, kteří přenášejí uskladňovaný materiál. 

Ostatní informace o zařízení staveniště jsou popsány níže v části zásady organizace 

výstavby. 
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2 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

2.1 Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Potřeba a spotřeba médií pro zařízení staveniště tj. spotřeba elektrické energie pro 

stavební buňku a pro staveništní elektrorozvaděč, ze kterého bude dále elektrická 

energie rozváděna pro další spotřebu elektrických zařízení, je zajištěna pomocí napojení 

ke stávajícímu objektovému elektrorozvaděči ve stávající hale "BELA". Vedení kabelu 

NN, od objektového ke staveništnímu elektrorozvaděči, bude vedeno vzduchem 

v plastové chráničce podél stěny budované haly. V místě vedení chráničky napříč 

vjezdem na skládku, bude tato chránička chráněna proti poškození vybudováním 

dřevěných nájezdů na celou šířku vjezdu na skládku. Spotřeba a potřeba vody pro 

hygienické prostory pro pracovníky je zajištěna prostřednictvím stávajících 

hygienických místností ve stávající hale "BELA". Potřeba vody pro zařízení staveniště 

tj. potřeba vody pro technologickou etapu je zajištěna pomocí nově zbudovaného 

odběrného místa ve vodoměrné šachtě, kde bude zřízen hadicový systém DN 25, který 

bude sloužit pro odběr vody v místě skládky materiálu. Z tohoto místa bude voda také 

rozváděná dále po staveništi. 

Potřeba hmot pro technologickou etapu bude zajištěna dodávkami hmot v příslušném 

množství, dle technologického předpisu pro provádění konkrétní činnosti.  

2.2 Odvodnění staveniště 

Plocha skládky materiálu i ostatní zpevněné plochy budu odvodněny do jednotné 

kanalizace, která je již vybudována v prostoru staveniště. V prostoru skládky bude do 

kanalizační vpusti osazen lapač nečistot. Tento lapač musí být kontrolován a pravidelně 

čištěn, aby nedošlo k jeho zanesení. Odpad zachycený v tomto lapači bude ekologicky 

likvidován. Likvidaci zajistí, dle katalogu odpadů, odborná firma, která bude vybrána na 

základě veřejného výběrového řízení. 
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2.3 Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu 

Přístup ke sportovní hale bude zajištěn ze stávající veřejné ulice U Stadionu. Touto ulicí 

bude na staveniště dopravován veškerý materiál. 

Parkování osobních automobilů, nákladních automobilů a autobusů bude zajištěno 

pomocí nedalekého velkokapacitního parkoviště. Pro krátkodobé parkování a pro 

parkování osob se sníženou schopností pohybu bude sloužit 29 parkovacích míst 

vybudovaných přímo u sportovní haly. 

Pro napojení staveniště na zdroj vody bude sloužit nově vybudovaná vodovodní 

přípojka. Tato přípojka bude vybudována před započetím výstavby, aby bylo možné 

vodu využívat pro provádění mokrých procesů při výstavbě. Na přípojce bude 

vybudovaná vodoměrná šachta, ve které bude umístěn vodoměr pro měření množství 

spotřebované vody. 

Pro odkanalizování staveniště bude vybudována kanalizační přípojka. Odvod 

splaškových odpadních vod i odvod dešťových vod bude probíhat prostřednictvím 

jednotné kanalizace. 

Dále bude staveniště napojeno na zdroj elektrické energie. Na staveništi bude umístěn 

staveništní elektrorozvaděč, který bude sloužit pro záznam množství spotřebované 

elektrické energie a bude také sloužit jako výchozí odběrné místo pro odběr elektrické 

energie. 

2.4 Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Výstavba nebude trvale omezovat stávající pozemky ani stávající stavby.  

Při realizaci bude nutno dbát na to, aby zejména stavební stroje, které budou použity při 

výstavbě, nepoškozovali svým provozem přilehlé pozemní komunikace. Po realizaci 

stavby budou do původního stavu uvedeny veškeré poškozené nebo jinak znehodnocené 

pozemky popřípadě stavby v okolí sportovní haly.  
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2.5 Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 

demolice, kácení dřevin 

Při přístavbě sportovní haly nebude potřeba realizovat žádné činnosti na asanaci či 

demolici. 

Při realizaci technologické etapy nebude prováděna žádná činnost, která by měla 

nežádoucí vliv na okolí staveniště. 

Celé staveniště je v celém svém rozsahu zatravněno a nacházejí se zde dále pouze malé 

náletové keře, jejichž odstranění bude zajištěno specializovanou firmou před 

prováděním skrývky ornice. 

2.6 Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Veškeré práce prováděny na přístavbě sportovní haly se budou odehrávat na pozemcích 

stavebníka tj. na pozemcích města Jindřichův Hradec a stavební činnost tudíž nebude 

omezovat žádné jiné sousedící stavby a pozemky v majetku jiných osob a nebude tudíž 

nutné provádět ani dočasný ani trvalý zábor cizích pozemků.  

2.7 Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při 

výstavbě, jejich likvidace 

Při provádění svařování výztuží budou vznikat emise ze svařování které budou unikat 

volně do ovzduší. Při této činnosti však bude vznikat tak malé množství emisí, že není 

nutné provádět žádná opatření k eliminaci či vyloučení těchto emisí.  

Při provádění řešené technologické etapy budou použity pouze takové stavební stroje, 

které splňují zákonem stanovené maximální možné množství vypouštěných emisí do 

ovzduší. Tohoto požadavku bude dosaženo použitím pouze takových stavebních strojů, 

které mají platnou technickou kontrolou. 

Veškeré odpady, které budou při realizaci technologické etapy vznikat jsou sepsány 

v technologickém předpisu pro konkrétní prováděnou činnosti. Veškeré odpady budou 

tříděny a odděleně skladovány dle katalogu odpadů a budou ekologicky likvidovány 

specializovanou firmou, která má platné oprávnění pro likvidaci těchto odpadů. 
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2.8 Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Na staveništi bude provedena skrývka ornice a to v rozsahu celého staveniště. Ornice se 

bude skrývat do hlouby cca 15 centimetrů. Čtvrtina ornice se ponechá na staveništi pro 

využití na okolní parkové úpravy, které budou provedeny po dokončení stavby. Zbylá 

část ornice bude odvezena na skládku ornice města Jindřichův Hradec, která se nachází 

nedaleko staveniště. Skládka ornice bude vybudována v jižním rohu staveniště a ornice 

zde bude skladována tak, aby nedošlo k jejímu znehodnocení. Veškerá zemina která 

bude vytěžena při výkopových pracích bude odvezena na skládku zemin města 

Jindřichův Hradec. 

2.9 Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při provádění stavby nedojde ke zhoršení životního prostředí. Během výstavby dojde 

pouze ke krátkodobému zhoršení životního prostředí vlivem pohybu stavební techniky 

a hlučností prováděných prací. Při výstavbě objektu nedojde ke vzniku žádného 

zvláštního či nebezpečného odpadu. Celá stavba musí být provedena s takových 

stavebních materiálů, u kterých se především sleduje, zda jsou správně klasifikovány, 

registrovány, evidovány, označeny a zda mají správně vypracovaný bezpečnostní list 

a jsou-li schváleny pro použití v České republice.  

2.10 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci 

Veškeré stavební práce musí být prováděny v souladu s platnými bezpečnostními 

předpisy. 

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně 

uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska 

ochrany zdraví při práci odpovídaly bezpečnostním a hygienickým požadavkům na 

pracovní prostředí a pracoviště.  
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Dále je zaměstnavatel povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení a nářadí byly 

z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, při které budou 

používány.  

Zaměstnavatel je dále povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby 

byly dodržovány zásady bezpečného chování a aby zaměstnanci nevykonávali například 

činnosti jednotvárné a jednostranně zatěžující organismus, aby pracovníci nebyli 

ohroženi padajícími nebo vymrštěnými předměty nebo materiály a aby nevykonávali 

ruční manipulaci s břemeny, které by mohli poškodit zdraví, zejména páteř. 

Důležitým prvkem jak zajistit bezpečnost při práci je odborná způsobilost k provádění 

dané činnosti při výstavbě. Zaměstnavatel je tudíž povinen zajišťovat a provádět úkoly 

v hodnocení a prevenci rizik.  

Prevence rizik pro danou technologickou etapu je popsána v samostatné části této 

bakalářské práce a sice v části I bezpečnost práce - prevence rizik. 

Při provádění prací na přístavbě sportovní haly a tudíž i při pracích na technologické 

etapě bude na stavbě přítomen koordinátor bezpečnosti práce a to proto, že na staveništi 

budou působit současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, doba trvání 

výstavby bude delší jak 500 osobodní (500 dní v přepočtu na jednu fyzickou osobu, což 

znamená, že dodavatel stavby odhadne dobu realizace stavby na počet pracovních dní; 

v tomto případě je stanovena doba výstavby od června 2013 do srpna 2014 

tj. 15 měsíců x 21 dní x 14 odhad průměrného počtu pracovníků = 4410 což je větší 

než 500) a posledním kritériem je, že stavba trvá alespoň 30 dní a alespoň v jeden tento 

den se na stavbě pohybuje více jak 20 pracovníků. Veškerá zákonem požadovaná 

kritéria jsou překročena a je proto tedy nutné, aby na staveništi byl přítomen 

koordinátor BOZP. 

2.11 Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Aby byl umožněn pohyb osob se sníženou schopností pohybu po komunikaci, nesmí na 

této komunikaci být vytvořeny překážky, které by tomuto pohybu zamezovaly. Jedná se 

například o překážky výšky větší jak dva centimetry, které by ležely napříč komunikací 
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a v neposlední řadě by překážku mohlo tvořit i nadměrné znečištění komunikace 

například od vozidel vyjíždějících ze staveniště. Veškerý pohyb pro pěší bude 

přesměrován na protější chodník a pro osoby s omezenou schopností orientace bude 

použito pro přesměrování vodících obrubníků. 

2.12 Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Řešení dopravy v ulici U Stadionu a v ulici Růžová je popsáno v části d technické 

zprávy k zařízení staveniště. 

2.13 Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Při realizaci technologické etapy nejsou stanoveny žádné speciální podmínky pro 

provádění, kromě těch, které jsou uvedeny v příslušném technologickém předpisu pro 

provedení příslušné činnosti.  

2.14 Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Jedná se o stavbu středně velkého rozsahu. Předpokládá se, že výstavba bude zahájena 

v létě roku 2013 a termín dokončení se předpokládá v létě roku 2014. 

Předpokládaný termín zahájení prací na výkopových pracích je dvacátý třetí týden 

(červen) roku 2013, dokončení hrubé stavby a následný začátek prací dokončovacích je 

naplánován na dvacátý týden (květen) roku 2014 a úplné dokončení stavby se plánuje 

na třicátý čtvrtý týden (srpen) roku 2014. 
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1 STROJNÍ SESTAVA PRO FÁZI BEDNĚNÍ 

Pro dopravu veškerého materiálu potřebného pro sestavení bednění bude použito 

nákladního automobilu s nekrytou ložnou plochou s hydraulickým teleskopickým 

výložníkem MAN 35 400 HIAA.   

Základní parametry stroje: MAN 35 400 HIAA. 

Délka 9220 mm 

Šířka 2550 mm 

Výška  3700 mm 

Rozvor 2875 mm 

Rozměr ložné plochy délka 5150 mm, šířka 2390 mm 

Palivo nafta motorová 

Zdvihový objem válců [cm
3
] 7882 

Výkon (kW / ot.min) 232 / 1900 

Provozní hmotnost [kg] 13 930 

Poznámka: Výška vozidla je uvedena v nezatíženém stavu. 
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Pro manipulaci a osazení sestaveného bednění bude používán mobilní automobilový 

jeřáb s teleskopickým výložníkem Tatra AD 10. 
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Základní parametry stroje: Tatra AD 10 

Délka 7750 mm 

Šířka 2500 mm 

Výška  3650 mm 

Šířka s vysunutými opěrami 3600 mm 

Palivo nafta motorová 

Zatížení náprav přední/ zadní [kg] 7450/7050 

Délka výložníku [mm] Zasunutý 7100; vysunutý 12 000 

Celková hmotnost [kg] 14 500 

Bezpečnostní zařízení SLI 05 

Ovládání 
Elektronické, proporcionální se 

sférickými ovladači 

Typ podvozku Tatra 815-4x4 rozvor 4090 mm 

Tažné zařízení ANO - max. hmotnost přívěsu 5000 kg 

Hydraulická soustava 
1 obvod na podvozku 

4 obvody na otočném vršku 

Maximální dopravní rychlost [km/h] 80 
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Tabulka maximálního zatížení při konkrétní délce vyložení. 

 

Graf maximálního zatížení při konkrétní délce vyložení. 
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Nejtěžší a zároveň nejvzdálenější sestavený díl bednění má hmotnost 475 kg. Z grafu je 

názorné, že takto navržený jeřáb vyhovuje pro montáž sestaveného systémového 

bednění. 

Pro úpravu rozměrů bednících desek se bude používat elektrické ruční okružní pily 

(„maflíku“). Pro přesné vedení pily bude využito tzv. vodícího pravítka, které je 

součástí pily. Touto pilou se budou řezat i prkna na vytvoření podpůrného ramenátu pro 

písmeno „A“. 

 

Základní parametry okružní pily Bosch GKS 55 

Příkon [W] 1500 

Max otáčky kotouče ( ot/min) 5200 

Max hloubka řezu při 90° [mm] 0055 

Max hloubka řezu při 45° [mm] 0038 

Průměr pilového kotouče [mm] 0160 

Elektrické napětí [V] 0230 

Výška [mm] 0200 

Šířka  [mm] 0200 

Délka [mm] 0250 
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Pro provádění vrtaných otvorů bude použita elektrická vrtačka Bosch 2-26 DRE. Jedná 

se o příklepovou vrtačku, ale pro vrtání otvorů do dřeva nebude příklep využíván. 

 

Základní parametry vrtačky Bosch 2-26 DRE  

Příkon [W] 00800 

Jmenovité otáčky [min
-1

] 0 - 900 

Hmotnost [kg] 002,7 

Max průměr vrtání do dřeva/betonu [mm] 30/22 

Upínání vrtných nástrojů 1SDS 

Elektrické napětí [V] 1230 

Výška [mm] 1210 

Šířka  [mm] 0583 

Délka [mm] 1377 
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Pro očištění bednění od jemných částic případně jiného znečištění se použije 

vysokotlaký čistič. Výkon čističe by neměl přesáhnou hodnotu maximálního tlaku 300 

bar. 

 

Parametry vysokotlakého čističe Stihl RE 163 Plus 

Pracovní tlak [bar] Volitelně od 50 až do 250 

Min. dodávka vody [l/hod] 3570 

Příkon [W] 3300 

Max. teplota přiváděné vody [°C] 3360 

Elektrické napětí [V] 3230 

Délka vysokotlaké hadice [m] 3312 
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2 STROJNÍ SESTAVA PRO FÁZI ARMOVÁNÍ 

Dopravu betonářské výztuže na staveniště bude zajišťovat stejný nákladní automobil 

s nekrytou ložnou plochou, který byl použit pro dopravu prvků bednění a řeziva na 

staveniště. Tímto nákladním automobilem je MAN 35 400 HIAA. 

Základní parametry stroje: MAN 35 400 HIAA 

Délka 9220 mm 

Šířka 2550 mm 

Výška  3700 mm 

Rozvor 2875 mm 

Rozměr ložné plochy délka 5150 mm, šířka 2390 mm 

Palivo nafta motorová 

Zdvihový objem válců [cm
3
] 7882 

Výkon (kW / ot.min) 232 / 1900 

Provozní hmotnost [kg] 13 930 

Pro svařování betonářské výztuže bude užita elektrická svářečka ESAB Caddy Arc 

251i. 

Základní parametry svářečky ESAB Caddy Arc 251i 

Příkon [V/Hz] 400/50 

Třída krytí, ochrana IP 23 - exteriérové použití 

Min. průměr svařovací elektrody [mm] 1,6 

Max. průměr svařovací elektrody [mm] 5,0 

Pojistka - pomalá [A] 10,0 
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Hmotnost [kg] 10,5 

Výška [mm] 208 

Šířka  [mm] 2188 

Délka [mm] 418 
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3 STROJNÍ SESTAVA PRO FÁZI BETONÁŽE 

Pro dopravu čerstvého betonu z betonárky na stavbu bude používán autodomíchávač 

s čerpadlem Schwing Stetter FBP 21 , který je v majetku dodavatele betonu tj. firmy HB 

Beton Jindřichův Hradec.  

        

Základní parametry stroje: Schwing Stetter FBP 21 

Délka 7580 mm 

Šířka 2500 mm 

Průjezdná výška  2539 mm 

Max. objem bubnu [m
3
] 6,00 

Otáčky bubnu [ot. min
-1

] 0 - 14 

Sklon bubnu [°] 12,2 

Stupeň plnění [%] 51,3 

Palivo nafta motorová 

Celková přípustná hmotnost [t] 32,0 

Dopravní výkon [m
3
/hod] 45 

Max. tlak [bar] 71 
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Objem násypky [l] 260 

Vertikální dosah [m] 21,0 

Horizontální dosah [m] 17,3 

Pracovní rádius otoče [°] 360 

Poznámka: Výška vozidla je uvedena v nezatíženém stavu. 

 

Schéma dosahu autodomíchávače s čerpadlem betonu 
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Pro další dopravu betonu na stavbu bude používán autodomíchávač Schwing Stetter 

AM 7 C+, který je také v majetku dodavatele betonu tj. firmy HB Beton Jindřichův 

Hradec. 

               

Základní parametry stroje: Schwing Stetter AM 7 C+ 

Délka 6005 mm 

Šířka 2400 mm 

Průjezdná výška  2352 mm 

Max. objem bubnu [m
3
] 7,0 

Otáčky bubnu [ot. min
-1

] 0 - 12 

Sklon bubnu [°] 12,2 

Stupeň plnění [%] 55,7 

Palivo nafta motorová 

Celková přípustná hmotnost [t] 29,2 

Poznámka: Výška vozidla je uvedena v nezatíženém stavu. 
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Na hutnění betonové směsi v bednění se budou používat vysokofrekvenční ponorné 

vibrátory WACKER - NEUSON Iren 30. 

                                      

Základní parametry stroje: Wacker - Neuson Iren 30 

Průměr tělesa ponorného vibrátoru [mm] 00030 

Délka tělesa ponorného vibrátoru [mm] 00353 

Hmotnost tělesa ponorného vibrátoru [kg] 001,4 

Ochranná hadice - délka [m] 005,0 

Průměr působení [mm] 00400 

Vibrace [min
-1

] 12000 

Frekvence [Hz] 00200 

Připojovací kabel - dálka [m] 0015,0 

Elektrické napětí [V] 00230 
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Požadavky na kvalitu provádění jsou rozděleny na tři části a to na část zajištění kvality 

pro bednění, pro armování a pro betonáž. Obecné požadavky jsou uvedeny vždy 

v příslušném technologickém předpisu pro danou etapu provádění a to konkrétně v bodě 

číslo 8 předpisu. V této části bude řešeno zajištění konkrétní požadované kvality 

z hlediska patřičných kontrol před, během a po provedení dané části technologické 

etapy a to formou zpracování kontrolního a zkušebního plánu.  
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1 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN PRO BEDNĚNÍ 

Vysvětlení použitých zkratek:  

HS ............. Hlavní stavbyvedoucí 

S ................ Stavbyvedoucí 

M ............... Mistr 

G ............... Geodet 

TDS ........... Technický dozor stavebníka 

AD ............. Autorský dozor 

STR ........... Strojník 

Použitá legislativa: 

Vyhl. 499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb ze dne 10.11.2006 ( od 29.3.2013 

nahrazena vyhláškou č. 62/2013 Sb.) 

Zákon č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon), 

účinnost od 1.1.2006 (od 1.1.2013 nahrazen zákonem č. 350/2006 Sb.) 

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

stavební objekty, vydána 01.1997 

ČSN ISO 7077 Geometrická přesnost ve výstavbě. Měřické metody ve výstavbě. 

Všeobecné zásady a postupy pro ověřování správnosti rozměrů, vydání 11.1995 

ČSN 73 1373 Nedestruktivní zkoušení betonu - Tvrdoměrné metody zkoušení betonu, 

vydání 09.2011 

ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí, vydání 6.2010 + Oprava O1: vydána 

7.2011 

Zákon č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník ze dne 5.11.1991 

Zákon č. 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky ze dne 24.1.1997 
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ČSN EN 365 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Všeobecné požadavky 

na návody k používání, údržbě, periodické prohlídce, opravě, značení a balení, vydání 

5.2005 

ČSN EN ISO 4007 Osobní ochranné prostředky, vydání 12.2012 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích, ze dne 12.12.2006 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 

nebezpečí pádu, ze dne 17.8.2005  
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K. Č.Č. ČINNOST
POPIS 

KONTROLY

LEGISLATIVA

(DOKUMENTY)

KONTROLU

PROVEDE

ČETNOST

 KONTROLY

ZPŮSOB

 KONTROLY

ZÁPIS

DO:

VYHOVUJE

NEVYHOVUJE

KONTROLU

PROVEDL

KONTROLU 

PROVĚŘIL

KONTROLU

PŘEVZAL

1
Kontrola PD a jiných 

dokumentů

Výkaz výměr, úplnost a rozsah PD,

technologický předpis

Vyhl. 499/2006 Sb. 

Zákon č. 183/2006 Sb.
HS; TDS; AD Jednorázová Vizuálně SD

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

2
Kontrola a přejímka

pracoviště

Kontrola polohy, rovinnosti

 a vyzrálosti základové kce,

kontrola výztuže vystupující ze 

základu, kontrola odběrných míst 

ČSN 73 0212-3

ČSN ISO 7077

ČSN 73 1373

ČSN EN 13670

HS; TDS, G Jednorázová
Vizuálně a

měřením
SD

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

3
Kontrola dodaných 

prvků bednění

Kontrola objednacího listu s

dodacím listem, kontrola typu

a množtví prvků systémového 

bednění a kontrola typu a množství

dodaného řeziva 

Zákon č. 513/1991Sb.

Zákon č. 22/1997 Sb.
S Jednorázová Vizuálně SD

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

4 Kontrola skladování

Kontrola správného skladování

veškerého materiálu pro

provedení bednění

Technologický předpis

pro bednění
S 1x denně Vizuálně SD

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

5
Kontrola klimatických

podmínek

Kontrola klimatických vlivů

před započetím prací

Technologický předpis

pro bednění
M 3x denně Měřením SD

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

6
Kontrola klimatických

podmínek

Kontrola klimatických vlivů

během provádění prací

Technologický předpis

pro bednění
M 3x denně Měřením SD

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

7

Kontrola způsobilosti

pracovníků před 

začátkem prací

Kontrola zůsobilosti k provádění

příslušné činnosti dle příslušného

oprávnění pracovníka,

 kontrola OOPP

Výuční listy, certifikáty,

průkazy, odborná 

kvalifikace,

ČSN EN 365

ČSN EN ISO 4007

S

Jednorázová,

před začátkem

prací

Kontrola

příslušných

dokladů

SD

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

8

Kontrola technického 

stavu používaného 

strojního vybavení

Kontrola technického stavu 

veškerého

používaného strojního zařízení

Technický list 

konkrétního strojního

zařízení

M, STR
1x denně, před

začátkem prací
Vizuálně SD

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

9
Kontrola provádění

bednění

Kontrola správného postupu

sestavování bednění,  kontrola

nanesení odbed. prostředku,

kontrola dodržování zásad BOZP

Technologický předpis

pro bednění,

Nařízení vlády 591/2006 Sb.

Nařízení vlády 362/2005 Sb.

ČSN EN 13670

S Průběžná
Vizuálně a

měřením
SD

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

10
Kontrola osazování

izolace XPS do bednění

Kontrola správného osazování 

izolace XPS do bednění

Technologický předpis

pro bednění
S Průběžná Vizuálně SD

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

11
Kontrola osazené 

izolace XPS v bednění

Kontrola správného osazení 

izolace XPS v bednění

Technologický předpis

pro bednění,

ČSN 73 0212-3

S Jednorázová
Vizuálně a

měřením
SD

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

12
Kontrola sestaveného

bednění
Kontrola úplnosti bednění

Kontrola podle výkresu

bednění a technologického

předpisu pro bednění

S Jednorázová Vizuálně SD

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

13
Kontrola geometrie

bednění

Kontrola tvaru a rozměru

sestaveného bednění

Kontrola podle výkresu

bednění a technologického

předpisu pro bednění,

ČSN 73 0212-3

ČSN ISO 7077

S Jednorázová
Vizuálně a

měřením
SD

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

14
Kontrola polohy 

bednění

Kontrola přesnosti osazení bednění

vůči základové konstrukci

Projektová dokumentace

pro provedení stavby
S, G Jednorázová

Vizuálně a

měřením
SD

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:
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Popis jednotlivých kontrol: 

Kontrola č.1 - Kontrola projektové dokumentace a jiných dokumentů 

Při této kontrole zkontroluje hlavní stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem 

stavebníka a autorským dozorem projektanta, zda je k dispozici kompletní a od 

stavebního úřadu schválená projektová dokumentace pro provedení stavby. Obsah 

projektové dokumentace musí být shodný s požadavky vyhlášky 499/2006 Sb. 

o projektové dokumentaci. Kontrola se provede před začátkem veškerých prací na 

provádění bednění. Dále se zkontroluje příslušný technologický předpis pro provedení 

prací tj. technologický předpis pro bednění. Závěry veškerých provedených kontrol se 

zapíší do stavebního deníku. 

Kontrola č.2 - Kontrola a přejímka pracoviště 

Při této kontrole se zkontrolují veškeré předešlé činnosti, které souvisí s následným 

prováděním bednění. Jedná se o kontrolu rovinnosti základové konstrukce, kde se 

pomocí dvoumetrové hliníkové latě zkontroluje rovinnost v místech provádění bednění. 

Mezní rovinnost při které lze bednění provádět je ± 5 mm na dva metry délky. Dále pak 

se musí zkontrolovat poloha provedených základů. Kontroluje se zda nejsou vychýlené 

ve vodorovném směru oproti projektu. Mezní odchylka ve vodorovné rovině je 

± 20 mm. Déle se pak jedná o kontrolu vyzrálosti základové konstrukce, kdy by pevnost 

základové konstrukce, v okamžiku začátku prací na bednění, neměla být menší než 

70 % projektované pevnosti po 28 dnech. Pevnost základové konstrukce se stanový 

těsně před začátkem provádění prací na sestavování bednění a to pomocí nedestruktivní 

zkoušky pomocí odrazové tvrdoměrné zkoušky pomocí Schmidtova kladívka. Dále se 

musí zkontrolovat poloha výztuže vystupující z konstrukce základu. V této fázi se 

kontroluje zejména poloha jednotlivých prutů výztuže a to proto, aby v případě špatné 

polohy netvořily překážku při sestavování bednění. Polohu výztuže a polohu základů 

provádí geodet. Poslední kontrolou v tomto bodě je kontrola odběrných míst tzn. 

kontrola staveništního elektrorozvaděče. Elektrorozvaděč se zkontroluje vizuálně zda 

není mechanicky či jinak viditelně poškozen. Závěry veškerých provedených kontrol se 

zapíší do stavebního deníku. 
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Kontrola č.3 - Kontrola dodaných prvků bednění 

Při dodávce prvků bednění na staveniště se musí provést kontrola těchto dodaných 

prvků. Kontrola spočívá v porovnání údajů v dodacím listu s údaji v objednávkovém 

listu a ve vizuální kontrole stavu dodaných prvků, tj. zda nejsou mechanicky či jinak 

poškozeny. V případě pochybností se prvky přeměří pomocí stavebního metru 

eventuelně u přesných prvků pomocí posuvného měřítka. U dodaného řeziva se 

zkontroluje zda řezivo není nasáklé vodou, zda není tvarově zdeformovaní (prohnuté, 

zkroucené...) či zda není jinak viditelně mechanicky poškozené. Závěry veškerých 

provedených kontrol se zapíší do stavebního deníku. 

Kontrola č.4 - Kontrola skladování 

Veškerý materiál který bude skladován na skládce a v uzavřeném skladu musí být 

pravidelně a to minimálně jedenkrát denně vizuálně kontrolován aby vlivem špatného 

skladování nedošlo k jeho poškození nebo znehodnocení. U prvků systémového bednění 

kontrolujeme umístění v příslušných kontejnerech, u dřevěných prvků kontrolujeme zda 

neleží přímo na zemi a leží na prokladcích a jsou zcela zakryty plachtou, která chrání 

tyto prvky před deštěm. Drobný materiál umístěn v uzavřeném skladu musí být 

skladován vždy podle druhu a v původním obalu popř. s původním označením, aby 

nedošlo k záměně materiálu. Závěry veškerých provedených kontrol se zapíší do 

stavebního deníku. 

Kontrola č.5 - Kontrola klimatických podmínek (vstupní kontrola) 

V této fázi tj. ve fázi před započetím prací kontrolujeme klimatické podmínky které jsou 

rozhodující pro provádění bednění a to z toho důvodu, jestli s touto činností bude možné 

začít v dopředu naplánovaném okamžiku. Klimatické podmínky kontrolujeme třikrát 

denně. V této fázi kontrolujeme zejména teplotu. Teplota se měří jednou v 7:00 jednou 

ve 14:00 a dvakrát ve 21:00. Z naměřených hodnot se udělá aritmetický průměr, který 

bude rozhodující zda je či není možné danou činnost provádět. Při teplotách pod 0°C se 

musí dbát zvýšené opatrnosti při sestavování bednění, avšak práce není nutné 

zastavovat. Závěry měření se zapíší do stavebního deníku. 
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Kontrola č.6 - Kontrola klimatických podmínek (mezioperační kontrola) 

V této fázi provádíme měření a sledování klimatických podmínek při provádění 

sestavování a montáži bednění. Mezi rozhodující sledované klimatické vlivy patří 

zejména mráz, sníh, déšť a vítr. Při práci za mrazu (pod 0°C) je potřeba dbát zvýšené 

opatrnosti při manipulaci s jednotlivými částmi bednění, které by mohly být vlivem 

mrazu pokryty námrazou nebo eventuelně sněhem, a při manipulaci by mohlo dojít 

k usmýknutí manipulovaného prvku a mohlo by dojít k jeho poškození nebo ke zranění 

pracovníků. Při práci za deště se nesmí provádět ošetřování bednění odbedňovacím 

prostředkem a také již ošetřené části je nutné před deštěm chránit, protože by mohlo 

dojít k vyplavování tohoto prostředku z povrchu bednění, což by mohlo způsobovat 

problémy při odbedňování hotové konstrukce a tím by mohl být například 

porušen i povrch vybetonované konstrukce. Manipulace s bedněním za silného 

větru tj. při rychlostech větru nad 10,8 m/s (39km/h) se musí zastavit, protože silný vítr 

by výrazně zhoršoval stabilitu zavěšeného prvku na zvedacím zařízení tj. na jeřábu 

a mohlo by dojít k poškození přemisťovaného bednění či v okolí se nacházejících 

ostatních konstrukcí, nebo by mohlo dojít ke zranění pracovníků. Závěry veškerých 

provedených kontrol se zapíší do stavebního deníku. 

Kontrola č.7 - Kontrola způsobilosti pracovníků 

Před započetím prací na sestavování a montáži bednění musí být u každého pracovníka, 

který se bude svou činností na sestavování a montáži bednění podílet, zkontrolována 

jeho odborná způsobilost k dané činnosti, kterou bude provádět. Způsobilost 

u pracovníků bude kontrolována pomocí dokladů, které potvrzují pracovníkovu 

způsobilost. Jedná se zpravidla o výuční listy, průkazy strojníka, patřičná kvalifikace 

potvrzena maturitním vysvědčením či vysokoškolským diplomem. U těchto dokumentů 

se kontroluje zejména zda opravdu patří danému konkrétnímu pracovníkovi a kontroluje 

se datum do kterého je daný dokument platný. Pokud kdykoliv v průběhu procesu 

sestavování či montáži bednění bude do procesu začleněn nový pracovník, bude 

i u něho nutno zkontrolovat patřičné dokumenty. 

V průběhu prací jsou pracovníci povinni používat osobní ochranné pracovní prostředky 

pro ochranu svého zdraví. Jedná se o ochranný oděv; pevnou stabilní obuv s ochranou 
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proti možnému propíchnutí podrážky hřebíkem a s ochranou špičky proti padajícímu 

předmětu; pracovní rukavice obyčejné nebo speciální, které musí být schválená pro 

práci s řeznými nástroji tj. musí mít alespoň základní ochranu proti proříznutí; ochranné 

brýle; zednický a svinovací metr; bezpečnostní ochrannou přilbu, která bude pracovníka 

chránit před padajícími předměty z výšky; reflexní vestu, která bude zajišťovat 

bezpečnost pracovníka při pohybu po staveništi, zejména pak při snížené viditelnosti; 

respirátor, který bude chránit pracovníkovy plíce před vdechováním jemných částí, 

které se budou uvolňovat při řezání okružní kotoučovou pilou. Závěry kontrol se zapíší 

do stavebního deníku. 

Kontrola č.8 - Kontrola technického stavu používaného strojního vybavení 

Před započetím použití konkrétního strojního zařízení musí být toto zařízení řádně 

zkontrolováno, aby v případě poškození nedošlo ke zranění pracovníka nebo 

k nedodržení požadované kvality vlivem poškozeného vybavení. Kontrolu tohoto 

zařízení provádí osoba která bude s tímto zařízením pracovat a to pod dohledem mistra 

eventuelně kontrolu daného stroje provede strojník, který bude stroj obsluhovat. 

Kontrola se provádí vizuálně a v případě pochybností o vyhovujícím stavu se zařízení 

odešle do autorizovaného servisu dané značky zařízení k přezkoumání daného 

poškození. Závěry kontrol se zapíší do stavebního deníku. 

Kontrola č.9 - Kontrola provádění bednění 

Při sestavování a následné montáži bednění je nutné tuto činnost průběžně kontrolovat. 

Jednotlivé prvky pro sestavování bednění kontrolujeme vizuálně zda pro danou 

konstrukci používáme správný typ a rozměr bednících prvků dle výkresu bednění. Při 

sestavování bednění kontrolujeme dle výkresu bednění a dle technologického předpisu 

pro bednění dále rozteče jednotlivých svislých nosníků bednění, rozteče na ně kolmých 

paždíků, předepsané spojení paždíků se svislými nosníky, správné připevnění bednících 

desek požadovaného rozměru ke svislým nosníkům, správnost připevnění jeřábových 

ok ke svislým nosníkům bednění a nakonec kontrolujeme správnost ukotvení 

a připevnění opěr bednění k základové konstrukci a k bednění. Tyto činnosti musejí být 

provedeny přesně podle výkresu bednění a technologického předpisu a nepřipouštějí se 

žádné možné odchylky. Dále vizuálně a měřením kontrolujeme osazení kotevního 
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systému 15,0 dle technologického předpisu pro bednění, zde je mezní odchylka pro 

osazení kotevního systému v ploše bednění ± 50 mm od navržené polohy, avšak kotevní 

tyč kotevního systému na jedné straně bednění musí být ve stejném místě i na druhé 

straně bednění tzn. že kotevní tyč musí být kolmá k oběma plochám bednění tzn. nesmí 

procházet bedněním šikmo. Dále se musí průběžně měřením kontrolovat vzdálenost 

mezi vnitřními povrchy bednění kde mezní odchylka v této vzdálenosti je v každém 

měřeném místě ± 2 mm. Toto měření se provádí pomocí skládacího či svinovacího 

metru. Dále se kontroluje svislost sestaveného bednění. Tato kontrola se prování 

měřením pomocí kalibrované vodováhy délky 2 metry a maximální odklon od svislice 

na celou výšku sestaveného bednění je větší z hodnot 15 mm nebo h/400 kde h je výška 

bednění. Před sestavení protilehlé strany bednění k první straně bednění a pře započetím 

prací na vyztužování konstrukce je nutné zkontrolovat kvalitu nanesení odbedňovacího 

prostředku na plochu bednění. Kontrola nanesení se kontroluje vizuálně a to tak, že 

odbedňovací prostředek musí být na ploše bednění nanesen v rovnoměrné vrstvě po celé 

ploše bednění. Pokud je pochybnost o nanesení odbedňovacího prostředku v konkrétním 

místě, provede se kontrola přejetím prstu po pochybném místě a za tahem prstem musí 

zůstat viditelná čára, pokud nezůstane tak odbedňovací prostředek není v tomto místě 

nanesen a nanesení se musí v tomto místě provést opakovaně. Při všech výše zmíněných 

procesech musí být dodržovány a tudíž i průběžně kontrolovány veškeré bezpečnostní 

předpisy tj. dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Kontroluje se zda 

všichni pracovníci používají osobní ochranné pomůcky při provádění prací a zda dbají 

prevence rizik (prevence rizik jsou uvedeny v samostatné části bakalářské práce a to v 

části I bezpečnost práce - prevence rizik). Zda je vše řádně dodržováno, kontroluje 

průběžně stavbyvedoucí. V případě zjištěného opakovaného porušování těchto zásad je 

stavbyvedoucí povinen chybující pracovníky ze staveniště vykázat. Závěry veškerých 

provedených kontrol se zapíší do stavebního deníku. 

Kontrola č.10 a 11 - Kontrola osazování a osazení desek izolantu XPS do  bednění 

Desky izolace musí být do bednění ukládány a připevňovány přesně podle 

technologického předpisu pro bednění. Desky musí být řezány s přesností ± 3 mm na 

délku jedné desky a desky musí být osazovány do bednění tak, aby maximální odchylka 

v uložení tj. aby poloha izolace vzhledem k výšce v bednění byla ± 5 mm. Dále se 
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kontroluje dle technologického předpisu pro bednění, zda je přesně izolace přilepena 

a přivázána rádlovacím drátem k bednění aby nedošlo k posunutí izolace při betonáži. 

K měření se používá skládací či svinovací metr. Závěry kontrol se zapíší do stavebního 

deníku. 

Kontrola č.12 - Kontrola sestaveného bednění 

Při této kontrole se kontroluje již zcela sestavené bednění a to zejména jeho úplnost 

podle technologického předpisu a podle výkresu bednění. Vizuálně se kontroluje 

správný tvar bednění, správné umístění jednotlivých prvků bednění, správné umístěný 

kotevního systému a správné umístění opěr bednění. Závěry kontrol se zapíší do 

stavebního deníku. 

Kontrola č.13 - Kontrola geometrie bednění 

Cílem této kontroly je zjistit a prověřit zda bylo bednění sestaveno přesně podle 

podkladů pro sestavování a montáž bednění což je  technologický předpis pro bednění 

a výkres bednění a to z hlediska rozměrů. Rozměry se měří pomocí skládacího či 

svinovacího metru a to vždy minimálně v šesti místech po výšce konstrukce tzn. ve 

čtvrtinách výšky a v úplně dolní a horní části a v minimálně čtyřech místech u každého 

písmene ve svislém směru. Mezní odchylka v měření ve svislém směru tj. měření výšky 

bednění nesmí být větší jak ± 10 mm a při měření vodorovného rozměru je mezní 

odchylka ± 5 mm. Dále se měří svislost konstrukce bednění a to minimálně ve dvou 

místech na každé straně jednotlivého písmena tj. vždy cca 200 mm od hrany písmene. 

Tímto postupem měření lze určit zda bednění není po výšce tzv. zkroucené. Mezní 

odchylka v měření na jedné straně konstrukce jsou ± 2 mm. Mezní odchylka pro 

svislost, která se opět měří pomocí kalibrované vodováhy délky 2 metry, je větší 

z hodnot 15 mm nebo h/400 kde h je výška bednění. Závěry veškerých provedených 

kontrol se zapíší do stavebního deníku. 

Kontrola č.14 - Kontrola polohy bednění 

Pokud jsou zkontrolovány rozměry neboli geometrie hotového bednění, musí se ještě 

překontrolovat zda bylo bednění sestaveno na správném místě tj. musí se zkontrolovat 

poloha umístní bednění vůči základové konstrukci. Tuto kontrolu musí provádět pouze 
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autorizovaný geodet, který po kontrole vypracuje protokol a výsledky měření zapíše do 

stavebního deníku. Mezní odchylka od projektem dané polohy je vodorovné rovině 

± 20 mm avšak i když bude zjištěna odchylka v tomto rozmezí, nesmí tato odchylka mít 

vliv například na krytí výztuže v bednění a proto musí být zároveň splněny výše 

uvedené odchylky spolu s touto změřenou odchylkou. Závěry veškerých provedených 

kontrol se zapíší do stavebního deníku.   
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2 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN PRO ARMOVÁNÍ 

Vysvětlení použitých zkratek:  

HS ............. Hlavní stavbyvedoucí 

S ................ Stavbyvedoucí 

M ............... Mistr 

G ............... Geodet 

TDS ........... Technický dozor stavebníka 

AD ............. Autorský dozor 

STR ........... Strojník 

Použitá legislativa: 

Vyhl. 499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb ze dne 10.11.2006 ( od 29.3.2013 

nahrazena vyhláškou č. 62/2013 Sb) 

Zákon č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon), 

účinnost od 1.1.2006 (od 1.1.2013 nahrazen zákonem č. 350/2006 Sb.) 

Zákon č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník ze dne 5.11.1991 

Zákon č. 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky ze dne 24.1.1997 

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

stavební objekty, vydána 01.1997 

ČSN ISO 7077 Geometrická přesnost ve výstavbě. Měřické metody ve výstavbě. 

Všeobecné zásady a postupy pro ověřování správnosti rozměrů, vydání 11.1995 

Zákon č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník ze dne 5.11.1991 

Zákon č. 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky ze dne 24.1.1997 

ČSN EN 365 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Všeobecné požadavky 

na návody k používání, údržbě, periodické prohlídce, opravě, značení a balení, 

vydání 5.2005 
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ČSN EN ISO 4007 Osobní ochranné prostředky, vydání 12.2012 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích, ze dne 12.12.2006 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 

nebezpečí pádu, ze dne 17.8.2005 

ČSN EN ISO 15607 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - 

Všeobecná pravidla, vydání 08.2004 

ČSN EN ISO 13920 Svařování - Všeobecné tolerance svařovaných konstrukcí - 

Délkové a úhlové rozměry - Tvar a poloha, vydání 01.2003 

ČSN EN ISO 17660 Svařování - Svařování betonářské oceli, vydání 07.2007 
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K. Č.Č. ČINNOST
POPIS 

KONTROLY

LEGISLATIVA

(DOKUMENTY)

KONTROLU

PROVEDE

ČETNOST

 KONTROLY

ZPŮSOB

 KONTROLY

ZÁPIS

DO:

VYHOVUJE

NEVYHOVUJE

KONTROLU

PROVEDL

KONTROLU 

PROVĚŘIL

KONTROLU

PŘEVZAL

1
Kontrola PD a jiných 

dokumentů

Výkaz výměr, úplnost a rozsah PD,

technologický předpis

Vyhl. 499/2006 Sb. 

Zákon č. 183/2006 Sb.
HS; TDS; AD Jednorázová Vizuálně SD

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

2
Kontrola a přejímka

pracoviště

Kontrola úplnosti, tvaru, rozměru a

přesnosti osazení bednění

ČSN 73 0212-3

ČSN ISO 7077
HS; TDS, G Jednorázová

Vizuálně a

měřením
SD

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

3

Kontrola dodaných 

prvků pro provedení

armování konstrukce

Kontrola objednacího listu s

dodacím listem, kontrola typu

a množtví dodaných 

 výztužných prvků 

Zákon č. 513/1991Sb.

Zákon č. 22/1997 Sb.
S Jednorázová Vizuálně SD

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

4 Kontrola skladování

Kontrola správného skladování

veškerého materiálu pro

armování

Technologický předpis

pro armování
S 1x denně Vizuálně SD

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

5
Kontrola klimatických

podmínek

Kontrola klimatických vlivů

před započetím prací

Technologický předpis

pro armování
M 3x denně Měřením SD

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

6
Kontrola klimatických

podmínek

Kontrola klimatických vlivů

během provádění prací

Technologický předpis

pro armování
M 3x denně Měřením SD

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

7

Kontrola způsobilosti

pracovníků před 

začátkem prací

Kontrola zůsobilosti k provádění

příslušné činnosti dle příslušného

oprávnění pracovníka,

 kontrola OOPP

Výuční listy, certifikáty,

průkazy, odborná 

kvalifikace,

ČSN EN 365

ČSN EN ISO 4007

S

Jednorázová,

před začátkem

prací

Kontrola

příslušných

dokladů

SD

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

8

Kontrola technického 

stavu používaného 

strojního vybavení

Kontrola technického stavu 

veškerého

používaného strojního zařízení

Technický list 

konkrétního strojního

zařízení

M, STR
1x denně, před

začátkem prací
Vizuálně SD

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

9
Kontrola provádění

armování

Kontrola správného postupu

armování, kontrola svarů, kontrola

velikosti krytí, kontrola osazení 

vylamovací výztuže, kontrola 

dodržování zásad BOZP

Technologický předpis

pro armování,

Nařízení vlády 591/2006 Sb.

Nařízení vlády 362/2005 Sb.

ČSN EN ISO 15607

S Průběžná
Vizuálně a

měřením
SD

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

10
Kontrola polohy 

vyvázáné výztuže

Kontrola úplnosti  a polohy

výztuže v konstrukci vůči bednění

Kontrola podle výkresů

výztuže a technologického

předpisu pro armování,

ČSN 73 0212-3

ČSN ISO 7077

S Jednorázová
Vizuálně a

měřením
SD

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

11

Kontrola napojení 

výztuže kce na výztuž

základu

Kontrola správného napojení nově

vázané výztuže na výztuž základu

Kontrola podle výkresů 

výztuže a technologického

předpisu pro armování

S Jednorázová Vizuálně SD

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

12
Kontrola provedení 

svarů výztuží

Kontrola kvality provedení svarů

mezi výztužemi 

ČSN EN ISO 13920

ČSN EN ISO 17660
S Jednorázová

Vizuálně a

měřením
SD

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:
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Popis jednotlivých kontrol: 

Kontrola č.1 - Kontrola projektové dokumentace a jiných dokumentů 

Při této kontrole zkontroluje hlavní stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem 

stavebníka a autorským dozorem projektanta, zda je k dispozici kompletní a od 

stavebního úřadu schválená projektová dokumentace pro provedení stavby. Obsah 

projektové dokumentace musí být shodný s požadavky vyhlášky 499/2006 Sb. 

o projektové dokumentaci. Kontrola se provede před začátkem veškerých prací na 

provádění armování konstrukce. Dále se zkontroluje příslušný technologický předpis 

pro provedení prací tj. technologický předpis pro armování. Závěry veškerých 

provedených kontrol se zapíší do stavebního deníku. 

Kontrola č.2 - Kontrola a přejímka pracoviště 

Při této kontrole se zkontrolují veškeré předešlé činnosti, které souvisí s následným 

prováděním armování. Jedná se o kontrolu provedení jedné strany bednění a to strany 

bednění přilehlé k interiéru. Toto bednění musí být řádně zkontrolováno dle KZP pro 

provedení bednění. Dále se musí zkontrolovat poloha výztuže vystupující z konstrukce 

základu. V této fázi se kontroluje zejména poloha jednotlivých prutů výztuže a to proto, 

aby bylo možno na tuto výztuž navázat výztuž konstrukce písmen. Kontrolu polohy 

výztuže provádí geodet. Poloha výztuže by se od navrhované polohy neměla lišit o více 

jak 0,5 násobku daného profilu výztuže, proto, aby bylo bez problémů možné na tuto 

výztuž navázat výztuž další. Poslední kontrolou v tomto bodě je kontrola odběrných 

míst tzn. kontrola staveništního elektrorozvaděče. Elektrorozvaděč se zkontroluje 

vizuálně zda není mechanicky či jinak viditelně poškozen. Závěry veškerých 

provedených kontrol se zapíší do stavebního deníku. 

Kontrola č.3 - Kontrola dodaných prvků pro provedení armování konstrukce 

Při dodávce prvků pro armování na staveniště se musí provést kontrola těchto dodaných 

prvků. Kontrola spočívá v porovnání údajů v dodacím listu s údaji v objednávkovém 

listu a ve vizuální kontrole stavu dodaných prvků, tj. zda nejsou viditelně poškozeny 

jako například zda výztuž není nadměrně zkorodovaná či zohýbaná. V případě 

pochybností s rozměry, se prvky přeměří pomocí stavebního metru a profil se přeměří 
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pomocí posuvného měřítka. Závěry veškerých provedených kontrol se zapíší do 

stavebního deníku. 

Kontrola č.4 - Kontrola skladování 

Veškerý materiál který bude skladován na skládce a v uzavřeném skladu musí být 

pravidelně a to minimálně jedenkrát denně vizuálně kontrolován aby vlivem špatného 

skladování nedošlo k jeho poškození nebo znehodnocení. U betonářské výztuže 

kontrolujeme zda neleží přímo na zemi a leží na prokladcích a že jsou zcela zakryty 

plachtou, která chrání tyto prvky před deštěm. Drobný materiál umístěn v uzavřeném 

skladu musí být skladován vždy podle druhu a v původním obalu popř. s původním 

označením, aby nedošlo k záměně materiálu. Závěry veškerých provedených kontrol se 

zapíší do stavebního deníku. 

Kontrola č.5 - Kontrola klimatických podmínek (vstupní kontrola) 

V této fázi tj. ve fázi před započetím prací kontrolujeme klimatické podmínky které jsou 

rozhodující pro provádění armování a to z toho důvodu, jestli s touto činností bude 

možné začít v dopředu naplánovaném okamžiku. Klimatické podmínky kontrolujeme 

třikrát denně. V této fázi kontrolujeme zejména teplotu. Teplota se měří jednou v 7:00 

jednou ve 14:00 a dvakrát ve 21:00. Z naměřených hodnot se udělá aritmetický průměr, 

který bude rozhodující zda je či není možné danou činnost provádět. Závěry měření se 

zapíší do stavebního deníku. 

Kontrola č.6 - Kontrola klimatických podmínek (mezioperační kontrola) 

V této fázi provádíme měření a sledování klimatických podmínek při provádění 

vyztužování konstrukce. Mezi rozhodující sledované klimatické vlivy patří zejména 

mráz, sníh a déšť. Při samotném vyztužování konstrukce je vždy potřeba zvážit, zda za 

aktuálních klimatických podmínek lze provádět danou činnost na vyvazování výztuže 

v konstrukci. Při teplotách pod -5°C  ztrácí svary svoji kvalitu a při -10°C svary výrazně 

křehnou a tudíž nemůžeme zajistit požadovanou kvalitu spoje dvou svařovaných 

výztuží při takto nízkých teplotách a je tedy za této situace nutné zastavit činnost na 

svařování výztuže. Při práci za deště (sněžení) se nesmí provádět svařování výztuže 

pokud nad svařovaným místem není vybudována konstrukce, která by svařované místo 
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chránila proti dešti a zároveň musí být svařovaná výztuž vždy zcela suchá. Závěry 

veškerých provedených kontrol se zapíší do stavebního deníku. 

Kontrola č.7 - Kontrola způsobilosti pracovníků 

Před započetím prací na armování konstrukce musí být u každého pracovníka, který se 

bude svou činností na armování konstrukce podílet zkontrolována jeho odborná 

způsobilost k dané činnosti, kterou bude provádět. Způsobilost u pracovníků bude 

kontrolována pomocí dokladů, které potvrzují pracovníkovu způsobilost. Jedná se 

zpravidla o výuční listy, průkazy strojníka, svářečské průkazy, patřičná kvalifikace 

potvrzena maturitním vysvědčením či vysokoškolským diplomem. U těchto dokumentů 

se kontroluje zejména zda opravdu patří danému konkrétnímu pracovníkovi a kontroluje 

se datum do kterého je daný dokument platný. Pokud kdykoliv v průběhu armování 

konstrukce bude do procesu začleněn nový pracovník, bude i u něho nutno zkontrolovat 

patřičné dokumenty. 

V průběhu prací jsou pracovníci povinni používat osobní ochranné pracovní prostředky 

pro ochranu svého zdraví. Jedná se o ochranné pomůcky, které jsou nezbytné pro výkon 

jejich práce. Při montáži výztuže se jedná zejména o: ochranný oděv; pevná stabilní 

obuv s ochranou proti možnému propíchnutí podrážky hřebíkem a s ochranou špičky 

proti padajícímu předmětu; pracovní rukavice obyčejné nebo speciální, které musí být 

schválená pro práci s řeznými nástroji tj. musí mít alespoň základní ochranu proti 

proříznutí; ochranné brýle a ochranou kuklu na sváření, která musí zajisti ochranu zraku 

před vysokou intenzitou světla vznikající tři svařování tj. musí mít zatmavené hledí; 

zednický a svinovací metr; bezpečnostní ochrannou přilbu, která bude pracovníka 

chránit před padajícími předměty z výšky; reflexní vestu, která bude zajišťovat 

bezpečnost pracovníka při pohybu po staveništi, zejména pak při snížené viditelnosti 

avšak vestu nebudou používat pracovníci při svařování. Závěry kontrol se zapíší do 

stavebního deníku. 

Kontrola č.8 - Kontrola technického stavu použitého strojního vybavení 

Před započetím použití konkrétního strojního zařízení musí být toto zařízení řádně 

zkontrolováno, aby v případě poškození nedošlo ke zranění pracovníka nebo 
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k nedodržení požadované kvality vlivem poškozeného vybavení. Kontrolu tohoto 

zařízení provádí osoba která bude s tímto zařízením pracovat a to pod dohledem mistra 

eventuelně kontrolu daného stroje provede strojník, který bude stroj obsluhovat. 

Kontrola se provádí vizuálně a v případě pochybností o vyhovujícím stavu se zařízení 

odešle do autorizovaného servisu dané značky zařízení k přezkoumání daného 

poškození. Závěry kontrol se zapíší do stavebního deníku. 

Kontrola č.9 - Kontrola provádění armování 

Při armování konstrukce je nutné tuto činnost průběžně kontrolovat. Při vázání výztuže 

je potřeba přesně dodržovat postup stanovený technologickým předpisem pro armování 

a jednotlivými výkresy výztuže. Poloha jednotlivých prutů výztuže, jakož i vzdálenost 

mezi jednotlivými pruty a mezi třmínky a odchylky tloušťky krycí vrstvy betonu se 

nesmějí lišit od hodnot stanovených v projektové dokumentaci a to o více jak ± 20 % 

nejvýše však o 30 mm. Odchylky poloh styků podélných výztužím ve směru jejich 

délky nesmějí překročit ± 30 mm. Veškeré tyto odchylky se měří skládacím nebo 

svinovacím metrem eventuelně pomocí posuvného měřítka. Kontrolu provedených 

svarů kontrolujeme v tomto případě pouze vizuálně. Aby bylo možné vizuální zkoušku 

provést je nutné tuto zkoušku provádět pouze za dostatečného světla. Doporučená 

hodnota osvětlení povrchu svaru činí 500 lx minimálně však 350 lx. Při této kontrole se 

kontroluje zejména kvalita provedené tzv. svarové housenky a to zda je provedena 

kvalitně bez viditelných vad jako jsou například přerušená housenka či housenka která 

zjevně nepřiléhá k jednomu ze svažovaných prvků. Dále se kontroluje výška svaru, 

která je předepsána v projektové dokumentaci. Výšku kontrolujeme pomocí měřidel 

jako jsou např. jednoduchá měrka svarů či měrka svarů s noniem s přesností odečtu 

0,5 mm. Naměřená hodnota se nesmí lišit s hodnotou požadovanou o více jak 0,5 mm, 

což je hodnota přesnosti odečtu na měřící pomůcce. Déle je nutné kontrolovat zda je 

správně osazována vylamovací výztuž. U této výztuže kontrolujeme zda je přesně podle 

technologického předpisu připevněna k interiérové straně bednění, zda je osazena 

vodorovně a do správné výšky a posléze zkontrolujeme opět dle technologického 

předpisu, zda je výztuž vylamovací lišty správně připevněna k výztuži konstrukce 

písmen. Mezní odchylka v osazení vylamovací lišty od vodorovné polohy je ± 0,5 

násobek profilu výztuže tj. 6 mm. Mezní odchylka pro osazení vylamovací lišty do 
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správné výšky v bednění je ± 5 mm. Při všech výše zmíněných procesech musí být 

dodržovány a tudíž i průběžně kontrolovány veškeré bezpečnostní předpisy 

tj. dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Kontroluje se zda všichni 

pracovníci používají osobní ochranné pomůcky při provádění prací a zda dbají prevence 

rizik (prevence rizik jsou uvedeny v samostatné části bakalářské práce a to v části I 

bezpečnost práce - prevence rizik). Zda je vše řádně dodržováno, kontroluje průběžně 

stavbyvedoucí. V případě zjištěného opakovaného porušování těchto zásad je 

stavbyvedoucí povinen chybující pracovníky ze staveniště vykázat. Závěry veškerých 

provedených kontrol se zapíší do stavebního deníku. 

Kontrola č.10 a 11 - Kontrola polohy vyvázané výztuže 

Po dokončení prací na armování konstrukce musí být zkontrolováno, zda byla výztuž 

správně vyvázána. Kontrola v této fázi tj. ve fázi výstupní kontroly je stejná jako 

u mezioperační kontroly. Poloha jednotlivých prutů výztuže, jakož i vzdálenost mezi 

jednotlivými pruty a mezi třmínky a odchylky tloušťky krycí vrstvy betonu se nesmějí 

lišit od hodnot stanovených v projektové dokumentaci a to o více jak ± 20 % nejvýše 

však o 30 mm. Odchylky poloh styků podélných výztužím ve směru jejich délky 

nesmějí překročit ± 30 mm. Pro kontrolu polohy vylamovací výztuže platí, že mezní 

odchylka v osazení vylamovací lišty od vodorovné polohy je ± 0,5 násobek profilu 

výztuže tj. 6 mm a mezní odchylka pro osazení vylamovací lišty do správné výšky 

v bednění je ± 5 mm. Závěry provedených kontrol se zapíší do stavebního deníku. 

Kontrola č. 12 - Kontrola provedení svarů výztuží 

Při této kontrole se kontroluje zejména kvalita provedené tzv. svarové housenky a to zda 

je provedena kvalitně bez viditelných vad jako jsou například přerušená housenka či 

housenka která zjevně nepřiléhá k jednomu ze svažovaných prvků. Dále se kontroluje 

výška svaru, která je předepsána v projektové dokumentaci. Výšku kontrolujeme 

pomocí měřidel jako jsou např. jednoduchá měrka svarů či měrka svarů s noniem 

s přesností odečtu 0,5 mm. Naměřená hodnota se nesmí lišit s hodnotou požadovanou 

o více jak 0,5 mm což je hodnota přesnosti odečtu na měřící pomůcce. Závěry 

provedených kontrol se zapíší do stavebního deníku. 
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3 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN PRO BETONÁŽ 

Vysvětlení použitých zkratek:  

HS ............. Hlavní stavbyvedoucí 

S ................ Stavbyvedoucí 

M ............... Mistr 

G ............... Geodet 

TDS ........... Technický dozor stavebníka 

AD ............. Autorský dozor 

STR ........... Strojník 

Použitá legislativa: 

Vyhl. 499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb ze dne 10.11.2006 ( od 29.3.2013 

nahrazena vyhláškou č. 62/2013 Sb.) 

Zákon č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon), 

účinnost od 1.1.2006 (od 1.1.2013 nahrazen zákonem č. 350/2006 Sb.) 

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

stavební objekty, vydána 01.1997 

ČSN ISO 7077 Geometrická přesnost ve výstavbě. Měřické metody ve výstavbě. 

Všeobecné zásady a postupy pro ověřování správnosti rozměrů, vydání 11.1995 

Zákon č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník ze dne 5.11.1991 

ČSN EN 206-1 Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda, vydání 09.2011, 

změna A1; A2; Z1; Z2; Z3 

ČSN EN 365 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Všeobecné požadavky 

na návody k používání, údržbě, periodické prohlídce, opravě, značení a balení, vydání 

5.2005 

ČSN EN ISO 4007 Osobní ochranné prostředky, vydání 12.2012 
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Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích, ze dne 12.12.2006 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 

nebezpečí pádu, ze dne 17.8.2005 

ČSN EN 12649+A1 Zhutňovače betonu a uhlazovací stroje + Bezpečnost, vydání 

01.2012 

ČSN EN 12001 Stroje pro přepravu, rozstřikování a ukládání betonové směsi a malty + 

Bezpečnostní požadavky, vydání 03.2013(E) 

ČSN EN 12504-2 Zkoušení betonu v konstrukcích - Část 2: Nedestruktivní zkoušení - 

Stanovení tvrdosti odrazovým tvrdoměrem, vydání 02.2013 

ČSN 73 1373 Nedestruktivní zkoušení betonu - Tvrdoměrné metody zkoušení betonu, 

vydání 09.2011 

ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí, vydání 06.2010  
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K. Č.Č. ČINNOST
POPIS 

KONTROLY

LEGISLATIVA

(DOKUMENTY)

KONTROLU

PROVEDE

ČETNOST

 KONTROLY

ZPŮSOB

 KONTROLY

ZÁPIS

DO:

VYHOVUJE

NEVYHOVUJE

KONTROLU

PROVEDL

KONTROLU 

PROVĚŘIL

KONTROLU

PŘEVZAL

1
Kontrola PD a jiných 

dokumentů

Výkaz výměr, úplnost a rozsah PD,

technologický předpis

Vyhl. 499/2006 Sb. 

Zákon č. 183/2006 Sb.
HS; TDS; AD Jednorázová Vizuálně SD

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

2
Kontrola a přejímka

pracoviště

Kontrola úplnosti, tvaru, rozměru a

přesnosti osazení bednění, kontrola

provedení armování

ČSN 73 0212-3

ČSN ISO 7077

(KZP pro bednění a 

armování)

HS; TDS, G Jednorázová
Vizuálně a

měřením
SD

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

3
Kontrola klimatických

podmínek

Kontrola klimatických vlivů

před započetím prací

Technologický předpis

pro betonáž
M 3x denně Měřením SD

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

4
Kontrola klimatických

podmínek

Kontrola klimatických vlivů

během provádění prací

Technologický předpis

pro betonáž
M 3x denně Měřením SD

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

5
Kontrola dodávaného 

čerstvého betonu

Kontrola objednacího listu s

dodacím listem, kontrola 

konzistence dodaného betonu

Zákon č. 513/1991Sb.

ČSN EN 206-1
S

Jednorázová 

u každé 

dodávky

Vizuálně

a měřením
SD

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

6

Kontrola způsobilosti

pracovníků před 

začátkem prací

Kontrola zůsobilosti k provádění

příslušné činnosti dle příslušného

oprávnění pracovníka,

 kontrola OOPP

Výuční listy, certifikáty,

průkazy, odborná 

kvalifikace,

ČSN EN 365

ČSN EN ISO 4007

S

Jednorázová,

před začátkem

prací

Kontrola

příslušných

dokladů

SD

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

7

Kontrola technického 

stavu používaného 

strojního vybavení

Kontrola technického stavu 

veškerého

používaného strojního zařízení

Technický list 

konkrétního strojního

zařízení

M, STR
1x denně, před

začátkem prací
Vizuálně SD

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

8
Kontrola provádění

betonáže

Kontrola správného postupu

betonáže, kontrola hutnění,

 kontrola dodržování zásad BOZP

Technologický předpis

pro betonáž,

Nařízení vlády 591/2006 Sb.

Nařízení vlády 362/2005 Sb.

ČSN EN 206-1

ČSN EN 12649+A1

ČSN EN 12001

S Průběžná
Vizuálně

a měřením
SD

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

9
Kontrola úpravy 

dilatační spáry

Kontrola provedení dilatační

spáry, osazení XPS

Technologický předpis 

pro betonáž

ČSN 73 0212-3

S Jednorázová
Vizuálně

a měřením
SD

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

10

Kontrola rovinnosti

a tvaru hotové 

konstrukce

Kontrola výsledné rovinnosti, tvaru 

a povrchu konstrukce

ČSN 73 0212-3

ČSN ISO 7077

ČSN EN 13 670

S Jednorázová Měřením SD

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

11

Kontrola výsledné 

požadované pevnosti

konstrukce

Kontrola výsledné požadované 

pevnosti konstrukce pomocí

nedestruktivních zkoušek na kci

a pomocí destruktivních zkoušek

na zkušebních tělesech

Kontrola podle projektové

dokumentace - statického

návrhu,

ČSN EN 206-1

ČSN 73 0212-3

ČSN ISO 7077

ČSN EN 12504-2

ČSN 73 1373

S Jednorázová Měřením SD

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

12
Kontrola polohy 

konstrukce

Kontrola přesnosti umístění

 konstrukce

Projektová dokumentace

pro provedení stavby
S, G Jednorázová Měřením SD

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN PRO BETONÁŽ

VS
TU
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Popis jednotlivých kontrol: 

Kontrola č.1 - Kontrola projektové dokumentace a jiných dokumentů 

Při této kontrole zkontroluje hlavní stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem 

stavebníka a autorským dozorem projektanta, zda je k dispozici kompletní a od 

stavebního úřadu schválená projektová dokumentace pro provedení stavby. Obsah 

projektové dokumentace musí být shodný s požadavky vyhlášky 499/2006 Sb. 

o projektové dokumentaci. Kontrola se provede před začátkem veškerých prací na 

betonáži konstrukce. Dále se zkontroluje příslušný technologický předpis pro provedení 

prací tj. technologický předpis pro betonáž. Závěry veškerých provedených kontrol se 

zapíší do stavebního deníku. 

Kontrola č.2 - Kontrola a přejímka pracoviště 

Při této kontrole se zkontrolují veškeré předešlé činnosti, které souvisí s následným 

prováděním betonáže konstrukce. Jedná se o kontrolu provedení bednění a armování. 

Obě tyto předešlé činnosti musí být řádně zkontrolovány dle KZP pro provedení 

bednění a dle KZP pro provedení armování. Další kontrolou v tomto bodě je kontrola 

odběrných míst tzn. kontrola staveništního elektrorozvaděče a kontrola odběrného místa 

vody. Elektrorozvaděč i místo pro odběr vody se zkontrolují vizuálně zda nejsou 

mechanicky či jinak viditelně poškozeny. Závěry veškerých provedených kontrol se 

zapíší do stavebního deníku. 

Kontrola č.3 a 4 - Kontrola klimatických podmínek 

Betonáž může probíhat, pokud teplota vzduchu neklesne pod 5°C nebo nad +30°C. 

Práce také musí být přerušeny v případě vytrvalých dešťů. Nadměrné množství vody 

narušuje dané vlastnosti betonu a znehodnocuje jej. Při samotné betonáži konstrukce je 

vždy potřeba zvážit, zda za aktuálních klimatických podmínek lze provádět danou 

činnost tj. betonování konstrukce. Mezi rozhodující klimatické vlivy patří zejména 

mráz, sníh a déšť. Při betonáži v zimním období musíme zavést opatření, aby vlivem 

nízké teploty nedošlo k poškození či znehodnocení betonu. Zimní období je definováno 

jako perioda, kdy průměrná teplota prostředí v průběhu alespoň 3 dnů po sobě je nižší 

než +5 °C. Teplota se měří jednou v 7:00 jednou ve 14:00 a dvakrát ve 21:00. 
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Z naměřených hodnot se udělá aritmetický průměr. Je třeba vycházet z toho, že totální 

zpomalení hydratace cementu začíná již při teplotě + 5 °C a při dalším poklesu se úplně 

zastavuje. Závěry provedených kontrol se zapíší do stavebního deníku. 

Kontrola č. 5 - Kontrola dodávaného čerstvého betonu 

Při dodávce čerstvého betonu na staveniště se musí provést kontrola tohoto čerstvého 

betonu. Kontrola spočívá v porovnání údajů v dodacím listu s údaji v objednávkovém 

listu respektive s údaji v technologickém předpisu pro betonáž. Při přejímce betonové 

směsi na staveništi musí pověřený pracovník na staveništi prověřit zejména: shodu 

údajů na dodacím listě a na objednávkovém listě, čas zamíchání betonové směsi, teplotu 

betonové směsi při betonáži za nízkých teplot. Odpovědný pracovník může při 

pochybnostech o kvalitě dodané betonové směsi provést zkoušku zpracovatelnosti – 

konzistence eventuelně může provést odběr vzorků betonové směsi pro následnou 

zkoušku krychelné pevnosti nebo pro jinou zkoušku mechanických vlastností betonu. 

Odpovědný pracovník je povinen případně zaznamenat na dodací list změnu 

konzistence nebo přidání schválených přísad do betonové směsi. Kontrolní odběr 

vzorků betonové směsi pro následnou zkoušku by se měl provádět z každého 

autodomíchávače. Při tomto odběru se provede naplnění zkušebních forem, kterými 

jsou krychle o hraně 150 mm betonem a to tím postupem, že se forma bude plnit po 

třetinách a každá vrstva se bude hutnit pomocí patnácti vpichů dřevěným či ocelovým 

pěchovadlem. Poté se tělesa musejí uskladnit na místo které bude chráněné proti vlivům 

povětrnosti a tělesa se musejí řádně ošetřovat, aby výsledky zkoušek na těchto krychlích 

po 28 dnech byly co nejvíce vypovídající o kvalitě použitého betonu. Zkouška 

konzistence se hodnotí pomocí tzv. zkoušky sednutím kužele. Postup zkoušky je takový 

že zkušební kužel se bude po třetinách plnit čerstvým betonem a tyto vrstvy se budou 

hutnit vpichy obdobně jako u zkušebních krychlí. Po naplnění a zhutnění betonu ve 

formě se forma odstraní a pomocí skládacího metru se stanoví hodnota sednutí kužele 

oproti původní výšce tj. oproti výšce formy. Závěry všech provedených kontrol se 

zapíší do stavebního deníku. 
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Kontrola č. 6 - Kontrola způsobilosti pracovníků 

Před započetím prací na betonáži konstrukce musí být u každého pracovníka, který se 

bude svou činností na betonáži konstrukce podílet, zkontrolována jeho odborná 

způsobilost k dané činnosti, kterou bude provádět. Způsobilost u pracovníků bude 

kontrolována pomocí dokladů, které potvrzují pracovníkovu způsobilost. Jedná se 

zpravidla o výuční listy, průkazy strojníka, patřičná kvalifikace potvrzena maturitním 

vysvědčením či vysokoškolským diplomem. U těchto dokumentů se kontroluje zejména 

zda opravdu patří danému konkrétnímu pracovníkovi a kontroluje se datum do kterého 

je daný dokument platný. Pokud kdykoliv v průběhu betonáže konstrukce bude do 

procesu začleněn nový pracovník, bude i u něho nutno zkontrolovat patřičné 

dokumenty. 

V průběhu prací jsou pracovníci povinni používat osobní ochranné pracovní prostředky 

pro ochranu svého zdraví. Jedná se o ochranné pomůcky, které jsou nezbytné pro výkon 

jejich práce. Při betonáži se jedná zejména o: ochranný oděv; pevná stabilní obuv 

s ochranou proti možnému propíchnutí podrážky hřebíkem a s ochranou špičky proti 

padajícímu předmětu; pracovní rukavice; ochranné brýle; zednický a svinovací metr; 

bezpečnostní ochrannou přilbu, která bude pracovníka chránit před padajícími předměty 

z výšky; reflexní vestu, která bude zajišťovat bezpečnost pracovníka při pohybu po 

staveništi, zejména pak při snížené viditelnosti. Závěry kontrol se zapíší do stavebního 

deníku. 

Kontrola č.7 - Kontrola technického stavu použitého strojního vybavení 

Před započetím použití konkrétního strojního zařízení musí být toto zařízení řádně 

zkontrolováno, aby v případě poškození nedošlo ke zranění pracovníka nebo 

k nedodržení požadované kvality vlivem poškozeného vybavení. Kontrolu tohoto 

zařízení provádí osoba která bude s tímto zařízením pracovat a to pod dohledem mistra 

eventuelně kontrolu daného stroje provede strojník, který bude stroj obsluhovat. 

Kontrola se provádí vizuálně a v případě pochybností o vyhovujícím stavu se zařízení 

odešle do autorizovaného servisu dané značky zařízení k přezkoumání daného 

poškození. Závěry kontrol se zapíší do stavebního deníku. 
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Kontrola č.8 - Kontrola provádění betonáže 

Při betonáži je nutné dodržet několik základních zásad. Betonová směs musí být 

zpracována co nejdříve po zamíchání; betonování ucelené části konstrukce musí být 

zabezpečeno tak, aby bylo plynulé bez přerušení; betonová směs se ukládala ve 

vodorovných souvislých vrstvách; čerstvě zabetonovaná konstrukce nesmí být alespoň 

jeden týden vystavena otřesům zejména z okolního prostředí; betonová směs se nesmí 

spouštět z výšky větší jak 1,5 metru aby nedošlo k rozmísení betonové směsi; ukládání 

betonové směsi na předchozí vrstvu je možné až po dokonalém zhutnění vrstvy 

předchozí; betonová směs se musí do bednění ukládat tak, aby nedošlo k přetvoření 

bednění a posuvu výztuže v něm; při zhutňování ponornými vibrátory nesmí být 

jednotlivé vpichy směřovány vícekrát do jednoho místa a vzdálenost sousedních vpichů 

nesmí přesáhnout 1,4 násobek viditelného poloměru účinnosti vibrátoru; tloušťka 

zhutňované vrstvy nesmí překročit 1,25 násobek účinné délky hlavice (tj. 450 mm) 

ponorného vibrátoru, vpichy je nutno vést tak, aby vibrátor nepřicházel do styku 

s bedněním nebo výztuží a je nutno postupovat tak, aby ponor hlavice ponorného 

vibrátoru byl co nejrychlejší a pohyb hlavice nahoru byl naopak pomalý. Kontrola 

správnosti zhutnění se kontroluje pomocí vpichů pomocí profilu betonářské výztuže. 

Profil se nahodile vpichuje do betonu a ten musí klást stále stejný odpor a pokud je 

tento odpor proti vpichu stále přibližně stejný, je konstrukce správně zhutněna. Dále je 

nutné zkontrolovat úpravu horní hrany betonované konstrukce. Horní hrana, která bude 

zarovnána pomocí ocelového hladítka musí být zarovnána přesně podle horní hrany 

bednění a povrch betonu musí být hladký bez vyčnívajících zrn kameniva. 

Při všech výše zmíněných procesech musí být dodržovány a tudíž i průběžně 

kontrolovány veškeré bezpečnostní předpisy tj. dodržování zásad bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci. Kontroluje se zda všichni pracovníci používají osobní ochranné 

pomůcky při provádění prací a zda dbají prevence rizik (prevence rizik jsou uvedeny 

v samostatné části bakalářské práce a to v části I bezpečnost práce - prevence rizik). 

Závěry kontrol se zapíší do stavebního deníku. 
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Kontrola č.9 - Kontrola úpravy dilatační spáry 

Desky izolace musí být do dilatační spáry ukládány přesně podle technologického 

předpisu pro betonáž. Desky musí být řezány s přesností ± 3 mm na délku jedné desky 

a desky musí být osazovány do dilatační spáry tak, aby desky izolace ležely celou svou 

plochou na podkladu tj. na dříve vybetonované konstrukci. Podklad pod izolací musí 

být rovný, bez vyčnívajících zrn kameniva. Této rovinnosti se dosáhlo pomocí zahlazení 

betonu pomocí ocelového hladítka podle horní hrany bednění. K měření rozměrů se 

používá skládací či svinovací metr. Závěry kontrol se zapíší do stavebního deníku. 

Kontrola č.10 - Kontrola rovinnosti a tvaru hotové konstrukce 

Po zabetonování konstrukce je nutné provést kontrolu provedené konstrukce. Při této 

kontrole se zejména kontroluje jakost povrchu, rovinnost a tvar betonové konstrukce.  

Jakost povrchu se musí kontrolovat co nejdříve po odbednění. Povrch betonované 

konstrukce musí být bez větších dutin a takzvaných štěrkových hnízd. Celková plocha 

vadných míst nesmí být větší jak 5 % z celkové plochy konstrukce. Lokální hnízda 

nesmějí být taková, aby byla obnažena výztuž betonované konstrukce. Kontrola 

povrchu se provádí pomocí 200 mm a 3000 mm dlouhého speciálního pravítka, kterým 

se pohybuje po povrchu konstrukce do té doby, než se nalezne největší nerovnost na 

konstrukci. Mezi takto změřené nerovnosti patří prohlubeň, vypuklina, rýha, hřeben, 

odskok a zvlnění (viz obrázek). Maximální mezní hodnota je ± 4 mm a u zvlnění je 

maximální hodnota ± 9 mm.            
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Dále je nutné u provedené konstrukce zkontrolovat tvar této konstrukce. Maximální 

možné vychýlení od svislého směru je větší z hodnot 15 mm nebo h/400 kde h je výška 

konstrukce. Další měřenou hodnotou je hodnota zakřivení po výšce, kde mezní hodnota 

je větší z hodnot h/300 nebo 15 mm ale ne více než 30 mm. Dále je nutné zkontrolovat 

pravoúhlost v příčném řezu. Zde je maximální možná odchylka 0,04a nebo ± 10 mm ale 

ne více jak ± 20 mm, kde a je hodnota rozměru v příčném řezu. Déle se zkontroluje 

přímost hran. Přímost hran se měří pomocí hliníkové latě a mezní odchylka je ± 8 mm 

na metr délky ale ne více jak ± 20 mm na celý měřený úsek. Závěry kontrol se zapíší do 

stavebního deníku. 

Kontrola č.11 - Kontrola výsledné požadované pevnosti konstrukce 

Po 28 dnech od betonáže je nutné provést kontrolní zkoušku pevnosti betonu. Tato 

zkouška se provádí dvěma na sobě nezávislými zkouškami. První zkouška je 

nedestruktivní zkouška pomocí odrazového tvrdoměru tj. Schmidtova kladívka. Tato 

zkouška se provádí přímo na hotové konstrukci. Postup zkoušky je takový, že se 

tvrdoměr přiloží ke konstrukci tak, aby se razník opřel kolmo ke konstrukci. Pomocí 

kladívka se udeří na razník a po každém úderu se zaznamená velikost odrazu úderného 

beranu. K získání spolehlivých výsledků je nutné provést minimálně 9 platných čtení na 

zkoušené části konstrukce, kde touto částí jsou určeny podle jednotlivých fází betonáže 

a jsou provedeny na každém písmeně. Každý zkušební bod musí být od sousedního 

vzdálen minimálně 25 mm a musí být prováděn maximálně 25 mm od hrany 

konstrukce. Výsledkem zkoušky je střední hodnota ze všech čtení a provede se přepočet 

na hodnotu pevnosti betonu v tlaku. O této zkoušce se provede záznam a výsledky se 

zapíší do stavebního deníku. Druhá zkouška ověření pevnosti betonu je destruktivní 

zkouška na zkušebních krychlích, které byly zhotoveny při betonáži konstrukce. Tyto 

krychle budou v certifikované zkušebně podrobeny zkoušce betonu v tlaku. Výsledky 

obou těchto zkoušek musí prokázat, že pevnost betonu v tlaku je alespoň taková nebo 

vyšší než je hodnota pevnosti v tlaku uvedená projektem. Závěry kontrol se zapíší do 

stavebního deníku. 
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Kontrola č.12 - Kontrola polohy konstrukce 

Poslední kontrolou je kontrola polohy konstrukce. Poloha konstrukce se kontroluje 

vzhledem k základové konstrukci a poloha jednotlivých písmen vůči sobě. U polohy 

vůči základu se měří maximální možná odchylka konstrukce od základu ve vodorovné 

rovině. Toto měření provádí autorizovaný geodet, který vytvoří protokol a výsledky 

zapíše do stavebního deníku. Mezní odchylka konstrukce od základu je ve vodorovné 

rovině ± 20 mm. Dále se zkontrolují rozestupy mezi jednotlivými konstrukcemi písmen. 

Tato vzdálenost se měří pomocí skládacího nebo svinovacího metru a to vždy dvakrát 

a to jednou u spodní hrany písmen a jednou u horní hrany písmen. Odchylka ve 

vzdálenosti mezi písmeny nesmí být větší jak ± 20 mm nebo ± l/600, kde l je vzdálenost 

dvou písmen, avšak nesmí být vetší jak 60 mm. Závěry kontrol se zapíší do stavebního 

deníku. 
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V níže uvedených tabulkách jsou uvedeny možná rizika vznikající při činnostech na 

provádění řešené technologické etapy. 

Tabulka rizik pro provádění bednění 

Zdroj rizika Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 

Použití vysokotlakého 

zařízení typu WAP 

- zranění očí, obličeje 

a pohmoždění dalších 

částí těla obsluhy 

- správné a bezpečné 

uchycení trysky dle 

návodu k zařízení 

- používání těsných hadic 

a spojů 

- používání osobních 

ochranných pomůcek 

- nutno dodržet zákaz 

pokládání trysky na 

podlahu 

- uklouznutí pracovníka 

na pracovišti a v jeho 

okolí 

- pád po znečištěném 

povrchu podlahy 

- zvýšená opatrnost 

pracovníka 

- průběžné odstraňování 

nečistot 

- nutno používat vhodnou 

pracovní obuv 

Nebezpečné látky 

(odbedňovací prostředek) 

- pracovní úraz, nehoda 

-zabránění přímého 

kontaktu s látkou 

- dodržování zásad osobní 

hygieny 

- nebezpečí působení na 

pokožku, oči, sliznici 

- zabránění přímého 

kontaktu pokožky 

s nebezpečnou látkou 
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- používání speciálních 

rukavic a návleků 

- ochrana obličeje pomocí 

osobních ochranných 

pracovních prostředků 

(brýle, obličejový kryt) 

-v případě alergické reakce 

pracovníka na danou látku 

je nutné změnit pracovníka 

pro vykonávání této 

činnosti 

Betonářské práce - práce 

na bednění 

- manipulace a montáž 

bednění 

- zajištění bezpečného 

přístupu a pracovních míst 

- vypracování 

dodavatelské dokumentace 

složitějšího bednění 

- zřízení pomocných 

pracovních podlah 

- nezajištění resp. ztráta 

únosnosti a prostorové 

tuhosti bednění 

a podpěrných konstrukcí 

- správné provedení 

bednění zaručující jeho 

stabilitu, pevnost a tuhost 

včetně podpěrných 

konstrukcí 

- pád bednících dílců 

a částí bednění na 

pracovníka  

- dodržování 

technologických postupů 

při montáži bednění, 

nepoškozené spoje 

bednění 
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- správné provedení nátěrů 

bednění vhodným 

odbedňovacím 

prostředkem 

Mobilní jeřáb 

- pád břemene 

- náraz a zasažení 

pracovníka břemenem 

- správný způsob podávání 

informací, znamení 

a signalizace jeřábníka 

- správné zavěšení či 

uvázání břemene, použití 

vhodných pracovních 

prostředků k uchopení 

břemen s odpovídající 

nosností 

- zavěšováním břemen na 

jeřáb smí provádět pouze 

vazač s odbornou 

kvalifikací 

- rozdrcení končetiny 

- správný způsob podávání 

informací , znamení 

a signalizace pro jeřábníka 

- dodržování zákazu 

zdržovat se mimo prostor 

možného pádu předmětu 

s jeřábu 

- pád jeřábu  po ztrátě 

stability 

- zdvihat břemena možno 

pouze při dodržení 

podmínek stability dle 

typu jeřábu 

- vysunutí podpěr, 
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dostatečná únosnost 

podkladu 

- nepřetěžování jeřábu, 

dodržování zatěžovacího 

diagramu maximální 

únosnosti 

- zabrždění podvozku 

jeřábu parkovací brzdou 

proti nežádoucímu 

samovolnému pohybu 

- pád jeřábníka při 

výstupu a sestupu na 

stanoviště obsluhy 

- udržování přístupových 

komunikací 

- použití určených 

přístupových cest 

Práce s hydraulickou 

''rukou'' 

- zřícení, pád vozidla po 

ztrátě stability 

- zajištění stability dvěma 

hydraulickými podpěrami 

a opření o dostatečně 

únosnou podložku 

- nepřetěžovat 

hydraulickou ruku 

- zabrzdit podvozek proti 

pohybu 

Tabulka rizik pro vyztužování 

Zdroj rizika Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 

Svařování 

- poškození zraku, 

popálení, vdechnutí 

zplodin, úraz elektrickým 

proudem 

- použití osobních 

ochranných prostředků, 

respirátorů, svářečské 

kukly 
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Vázání výztuže 
- zranění probodnutím 

upadnutím na výztuž 

- volné konce výztuží je 

nutné opatřit ochranným 

prvkem nebo je ohnout 

Tabulka rizik pro betonáž 

Zdroj rizika Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 

Čerpání betonu 
- zranění očí vystříknutím 

betonu 

- správné provedení spojů 

a vedení hadic, použití 

nepoškozených spojek 

a jiných prvků 

- zákaz rozpojování hadic 

a jiných částí pod tlakem 

- větší nároky na čištění, 

údržbu, mazání a včasnou 

údržbu a výměnu 

opotřebených částí 

- použití kameniva 

předepsané frakce 

a maximální velikosti zrn 

- použití směsi 

odpovídající konzistence 

- včasné indikování ucpání 

potrubí, zjištění 

a odstranění příčin a závad 

Betonářské práce 

- deformace betonové 

konstrukce 

- snížení, ztráta únosnosti  

stability betonové 

konstrukce, havárie 

- ukládání armatur dle 

projektové dokumentace 

- průkazní kontrolní 

zkoušky betonové směsi 
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- odbedňovat konstrukce 

s nosnou funkcí jen na 

pokyn odpovědného 

pracovníka 

- ochrana čerstvého betonu 

před působením 

povětrnostních vlivů 

- správná technologie 

provádění 

- nutná přejímka bednění 

a armatury 

 

Tabulka obecných rizik vyskytujících se u řešené etapy 

Zdroj rizika Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 

Nářadí - obecně 

- sečné, řezné, bodné 

a tržné rány 

- přimáčknutí, otlaky, 

zhmožděniny, podlitiny 

- používání vhodného 

druhu, typu a velikosti 

nářadí 

- dodržování zákazu 

používat poškozené nářadí 

- vyklouznutí nářadí z ruky 

- vyloučení práce nad 

hlavou a to vhodným 

zvýšením pracovního místa 

- pohyb sečných nářadí 

směrem od těla pracovníka 

- pevné uchycení násady, 

zajištění proti uvolnění 

-udržování čistých 

a suchých rukojetí  

- naražení, - neukládat nářadí do 
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zhmožděniny,tržné rány 

a bodné rány následkem 

vlivu pádu nářadí 

blízkosti volných okrajů při 

práci ve výškách 

- zajišťovat nářadí proti 

pádu používaných poutek, 

brašen apod. při práci ve 

výškách 

- zasažení pracovníka 

zdržujícího se 

v nebezpečné blízkosti 

nářadí 

- udržování dostatečné 

vzdálenosti mezi 

pracovníky 

Povrch nášlapné, 

vodorovné konstrukce 

- zakopnutí, pád, 

podvrtnutí nohy, naražení 

různých částí těla po pádu 

v prostorách staveniště, 

uklouznutí při chůzi na 

blátivých a zasněžených 

a namrzlých komunikacích 

- včasné čištění pochozích 

ploch a odstraňování 

nečistot 

- udržování komunikací 

a průchodů volných, bez 

překážek a zastavování 

stavebním materiálem 

- nutno používat vhodnou 

pracovní obuv 

- vhodná volba tras 

a provedení přístupů na 

stavbu 

- propíchnutí chodidla 

hřebíky či jinými 

ostrohrannými částmi 

- včasný úklid a odstranění 

materiálu s ostrohrannými 

částmi 

- vhodná pracovní obuv 

s pevnou podrážkou 

Ruční manipulace, 

manipulační práce 

- zasažení pracovníka 

pádem břemene 

- dodržování zákazu 

zdržovat se v pásmu 

možného nežádoucího 

pohybu břemene a pod 

břemenem 
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- dodržovat zákaz 

vystupovat a šplhat po 

skladovaném materiálu 

- přetížení a namožení 

v důsledku zvedání, 

přemisťování a manipulaci 

s břemeny o nadměrné 

hmotnosti 

- dodržování maximální 

hmotnosti ručně 

přemisťovaného břemene 

(max. 50 kg) 

- správný způsob ruční 

manipulace 

- nepřetěžování pracovníků 

- poškození páteře při 

dlouhodobějším zvedání 

a manipulaci s břemeny 

v nevhodné poloze 

- poranění kloubů prudkým 

nekoordinovaným 

pohybem 

- břemeno držet blízko těla 

- břemeno nezvedat 

trhavými pohyby a pokud 

možno břemeno nezvedat 

v poloze s ohnutými zády 

Vodorovná doprava 

- pád po uklouznutí 

pracovníka při dopravě 

materiálu po staveništi 

(stavební kolečko, 

paletovací vozík...) 

- nepřetěžování dopravního 

prostředku (stavebního 

kolečka, paletovacího 

vozíku...) 

-odstranění příčiny 

kluzkosti  

- dodržovat maximální 

sklon pro ruční dopravu 

(cca 1:5) 

- dodržování minimální 

šířky pojezdových 

konstrukcí (min. 600mm) 

Pohyb pracovníků ve 

výškách 
- pád pracovníka z výšky 

- zajištění dostatečné 

únosnosti, pevnosti 

a stability konstrukcí pro 
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práce ve výškách a pro 

zvyšování místa práce 

- tam kde nelze použít 

kolektivního jištění zajistit 

osobní jištění 

- pád z vratkých konstrukcí 

a předmětů, které nejsou 

určeny pro práci ve 

výškách 

- zákaz používat vratkých 

a nevhodných předmětů 

pro práci i ke zvyšování 

místa práce (bedny, palety, 

sudy...) 

- převržení, pád pojízdného 

lešení 

- při přemisťování lešení 

vyloučit přítomnost osob 

na lešení 

- pojezdová plocha musí 

být rovná a dostatečně 

únosná 

- používat technicky 

dokumentovaných lešení 

včetně pojezdových kol 

opatřených proti 

samovolnému pohybu 

- pád předmětu či materiálu 

z výšky na pracovníka 

s ohrožením a zraněním 

hlavy 

- pád úmyslně shazované 

části z lešení 

- zajišťování volných 

okrajů podlah včetně lešení 

zarážkou při podlaze 

- vymezení a ohrazení 

ochranného pásma pod 

místem práce ve výšce 

- vyloučení práce nad 

sebou a přístupu osob pod 

místa práce ve výškách 

- bezpečně ukládat materiál 

mimo okraj podlahy lešení 
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Stavební stroje 

- přimáčknutí osoby 

konstrukcí stroje nebo 

pracovním zařízením 

- nestartování stroje se 

zařazeným rychlostním 

stupněm 

- používání zvukové 

signalizace 

- vyloučit přítomnost osob 

v nebezpečném dosahu 

stroje 

 

- říznutí se o ostré hrany při 

čištění a údržbě pracovního 

stroje 

- spáleniny rukou při práci 

v blízkosti rozpálené části 

motoru, chladič apod. 

- správné pracovní postupy 

- používání osobních 

ochranných pomůcek 

zejména pak rukavic 

- únik hydraulické kapaliny 

a zasažení pracovníka 

- ekologické škody 

- používání vhodných 

hadic, spojů a příchytek 

- provedení a udržování 

hydraulických mechanismů 

musí vylučovat nepřípustné 

tření, ohýbání a napínání 

hadic při pohybu stroje 

- správné nastavení 

pojistných ventilů 

Elektrické zařízení 

- záměna fázového 

a ochranného vodiče 

-neodborné připojení 

přívodní šňůry 

-neověření správnosti 

připojení 

- neodborné opravy 

přívodní šňůry 

- šetrné zacházení s kabely 

a přívodními šňůrami 

- zákaz vedení elektrických 

přívodních kabelů po 

komunikacích 

- zabezpečení kabelů proti 

mechanickému poškození 
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- použití prodlužovací 

šňůry s porušenou 

ochranou 

- nerespektování barevného 

označení vodičů 

- nahodilý dotyk osob 

s částmi kabelů, které jsou 

pod napětím 

- vyloučení činnosti, při 

nichž by se pracovník 

dostal do styku s napětím  

- vytržení přívodní šňůry  
- spoje přívodních kabelů 

nenamáhat tahem 

- porušení izolace přívodů, 

prodření, proseknutí 

a poškození izolace pod 

napětím 

- výchozí pravidelné revize 

- pravidelný odborný 

dohled pověřeným 

elektrikářem 

- měření izolačního odporu 

- zákaz omotávání el. 

kabelů kolem lešení 

Výrobní prostory 
- nepořádek na pracovišti 

- zakopnutí 

- udržování pořádku, 

volných průchodů 

a obslužných prostorů 

u strojů 

- materiál a výrobky 

ukládat přehledně a zajistit 

jejich stabilitu 

- odstraňování ostrých 

odřezků z podlah 

Stroje - obecně - zranění obsluhy 

- provádět kontroly, revize 

a sledovat technický stav 

- dodržovat zákaz dotýkat 

se pohybujícího se nástroje 

Vrtačka - zranění očí a obličeje 
- používání brýlí nebo 

obličejového krytu 
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- pořezání třískami a o ostří 

vrtáků 

- k odstraňování třísek 

používat škrabky nebo 

smetáky 

- třísky neodstraňovat 

holou rukou ani rukou 

v rukavicích 
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1 BEZPEČNOST PRÁCE ŘEŠENÉ TECHNOLOGICKÉ 

ETAPY  

1.1 Obecné požadavky 

1.1.1 Požadavky na zajištění staveniště 

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

vstupu nepovolaných osob. Staveniště bude tedy ohrazeno mobilním oplocením 

s minimální výškou 1,8 metru po celém obvodu staveniště. Při vymezení staveniště se 

bere ohled na související přilehlé prostory a pozemní komunikace s cílem tyto 

komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně narušit.  

Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických 

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

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

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

přístupových komunikacích, které k nim vedou. 

Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, 

provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným 

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

přístupových komunikacích, které k nim vedou. 

Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť 

a dopravních komunikací. 

1.1.2 Zařízení pro rozvod energie 

Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena 

a používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo 

výbuchu; fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu 

elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba dočasného zařízení pro rozvod energie 

a ochranných zařízení musí odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie, podmínkám 

vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, které mají přístup k součástem 
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zařízení. Rozvody energie, existující před zřízením staveniště, musí být identifikovány, 

zkontrolovány a viditelně označeny. 

Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být 

podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní 

vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být 

označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí být 

seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi 

nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů 

zapnuta, odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci. 

1.1.3 Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce musí být pevná a stabilní 

s ohledem na počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují, s ohledem na 

maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení a s ohledem na 

povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 

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

zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení majetku 

nebo životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, nevyhovujícího 

technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, popřípadě vlivem jiných 

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

rozhodne fyzická osoba pověřená zhotovitelem. 

Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně 

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

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

hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě 

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

zbytečného odkladu provedení nezbytné změny technologických postupů tak, aby byla 

zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob. Se změnou 

technologických postupů zhotovitel neprodleně seznámí příslušné oprávněné osoby. 
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1.2 Bližší minimální požadavky na BOZ při provozu a používání 

strojů a nářadí na staveništi 

1.2.1 Obecné požadavky na obsluhu strojů 

Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními 

podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce. 

Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních činností 

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

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

uvolnění. 

Stroje, při jejichž činnosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým způsobem a na 

takových staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací působících škody na 

blízkých stavbách, výkopech, podzemním vedení, zařízení, a podobně. 

1.2.2 Čerpání betonové směsi 

Hadice pro dopravu betonové směsí musí být vedeny a zajištěny tak, aby nezpůsobily 

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

konstrukčních částí stavby.  

Víko tlakové nádoby nelze otvírat, pokud nebyl přetlak uvnitř nádoby zrušen podle 

návodu k používání, například odvzdušňovacím ventilem. 

Vyústění potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě zajištěno tak, aby riziko zranění 

fyzických osob následkem jeho nenadálého pohybu vlivem dynamických účinků 

dopravované směsi bylo minimalizováno. 

Strojní zařízení není dovoleno čistit a rozebírat pod tlakem. 

Pro dopravu směsí k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd nevyžadující složité 

a opakované couvání vozidel. 

Při provozu čerpadel není dovoleno, přehýbat hadice, manipulovat se spojkami a ručně 

přemisťovat hadice a potrubí, nejsou-li pro to konstruovány, vstupovat na konstrukci 

čerpadla a do nebezpečného prostoru u koncovky hadice. 
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Pojízdné čerpadlo musí být umístěno tak, aby obslužné místo bylo přehledné 

a v prostoru manipulace s výložníkem a potrubím se nenacházely překážky ztěžující 

tuto manipulaci. 

Při použití děleného výložníku musí být autočerpadlo umístěno tak, aby je nebylo nutno 

zbytečně přemísťovat. 

V pracovním prostoru výložníku autočerpadla se nikdo kromě obsluhy nezdržuje. 

Manipulace s rozvinutým výložníkem (výložníková ramena s potrubím a hadicemi) smí 

být prováděna jen při zajištění stability autočerpadla sklápěcími a výsuvnými opěrami 

(stabilizátory) v souladu s návodem k používání. 

Přemisťovat autočerpadlo lze jen s výložníkem složeným v přepravní poloze. 

1.2.3 Práce s vibrátory 

Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je držena 

v ruce nebo je ručně provozována, musí být nejméně 10 m. Totéž platí o délce 

pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a motorovou jednotkou, jestliže motorová 

jednotka je mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru drženou v ruce. 

1.2.4 Společná ustanovení o zabezpečení strojů 

Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v průběhu 

předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je řádně 

seznámena i střídající obsluha. 

Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v souladu 

s návodem k používání. 

Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby 

okamžitě zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, která zabrání 

samovolnému spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou. 
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1.3 Betonářské práce a práce související 

1.3.1 Bednění 

Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být v každém stadiu 

montáže i demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho montáži, 

demontáži a používání se postupuje v souladu s průvodní dokumentací výrobce 

a s ohledem na bezpečný přístup a zajištění proti pádu fyzických osob. Podpěrné 

konstrukce bednění, jako jsou stojky a rámové podpěry, musí mít dostatečnou únosnost 

a být úhlopříčně ztuženy v podélné, příčné i vodorovné rovině. 

Podpěrné konstrukce musí být navrženy a montovány tak, aby je bylo možno při 

odbedňování postupně odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí. 

Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doložena statickým výpočtem 

s výjimkou prvků bez konstrukčního rizika. 

Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části, zejména 

podpěry, řádně prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O předání a převzetí hotové 

konstrukce bednění a její kontrole provede fyzická osoba pověřená zhotovitelem 

písemný záznam do stavebního deníku. 

1.3.2 Armování - svařování 

Při svařování výztuže je nutno dodržovat základní pravidla bezpečnosti práce, aby 

nedošlo k úrazu při svařování výztuží. Mezi základní rizika při svařování patří zejména 

úraz elektrickým proudem, vznik požárního nebezpečí, škodlivé účinky záření, vznik 

škodlivých dýmů při svařování. 

Úraz elektrickým proudem 

Průchod elektrického proudu lidským tělem může být životu nebezpečný i při velmi 

nízkých hodnotách. Proto je nutno bezpodmínečně vyloučit možný dotyk pracovníka 

s živými částmi zařízení a zamezit zbytečným poruchám z důvodů jeho špatného stavu, 

poškozených svařovacích kabelů, chybného uzemnění apod. Pro venkovní práci se 

doporučuje používat krytí min. IP 23. Všichni pracovníci musí znát zásady poskytování 

první pomoci při úrazu elektrickým proudem. 
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Požární nebezpečí 

Požární nebezpečí patří mezi největší rizika při svařovacích pracích a jejich příčiny jsou 

především v nedbalosti a v neznalosti bezpečnostních předpisů. Požáry vznikají 

nejčastěji z důvodu přímého působení vysoké teploty elektrického oblouku v blízkosti 

hořlavých předmětů, rozstřikem žhavého kovu či strusky v okolním hořlavém prostředí 

nebo v místech s vysokou koncentrací hořlavých nebo hoření podporujících plynů. Je 

proto třeba dodržovat některé základní pokyny, např.: odstranit veškeré hořlavé nebo 

výbušné látky z pracoviště; díly z hořlavých látek, které není možno z místa odstranit, je 

nutno překrýt nehořlavým materiálem; vybavit pracoviště hasebními prostředky- 

přenosnými hasícími přístroji. 

Škodlivé účinky záření 

Elektrický oblouk a roztavený kov jsou zdroji tepelného a světelného záření, která 

mohou být pro svou intenzitu pro svářeče i jeho okolí velmi nebezpečná. Záření se sice 

snižuje úměrně se vzdáleností od zdroje, ale zároveň se i odráží od okolních lesklých 

ploch. Infračervené záření může být zdrojem popálenin i celkového ohrožení pokožky, 

především obličeje. Svářeč je povinen používat ochranné pomůcky jako rukavice, 

ochranný oblek, ochrannou kuklu nebo štít, správnou ochrannou obuv atd. Světelné 

a ultrafialové záření poškozuje nechráněnou pokožku a především oči. Svářeč i jeho 

pomocník musí proto používat kromě jiných již uvedených ochranných pomůcek 

především ochrannou kuklu, štít nebo brýle se správnou hodnotou ochranného filtru. 

1.3.3 Ukládání betonové směsi 

Při ukládání betonové směsi do konstrukce je nutno pracovat z bezpečných pracovních 

podlah popřípadě plošin, aby byla zajištěna ochrana fyzických osob zejména proti pádu 

z výšky nebo do hloubky a proti zavalení a zalití betonovou směsí. Nelze-li taková 

místa zřídit, zajistí zhotovitel ochranu fyzických osob jinými prostředky. 

Zhotovitel zajistí provádění kontroly stavu podpěrné konstrukce bednění v průběhu 

betonáže. Zjištěné závady musí být bezodkladně odstraňovány. 

Při ukládání betonové směsi do bednění čerpadlem musí zhotovitel stanovit a zajistit 

způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a obsluhou čerpadla. 
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1.3.4 Odbedňování 

Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichž při předčasném 

odbednění hrozí nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce, smí být zahájeno jen na 

pokyn fyzické oprávněné osoby určené zhotovitelem. 

Hrozí-li při odbedňování konstrukcí nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, dodržuje 

zhotovitel bližší požadavky zvláštního právního předpisu. Žebřík lze při odbedňovacích 

pracích používat pouze do výšky 3 m odbedňované konstrukce nad pracovní podlahou 

a za předpokladu, že se neuvolňují ani neodstraňují nosné části bednění a stabilita 

žebříku není závislá na demontovaných částech bednění a podpěr. 

Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu nepovolaných 

fyzických osob. 

Součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na určená místa tak, aby 

nebyly zdrojem nebezpečí úrazu a nepřetěžovali konstrukci. 

1.4 Práce ve výškách 

Způsob zajištění musí odpovídat povaze prováděné práce ve výšce. Zaměstnavatel je 

povinen přijmout opatření k zabránění pádu zaměstnanců z výšky nebo do hloubky. 

Ochranu proti pádu zajišťuje zaměstnavatel přednostně pomocí prostředků kolektivní 

ochrany, kterými jsou zejména technické konstrukce, například ochranná zábradlí 

a ohrazení, lešení nebo pracovní plošiny. Prostředky osobní ochrany, kterými jsou 

osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu, se použijí v případě, kdy povaha práce 

vylučuje použití prostředků kolektivní ochrany. 

Práce ve výškách nesmí být prováděna, jestliže nepříznivá povětrnostní situace, 

s ohledem na použitou ochranu proti pádu, může ohrozit bezpečnost a zdraví 

zaměstnanců.  

Zajištění proti pádu technickou konstrukcí se zajišťuje v závislosti na způsobu zajištění 

a typu konstrukce a musí být přijata odpovídající opatření ke snížení rizik spojených 

s jejím používáním. Zábradlí u zabezpečujících konstrukcí se skládá alespoň z horní 

tyče a zarážky u podlahy o výšce minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní 
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úrovní větší než 2 metry, musí být prostor mezi horní tyčí a dolní zarážkou zajištěn proti 

propadnutí osob osazením alespoň jedné střední tyče. Za dostatečnou se považuje výška 

horní tyče nejméně 1,1 m nad podlahou. 

Jestliže provedení určité pracovní operace vyžaduje odstranění konstrukce ochrany proti 

pádu, musí být po dobu provádění této operace přijatá náhradní účinná bezpečnostní 

opatření. Práce ve výškách nesmí být zahájena, dokud nejsou tyto bezpečnostní opatření 

provedena. 

Při zajištění proti pádu osobními ochrannými prostředky zaměstnavatel zajistí, aby 

zvolené osobní ochranné prostředky odpovídaly povaze prováděné práce, 

předpokládaným rizikům a povětrnostní situaci, umožňovaly bezpečný pohyb a aby 

byly pravidelně prohlíženy a zkoušeny a zda odpovídají bezpečnostním předpisům. 

Zaměstnanec se před použitím osobních ochranných prostředků musí přesvědčit o jejich 

kompletnosti, provozuschopnosti a bezvadném stavu. 

Použití žebříků při práci ve výškách lze pouze v případech, kdy použití jiných 

bezpečnostních prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika opodstatněné 

a účelné. Na žebříku mohou být prováděny pouze krátkodobé a fyzicky nenáročné 

práce.  

Při výstupu, práci na žebříku a i při sestupu se žebříku musí být pracovník obrácen 

obličejem k žebříku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení. Po 

žebříku mohou být vynášena a snášena pouze břemena s hmotností do 15 kilogramů. Po 

žebříku se nesmí pohybovat více než jedna osoba. Žebříky používané pro výstup 

a sestup musí přesahovat při horním okraji alespoň o 1,1 metru. Žebřík musí být 

umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu jeho použití. Přenosný 

žebřík musí být postaven na stabilním, pevném, dostatečně velkém nepohyblivém 

podkladu tak, aby příčle byly vodorovné. Sklon žebříku nesmí být menší jak 2,5:1 a za 

příčlemi musí být volný prostor nejméně 0,18 m široký. Zaměstnavatel zajistí provádění 

prohlídek žebříku v souladu s návodem na používání.  

Dalším důležitým bezpečnostním opatřením je zajištění proti pádu předmětů a materiálu 

z výšky. Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy tak, že jsou po celou 

dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození jak během práce, tak i po 

jejím ukončení.  
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Prostory pod kterými se pracuje musí být zabezpečeny. Za bezpečné zajištění se 

považuje zejména vyloučení provozu v prostoru, nad kterým se pracuje. Práce nad 

sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací jinak. 

Přerušení práce ve výškách je nezbytné při nepříznivé povětrností situaci. Za 

nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo sklouznutí 

se při pracích ve výškách považuje bouře, sněžení, déšť nebo tvoření námrazy, vítr 

o rychlosti nad 8 m.s-1 respektive 11 m.s-1 a je-li teplota prostředí nižší než -10°C. 

1.5 BOZ při práci v zimním období 

Zátěž chladem při práci se hodnotí z hlediska její únosnosti pro zaměstnance ve směně. 

Únosné hodnoty zátěže chladem jsou stanoveny s ohledem na energetický výdej 

zaměstnance při dané práci a teplotu vzduchu korigovanou podle rychlosti jeho 

proudění.  

Jestliže operativní teplota nebo korigovaná teplota vzduchu na pracovišti poklesne pod 

4°C, musí být zaměstnanec vybaven pracovními rukavicemi chránícími před chladem. 

Pro práci v zátěži chladem se poskytuje pracovní oděv, který musí mít takové tepelně 

izolační vlastnosti, které postačují k zajištění tepelně neutrálních podmínek lidského 

organismu a tepelně izolační obuv která chrání před chladem. Při teplotě vzduchu od 

+ 10°C do + 4°C musí být práce zaměstnance upravena tak, aby doba trvání nepřesáhla 

3 hodiny, při teplotě vzduchu od + 4°C do - 10°C 2 hodiny a při teplotě vzduchu nižší 

než – 10°C 75 minut. Bezpečnostní přestávky mezi úseky nesmí být kratší než 

10 minut.  

V zimním, ale i v letním období je nutné k ochraně zdraví před účinky tepelné zátěže 

chladem a teplem podávat zaměstnanci tzv. ochranný nápoj. Ochranný nápoj se 

poskytuje na pracovišti nebo v jeho bezprostřední blízkosti tak, aby byl snadno 

a bezpečně dostupný. Ochranný nápoj musí být zdravotně nezávadný a nesmí obsahovat 

více než 6,5 hmotnostních procent cukru. Množství alkoholu v něm nesmí překročit 

1 hmotnostní procento.  
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1.6 Evidence úrazů 

Zaměstnavatel vede evidenci o úrazech v knize úrazů buď v elektronické, nebo 

v listinné podobě.  Evidence musí obsahovat následující údaje: jméno a příjmení úrazem 

postiženého zaměstnance; datum a hodinu úrazu; místo kde k úrazu došlo; činnost, při 

níž k úrazu došlo; počet hodin odpracovaných před vznikem úrazu; druh zranění 

a zraněná část těla; druh úrazu; příčinu úrazu; jména svědků úrazu; jméno a pracovní 

zařazení toho, kdo údaj zaznamenal. 

Záznam o úrazu vyhotovuje zaměstnavatel úrazem postiženého zaměstnance 

neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne, kdy se o úrazu dozvěděl. 

Zaměstnavatel vydá na žádost zaměstnance kopii nebo výpis z knihy úrazů. 

Zaměstnavatel ohlásí pracovní úraz bez zbytečného odkladu: 

a) územně příslušnému útvaru policie České republiky, nasvědčují-li zjištěné 

skutečnosti tomu, že v souvislosti s pracovním úrazem byl spáchán trestní čin, 

b) odborné organizaci a zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práce, 

c) příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu osoby, u níž trvá 

hospitalizace více než 5 dnů nebo lze-li vzhledem k povaze zranění takovou 

dobu hospitalizace očekávat, 

d) zdravotní pojišťovně, u které je pracovním úrazem postižený pojištěn.  

Smrtelným pracovním úrazem rozumí takové poškození zdraví, na jehož následky 

úrazem postižený zaměstnanec nejpozději do jednoho roka zemřel. 

V případě smrtelného úrazu musí zaměstnavatel nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy se 

o úrazu dozvěděl,tuto skutečnost nahlásit všem výše uvedeným orgánům. 
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ZÁVĚR 

Jedním z cílů této práce bylo navrhnout systémové bednění atypické 

konstrukce a to s co nejmenšími náklady na zhotovení tohoto bednění. Při realizaci 

atypické konstrukce dochází k velkému množství úprav tvaru a rozměru prvků bednění 

a nelze je tak opakovaně použít na jiné konstrukce, z čehož plyne, že systémové bednění 

nelze pro takovýto účel pronajmout, nýbrž musí být zakoupeno. Aby náklady na 

zakoupení nového systémového bednění nebyly příliš vysoké, lze od dodavatele 

systémového bednění zakoupit takové prvky systémového bednění, které jsou u konce 

své možné obrátkovosti. Při použití takovéhoto, dříve používaného, bednění se náklady 

podle informací od dodavatele systémového bednění zvýší oproti zapůjčení 

maximálně o 15 %. Z výše uvedeného plyne, že i atypickou monolitickou konstrukci lze 

realizovat pomocí systémového bednění a to bez enormně se zvyšujících nákladů na 

realizaci. 
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Internetové stránky: 

  www.esab.com 

 www.ferona.cz 

 www.kondor.cz 

 www.kornbrno.cz 

 www.industry-eu.cz 

 www.mantruckandbus.cz 

 www.bosch.cz 

 www.envigroup.cz 

 www.psp.cz 

 www.unmz.cz 

 www.vutbr.cz 

 www.doka.cz 

 www.bba-monolit.cz 

 www.pilana.cz 

 www.stihl.cz 

 www.hbbeton.cz 

 www.kasalovapila.cz 

 www.jh.cz 

 www.vsb.cz 

 www.ckd-jeraby.cz 

 www.cz.wackerneuson.com 

 www.schwing.cz 

 www.zapa.cz  

Veškeré použité obrázky byly staženy z výše uvedených internetových stránek. 
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Vyhlášky, zákony, nařízení vlády, normy ČSN: 

Vyhláška 499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb ze dne 10.11.2006 

(od 29.3.2013 nahrazena vyhláškou č. 62/2013 Sb.) 

Zákon č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon), 

účinnost od 1.1.2006 (od 1.1.2013 nahrazen zákonem č. 350/2006 Sb.) 

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

stavební objekty, vydána 01.1997 

ČSN ISO 7077 Geometrická přesnost ve výstavbě. Měřické metody ve výstavbě. 

Všeobecné zásady a postupy pro ověřování správnosti rozměrů, vydání 11.1995 

ČSN 73 1373 Nedestruktivní zkoušení betonu - Tvrdoměrné metody zkoušení betonu, 

vydání 09.2011 

ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí, vydání 6.2010, 

+ Oprava O1: vydána 7.2011 

Zákon č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník ze dne 5.11.1991 

Zákon č. 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky ze dne 24.1.1997 

ČSN EN 365 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Všeobecné požadavky 

na návody k používání, údržbě, periodické prohlídce, opravě, značení a balení, 

vydání 5.2005 

ČSN EN ISO 4007 Osobní ochranné prostředky, vydání 12.2012 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích, ze dne 12.12.2006 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 

nebezpečí pádu, ze dne 17.8.2005  

ČSN EN ISO 15607 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - 

Všeobecná pravidla, vydání 08.2004 
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ČSN EN ISO 13920 Svařování - Všeobecné tolerance svařovaných konstrukcí - 

Délkové a úhlové rozměry - Tvar a poloha, vydání 01.2003 

ČSN EN ISO 17660 Svařování - Svařování betonářské oceli, vydání 07.2007 

ČSN EN 206-1 Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda, vydání 09.2011, 

změna A1; A2; Z1; Z2; Z3 

ČSN EN 12649+A1 Zhutňovače betonu a uhlazovací stroje + Bezpečnost, vydání 

01.2012 

ČSN EN 12001 Stroje pro přepravu, rozstřikování a ukládání betonové směsi a malty 

+ Bezpečnostní požadavky, vydání 03.2013(E) 

ČSN EN 12504-2 Zkoušení betonu v konstrukcích - Část 2: Nedestruktivní zkoušení - 

Stanovení tvrdosti odrazovým tvrdoměrem, vydání 02.2013 

ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí, vydání 06.2010  
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Výkres č.1 – Stavební situace, M 1:500, formát 8 x A4 

Výkres č.2 – Výkres zařízení staveniště, M 1:200, formát 10 x A4 

Výkres č.3 – Výkres bednění písmen, M 1:50, formát 9 x A4 

 

 


