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Abstrakt 

Předmětem diplomové práce je řešení stavebně technologického projektu poly-

funkčního komplexu se zaměřením na provedení hrubé stavby. Hrubá stavba je řešena 

železobetonovým skeletem v kombinaci se zdivem. Bude vypracován technologický 

předpis pro provádění železobetonového monolitického skeletu a zdění. Na technolo-

gické etapy bude zpracován kontrolní a zkušební plán a bilance hlavních zdrojů pro 

realizaci železobetonové konstrukce 1.NP. Součástí diplomové práce je i návrh zařízení 

staveniště, který je doplněn projektem sociálního zařízení a kanceláří. Pro celkový ná-

hled na výstavbu polyfunkčního komplexu je zpracován časový a finanční plán, který 

bude podrobněji zpracován pro budovu B. Dostupnost stavby pro zásobování je ověřena 

návrhem tras. Jako jiné zadání bude zpracován návrh systémového bednění pro kon-

strukce 1.NP objektu B. 

Klíčová slova 

Hrubá stavba, železobetonový monolitický skelet, zdění, bednění, projekt sociálního 

zařízení a kanceláří, časový plán výstavby 

Abstract 

 The subject of this thesis is the solution of building technology project poly-

functional complex with a focus on execution of construction. Gross building is 

designed reinforced concrete skeleton combined with masonry. Technology will be de-

veloped Code for reinforced concrete monolithic frame and masonry. On the techno-

logical stage it will be processed inspection and test plan and the balance of the major 

sources for the implementation of reinforced concrete structures 1.NP. The thesis is a 

proposal for construction site, which is complemented by a social facilities and offices. 

For an overall view of the construction of a multifunctional complex is processed time 

and financial plan, which will be further elaborated for building construction B. Availa-

bility of supply is verified by the design of routes. Like other task will be processed 

proposal formwork system for con-struction 1.NP Building B. 

Keywords 

Rough construction, reinforced concrete frame, masonry, formwork, a project of social 

facilities and offices, construction schedule 
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ÚVOD 

Předmětem diplomové práce je zpracování stavebně technologického projektu poly-

funkčního komplexu Houbalova, budova B v Brně - Líšni. Jedná se o novostavbu byto-

vého komplexu, který navazuje na výstavbu I. etapy, budova A.  

Objekt II. etapy, budova B je tvořena třemi bloky C, D a E. V celkem devíti podlažích, 

z toho dvou podzemních a sedmi nadzemních je umístěno 121 bytových jednotek, 

4 garáže, 150 garážových stání, 16 venkovních parkovacích stání, 122 sklepů a 3 ko-

merční prostory. Každý blok má vlastní bezbariérový vstup do komunikačního prostoru 

ke schodištím a výtahům.  

Obsah diplomové práce se bude řídit dle přílohy zadání, od vedoucího diplomové práce.  
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1 TECHNICKÁ ZPRÁVA K ŘEŠENÉ PROBLEMA-

TICE 

1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

1.1.1 Architektonické řešení 

Celkový architektonický výraz domu vychází z velmi omezeného prostoru vymezující 

ochranné pásmo VVN a VTL plynovou. Pro prostorový výraz byl zvolen kvádrovitý 

tvar objektů. Pro zmenšení prostorového měřítka byl komplex rozčleněn na dva objekty 

A a B a celkem na 5 bloků, které vůči sobě půdorysně a výškově ustupují. Poslední pod-

laží domů je ustupující. Řešen je objekt B. Ze západní strany jsou k objektům přimknu-

ty podzemní garáže, které vzhledem ke svažitosti terénu z jižního pohledu vytváří čtyři 

terasy vzájemně ustupující. Na terasách budou umístěny prvky pro oddech a dětské hřiš-

tě to vše doplněno vhodným ozelenění. Vstupy do objektů jsou řešeny ze západní strany 

přes podzemní garáže a z východní strany z organicky tvarovaného chodníku. 

1.1.2 Výtvarné řešení 

Vlastní objekty a jejich bloky jsou především od sebe odsazeny a barevně rozlišeny vč. 

ustupujících podlaží. Na fasádě domu jsou prostorově zvýrazněny vstupy do objektů 

a na ně navazující vnitřní schodiště. Rozložení okenních a balkonových prvků na fasádě 

je z větší části asymetrické. Ostění a nadpraží oken a dveří budou mít povrchovou úpra-

vu ze silikonové fasádní probarvené omítky. Toto se netýká ustupujících podlaží, pro-

sklené fasády schodišťových prostorů a otvorů podzemních podlaží mimo bloky "A-E". 

Gradaci objektů zakončují ustupující podlaží, s využitím ustoupení pro terasy jednotli-

vých bytů. 
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1.1.3 Materiálové a konstrukční řešení 

Budova ”B” polyfunkčního komplexu Houbalova se skládá ze tří dilatačních 

celků bytového domu a jednoho dilatačního celku s parkovací funkcí. Oba objekty 

(všechny čtyři dilatační celky) mají shodnou úroveň nejnižšího podlaží. Všechny tři 

dilatační celky bytového domu jsou z hlediska nosné konstrukce shodně řešeny. Vlastní 

bytový dům je rozdělen do tří dilatačních celků – severního (ve statickém výpočtu je 

nazýván levou částí), středního a jižního (ten je nazýván pravou částí). 

Objekt bytového domu – severní, střední a jižní dilatační celek 

Založení je v případě všech tří dilatačních celků bytového domu interakčním ře-

šením základové desky na klubově přichycených pilotách. Deska v kontaktu s podložím 

má navrženou tl. 350 mm. Z vnějšího povrchu (od terénu, resp. podloží) je izolována 

asfaltovými pásy vůči střednímu stupni radonového rizika.  

Základová deska je navržena z betonu tř. C 30/37, přičemž je kloubově spojena 

s pilotami. Vlastní deska je navržena jako železobetonová konstrukce s omezenou šíř-

kou trhliny na 0,30 mm, ale bez těsněných spár a omezeného průsaku vody betonem. 

Základová deska nebude přímo pojížděna, proto jsou betony proto navrženy na třídu 

vlivu prostředí XF3, XA1, XC2. Vyztužena je vázanou výztuží pevnostní tř. B500 A, 

B500 B.  

Modulová vzdálenost příčných nosných zdí je od 4,05 m do 4,2 m. Stropní des-

ky nadzemních podlaží jsou navrženy v tl. 180 mm, což je z hlediska ohybové tuhosti 

plně postačující i pro vynášené dělící příčky zděné z velkoformátových tvarovek Poro-

therm. Balkonové desky s vyložením 1,6 jsou vykonzolovanou částí stropních desek. 

V místě kontaktního zateplovacího systému na obvodových stěnách mají přerušen te-

pelný most speciálními průmyslově vyráběnými statickými prvky pro železobetonové 

konzoly.  

V nejnižších podlažích je stropní deska zesílena na tl. 300 mm  a podporována je 

jednak částmi stěn spuštěnými z vyšších podlaží až na základovou desku, ale také úseky 

krátkých stěn, pilířů tl. 300 mm, které jsou uvažovány z betonu tř. C 45/55 a jejichž čela 

jsou zaoblena do půlkruhových částí. Nad konce pilířů a bodových sloupů je vložena 

smyková výztuž ve formě kozlíků z betonářské výztuže pevnostní tř. B500 B. 
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Svislou nosnou konstrukcí jsou v posledních třech podlažích zděné stěny – 

vnitřní tl. 250 mm, v příčném i podélném směru. Štítové dilatační stěny tl. rovněž 250 

mm jsou navrženy z akustických keramických tvarovek pevnosti minimálně P20 na 

průmyslově vyráběnou maltu pevnosti 5,0 MPa (např. Porotherm 25 AKU MK.) Obvo-

dové zdivo tl. 250 mm je navrženo z nosné varianty keramických tvarovek o min. pev-

nosti P15 na průmyslově vyráběnou maltu pevnosti 5,0 MPa např. Porotherm 24 P+D. 

Překlady nad dveřmi i okny jsou uvažovány jako keramické z nosních překladů výšky 

240 mm, resp. i jako monolitické v případě rohových oken.  

V přechodových třech podlažích jsou navrženy vnitřní stěny z monolitického že-

lezobetonu tř.C 30/37 o tl. 200mm a vnější stěny tl. 250 mm s výjimkou štítových dila-

tačních stěn, které mají navrženou tl. 200 mm. 

Betonová konstrukce obvodových zdí je navržena z betonu se stupněm vlivu 

prostředí XC2 a vnitřní konstrukce se stupněm vlivu prostředí XF2. Tříramenná scho-

diště jsou navržena jako železobetonová desková ramena, monoliticky spojena 

s podestami a mezipodestami, které jsou vynášeny přiléhajícími schodišťovými stěnami. 

Celá schodišťová konstrukce šikmých ramen a vodorovných podest či mezipodest je 

lokálně uložena pomocí nosných - zvuků i otřesy tlumících úložných boxů do svislých 

konstrukcí.  Ve zbývajících částech je oddělena od stěn speciálními deskami. Rovněž 

výtahová šachta je řešena jako dvojitá, s vnitřní samonosnou částí oddělenou od nosné 

konstrukce objektu zvuk i otřesy tlumícími deskami. 

Betonové konstrukce jsou navrženy z betonu tř. C 30/37, resp. C 35/45 u sloupů 

a pilířů (krátkých stěn) ve 2. a 1. PP. Zabudovaná výztuž pevnostní tř. B500 musí být 

v případě stropních desek se zvýšenou tažností (tř. B500 B) – v ostatních případech mů-

že být použita sbírková výztuž s normální tažností (tř. B500 A). 
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Objekt předsazené parkovací podnože 

Parkovací podnož je kombinací svislých konstrukcí obvodových zdí 

z monolitického železobetonu a vnitřních železobetonových sloupů s monolitickými 

železobetonovými stropními deskami, které jsou v mírném spádu odkloněny od bytové-

ho objektu. Modulová osnova je sice pravoúhlá, ale s nepravidelnou roztečí – v příčném 

směru s modulem až 7,5 m a v podélném směru až 6,5 m. Stropní desky mají navrženu 

tl. 300 mm, a protože nejsou přímo pojížděné, jsou navrženy z betonu tř. C 30/37 – 

XF1, XA1, XC2. Vyztuženy jsou vázanou výztuží pevnostní tř. B500. Nájezdné rampy 

jsou navrženy s vyšším úklonem jako prolomené části stropní desky. Nad bodové slou-

py je vložena smyková výztuž ve formě kozlíků z betonářské výztuže pevnostní tř. 

B500 B. 

Obvodové stěny mají navrženu tl. 250 mm a jsou navrženy na příslušný zemní 

tlak a rovněž i na mimořádné zatížení nárazu parkujících vozidel. Vnitřní sloupy mají 

kruhový průřez Ø 400 mm a jsou rovněž navrženy na mimořádné zatížení nárazem par-

kujících vozidel. Betonová konstrukce obvodových zdí je navržena z betonu se stupněm 

vlivu prostředí XF2 z důvodu možného ostřiku těchto betonů vodou z kol projíždějících 

automobilů. 

1.1.4 Dispoziční a provozní řešení 

SO 01 - Budova „B“ 

2. PP – se na jižní straně nachází komerční prostor, který ke svažitosti terénu má vstup 

z venkovní jižní strany domu. Ve zbývající části 2. PP se nachází tři schodišťové prosto-

ry s výtahem, kočárkárna + kolárna, parking, a místnosti pro sklepní kóje, případně sa-

mostatné sklepy a výměníková stanice pro objekt „B“. Ve schodišťových prostorech 

jsou úklidové komory s výlevkou. 

1. PP – v prvním bloku C se nachází byty 2x2+kk, 1x1+kk , 1x3+kk a 1x4+kk. Byty na 

západní straně mají předzahrádku a z části i byty a komerční prostor na východní straně. 

V druhém bloku D se nachází schodišťový prostor s výtahem, kočárkárna + kolárna, na 

jižní straně komerční prostor, parking, místnosti pro sklepní kóje. V třetím bloku E se 

nachází schodišťový prostor s výtahem, místnost EPS, parking, místnosti pro sklepní 

kóje. 
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1. NP – v prvním bloku C se nachází byty 1x1+kk, 2x2+kk, 1x3+kk a 1x4+kk. V dru-

hém bloku D se nachází byty 3x1+kk, 2x2+kk a 2x3+kk. Byty na západní straně mají 

předzahrádku. V třetím bloku E se nachází byty 2x1+kk, 5x2+kk a 2x3+kk. Byty na 

západní straně mají předzahrádku a z části i byty na východní straně.  

2. NP – 4. NP v prvním bloku C se nachází byty 1x1+kk, 2x2+kk, 1x3+kk a 1x4+kk. 

V druhém bloku D se nachází byty 3x1+kk, 2x2+kk a 2x3+kk. V třetím bloku E se na-

chází byty 2x1+kk, 5x2+kk a 2x3+kk. 

5. NP – v prvním bloku C se nachází byty 1x4+kk, 1x5+kk. V druhém bloku D se na-

chází byty 3x1+kk, 3x2+kk a 1x3+kk. V třetím bloku E se nachází byty 2x1+kk, 

5x2+kk a 2x3+kk. 

6. NP – v druhém bloku D se nachází byty 1x3+kk a 1x5+kk. V třetím bloku E se na-

chází byty 2x1+kk, 6x2+kk a 1x3+kk. 

7. NP – v třetím bloku E se nachází byty 1x4+kk, 1x5+kk a 1x1+1. 

1.1.5 Bezbariérové užívání stavby 

V areálu je dostatečný prostor pro parkování vozidel pro osoby s omezenou schopností 

pohybu, rozměry pro tyto stání vyhovují: 

 Budova „A“ 4+1=5 stání 

 Budova „B“ 8+4=12 stání 

 Celkový počet stání je 276 parkovacích míst, a dle vyhl. 369/2001Sb. je min. 

počet 5% tj. 14stání určených pro parkování vozidel pro osoby s omezenou 

schopností pohybu což projekt splňuje. 

Povrch schodišť, šikmých ramp a podlah vnitřních komunikací bude rovný, pevný 

a upravený proti skluzu. Hodnota součinitele smykového tření musí být min. 0.6 

a u šikmých ramp 0.68. Vstupní dveře jsou zaskleny bezpečnostním sklem, vstup bude 

osvětlen. Prosklené stěny budou provedeny z bezpečnostního skla a opatřeny ve výšce 

1100-1600mm pruhem ze značek 50x50mm max. 150mm od sebe. 
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1.1.6 Stavebně-technické řešení a vlastnosti stavby, stavební fyzika 

Budova “B“ polyfunkčního komplexu Houbalova se skládá ze tří dilatačních 

celků bytového domu a jednoho dilatačního celku s parkovací funkcí. Všechny dilatační 

celky mají shodnou úroveň nejnižšího podlaží. Všechny tři dilatační celky jsou z hledis-

ka nosné konstrukce řešeny obdobně. 

1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

1.2.1 Zemní práce 

Zhodnocení základových poměrů a zajištění stavební jámy. Zájmové území se 

nachází ve svažitém terénu upadajícím směrem na jih a jihozápad. Lokalita je významně 

poznamenána antropogenní činností – konfigurace terénu je ovlivněna předchozí čin-

ností – násypy a zářezy na lokalitě. 

Pod svrchním horizontem navážek, jejichž ověřená mocnost je max. 2,5m, se 

nacházejí kvartérní sedimenty, které jsou zastoupeny svahovými sedimenty – jílovito-

písčité a písčité hlíny, eolické sedimenty – spraše a sprašové hlíny. Mocnost kvartérních 

sedimentů se pohybuje v rozmezí 6 – 10m. V jejich podloží se v části lokality (budova 

B) vyskytují polohy fluviálních štěrků. V prostoru sondy VJ–2 na spodní straně budovy, 

byly pravděpodobně zastiženy jílovité zeminy okraje karpatské předhlubně – pevné 

plastické, případně písčité jíly. 

V zájmovém území se nachází několik tektonických poruch, které způsobují ne-

homogenitu podložních hornin brněnského masivu. Zvětralý povrch skalního podloží 

byl zastižen ve všech sondách vyjma VJ – 2. Sonda VJ-1 zjistila přibližnou mocnost 

zvětralého eluvia brněnského masivu – zahliněných písků v mocnosti 5,5m, dále pře-

cházejících v navětralé horninové podloží tř. R5 – R4. Hladina podzemní vody nebyla v 

lokalitě zastižena. Předpokládá se pouze působení infiltrovaných srážkových vod v pro-

storu zasypaných výkopů okolo stavby. Sklony stěn dočasných svahů je možno volit v 

poměru 1 : 1. Zemní práce budou prováděny strojně. Rýhy pro základy budou ručně 

začištěny. Nové zásypy budou prováděny z vhodné vytěžené zeminy po vrstvách 

300mm a hutněny. 
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Základovou spáru je třeba chránit před povětrnostními vlivy, nadměrně vlhká jí-

lovitá hlína v základové spáře nemá dostatečné parametry pevnosti, aby bezpečně pře-

nesla zatížení stavby a nedošlo k deformaci podzákladí. Z hlediska zařazení použití do 

násypů lze vytěžené jílovité zeminy označit jako nevhodné. 

1.2.2 Základové konstrukce 

Vlastní založení je v případě všech tří dilatačních celků bytového domu in-

terakčním řešením základové desky na kloubově přichycených pilotách. Deska v kon-

taktu s podložím má navrženu tl. 350 mm a z vnějšího povrchu je izolována asfaltovými 

pásy vůči střednímu stupni radonového rizika.  

Vzhledem ke složitým základovým podmínkám, svažitému terénu a vysoké in-

tenzitě zatížení od horní stavby je navrženo založení na pilotách Průměr pilot se pohy-

buje v závislosti na intenzitě zatížení od 600 do 1200mm. V koruně pilot průměru 600-

900mm je navrženo rozšíření na průměr 1100mm výšky 800mm jako náhrada patek pod 

sloupy. Pod obvodovými stěnami budov je navržen základový pas výšky 800mm, zalo-

žený na pilotách. Část pilot s menším zatížením je plovoucí, zbývající piloty jsou buď 

uložené v eluvium skalního podloží, nebo vetknuty cca 1m do skalního podloží třídy R5 

– R4. 

Založení objektu je koncipováno: 

Založení garáží je rovněž na vrtaných pilotách, které jsou ukončeny ve zvětrali-

novém plášti skalního podloží, ale bez základové desky. Hlavy pilot této části jsou opat-

řeny převázkami (přechodovými hlavicemi) pro vnitřní sloupy, resp. základovými pásy 

pod obvodovými stěnami. Pro vlastní betonáž základových pasů je nutné provést pod-

kladní betony pod základovými pasy. 
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Založení bytového domu – je vzhledem k jeho výšce a popsaným základovým 

poměrům navrženo jako hlubinné na vrtaných pilotách opřených o ukloněný skalní po-

vrch. Staticky je řešeno v interakci se základovou deskou. Piloty jsou ve styku se zákla-

dovou deskou uvažovány jako kloubové. Základová deska je navržena z betonu tř. C 

30/37, přičemž je kloubově spojena s pilotami. Vlastní deska je navržena jako železobe-

tonová konstrukce s omezenou šířkou trhliny na 0,30 mm ale bez těsněných spár a ome-

zeného průsaku vody betonem. Základová deska nebude přímo pojížděna, betony jsou 

proto navrženy na třídu vlivu prostředí XF3, XA1, XC2. Vyztužena je vázanou výztuží 

pevnostní tř. B500 B.  

1.2.3 Konstrukce svislé 

Bytové domy – modulová (osová) vzdálenost příčných nosných zdí je 4,30 m. 

Svislá nosná konstrukce podzemních podlaží je tvořena jednak částmi stěn spuš-

těnými z vyšších podlaží až na základovou desku, ale také úseky krátkých stěn tl. 300 

mm, které uvažovány z betonu tř. C 45/55 a jejichž čela jsou zaobleny do půlkruhových 

částí a kruhovými sloupy o průměru 400 mm. Nad konce pilířů a bodové sloupy je vlo-

žena smyková výztuž ve formě kozlíků z betonářské výztuže pevnostní tř. B500 B. 

Svislou nosnou konstrukcí jsou v posledních třech podlažích zděné stěny - vnitřní tl. 

250 mm v příčném i podélném směru a štítové dilatační tl. rovněž 250 mm z akustic-

kých keramických tvarovek pevnosti minimálně P20 na průmyslově vyráběnou maltu 

pevnosti 5,0 MPa (Porotherm 25 AKU MK).  

Obvodové zdivo tl. 250 mm je navrženo z nosné varianty keramických tvarovek 

o min. pevnosti P15 (Porotherm 24 P+D) na průmyslově vyráběnou maltu pevnosti 5,0 

MPa. Překlady nad dveřmi i okny jsou uvažovány jako keramické z nosných překladů 

výšky 240 mm, resp. jako monolitické. V přechodových třech podlažích jsou navrženy 

vnitřní stěny z monolitického železobetonu tř. C 30/37 o tl. 200 mm a vnější stěny tl. 

250 mm, s výjimkou štítových dilatačních stěn, které mají navrženu tl. 200 mm. 

Betonová konstrukce obvodových stěn je navržena z betonu se stupněm vlivu 

prostředí XC2, vnitřní konstrukce potom se stupněm vlivu prostředí XC1. Výjimkou 

jsou betony svislých konstrukcí v parkovacích stáních, které musí být navrženy na stu-

peň vlivu prostředí XF2. 
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Garáže - je kombinací svislých konstrukcí obvodových zdí z monolitického železobe-

tonu a vnitřních železobetonových sloupů s monolitickými železobetonovými stropními 

deskami, které jsou v mírném spádu odkloněny od bytového objektu. Modulová osnova 

je sice pravoúhlá, ale s nepravidelnou roztečí – v příčném směru s modulem až 7,5 m 

a v podélném směru až 6,5 m. 

Obvodové stěny mají navrženu tl. 250 mm a jsou navrženy na příslušný zemní 

tlak a rovněž i na mimořádné zatížení nárazu parkujících vozidel. Vnitřní sloupy mají 

kruhový průřez ø 400 mm a jsou navrženy na mimořádné zatížení nárazem parkujících 

vozidel. Betonová konstrukce obvodových zdí je navržena z betonu se stupněm vlivu 

prostředí XF2. Podrobné skladby svislých konstrukcí jsou uvedeny ve skladbách kon-

strukcí. Atiky jsou železobetonové monolitické tl. 250mm vetknuté do stropních desek. 

1.2.4 Konstrukce vodorovné 

Bytové domy - modulová vzdálenost příčných nosných zdí je od 4,05 m do 4,2 m. 

Stropní desky nadzemních podlaží mají navrženu tloušťku 180 mm, což je z hle-

diska ohybové tuhosti plně postačující i pro vynášené dělící příčky zděné z velkoformá-

tových tvarovek Porotherm. 

Balkónové desky s vyložením 1,6 m jsou navrženy ze železobetonu se statickým 

prvkem pro přerušení tepelného mostu. Horní povrch nášlapné strany bude proveden ve 

spádu.  

V nejnižších podlažích je stropní deska zesílena na 300 mm a podporována je 

jednak částmi stěn spuštěnými z vyšších podlaží až na základovou desku, ale také úseky 

krátkých stěn tl. 300 mm, které uvažovány z betonu tř. C 45/55 a jejichž čela jsou zaob-

leny do půlkruhových částí. Nad konce pilířů (úseky krátkých stěn) a bodové sloupy je 

vložena smyková výztuž ve formě kozlíků z betonářské výztuže pevnostní tř. B500 B. 

Garáže - Monolitické železobetonové stropní desky, které jsou v mírném spádu odklo-

něny od bytového objektu. Modulová osnova je sice pravoúhlá, ale s nepravidelnou roz-

tečí – v příčném směru s modulem až 7,5 m a v podélném směru až 6,5 m. 
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Stropní desky mají navrženu tl. 300 mm, a protože nejsou přímo pojížděné, jsou navr-

ženy z betonu tř. C 30/37 – XF1, XA1, XC2. Vyztuženy jsou vázanou B500 B. Nájezd-

né rampy jsou navrženy s vyšším úklonem jako prolomené části stropní desky. Obvo-

dové stěny mají navrženu tl. 250 mm a jsou navrženy na příslušný zemní tlak a rovněž i 

na mimořádné zatížení nárazu parkujících vozidel. Vnitřní sloupy mají kruhový průřez ø 

400 mm a jsou navrženy na mimořádné zatížení nárazem parkujících vozidel. 

Stropní desky mají navrženu tl. 300 mm, a protože nejsou přímo pojížděné, jsou 

navrženy z betonu tř. C 30/37 – XF1, XA1, XC2. Vyztuženy jsou vázanou výztuží pev-

nostní tř. B500 B. Nájezdné rampy jsou navrženy s vyšším úklonem jako prolomené 

části stropní desky. Nad bodové sloupy je vložena smyková výztuž ve formě kozlíků z 

betonářské výztuže pevnostní tř. B500 B. 

1.2.5 Příčky a dělící konstrukce 

V objektu jsou navrženy příčky tl. 75, 100, 125, 150, 200mm. 

Příčky jsou provedeny jako zděné a to z keramického zdiva 

- tl. 100 mm z cihel POROTHERM 8 Profi o rozměru 80 x 497 x 249 mm na celoploš-

nou maltu pro tenké spáry POROTHERM Profi. Nad otvory v těchto příčkách a i v dal-

ších budou použity systémové keramicko-betonové překlady v patřičných délkách, al-

ternativně v místech otvorů pro revizní dvířka do šachet z ocelových „L“40/60/3 v po-

třených délkách. 

- tl. 125 mm jsou provedeny z cihel POROTHERM 11,5 Profi o rozměru 

115x497x249mm na celoplošnou maltu pro tenké spáry POROTHERM Profi.  

- tl. 150 mm jsou provedeny z cihel POROTHERM 14 Profi o rozměru 

140x497x238mm na celoplošnou maltu pro tenké spáry POROTHERM Profi. 

-tl. 200 mm jsou provedeny z cihel POROTHERM 19 AKU o rozměru 190 x 372 x 238 

mm na maltu vápenocementovou.  
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Dále jsou provedeny jako zděné a to z pórobetonového zdiva YTONG P2-500 (i 

ve formě instalačních přizdívek) v tl. 75-150 mm o rozměru 75-150 x 599 x 249 mm na 

tenkovrstvou maltu YTONG. Nad otvory v těchto příčkách budou použity systémové 

překlady v patřičných délkách. 

Instalační přizdívky budou od mezibytových stěn oddilatovány akustickými des-

kami Mirelon v tl. 5 mm. Železobetonové dělící stěny sousedních bytů budou opatřeny 

tepelně izolačními přizdívkami v tl. 50 mm z nařezaných bloků YTONG LAMBDA+ 

P2-350 50 x 599 x 249 mm na tenkovrstvou maltu YTONG. Nutno kotvit systémovými 

nerezovými pásky nebo hmoždinkami pro ETICS k monolitické stěně – nesmí se lepit 

k podkladu. 

1.2.6 Konstrukce spojující různé úrovně 

V bytových objektech jsou navrženy tříramenná pravotočivá schodiště s rovnými 

stupni a s dvěma mezipodestami. Schodiště jsou navržena jako železobetonová desková 

ramena monoliticky spojena s podestami a mezipodestami, které jsou vynášeny přiléha-

jícími schodišťovými stěnami. Celá schodišťová konstrukce šikmých ramen a vodorov-

ných podest či mezipodest je lokálně uložena pomocí nosných - zvuk i otřesy tlumících 

úložných boxů do svislých konstrukcí. Dále na zbývajících částech je oddělena od stěn 

speciálními deskami. Schodiště jsou opatřeny zábradlím a madly dle ČSN. První a po-

slední stupeň v rameni bude zvýrazněna páskem dlažby v jiném odstínu. Betonové kon-

strukce jsou navrženy z betonu tř. C 30/37. Zabudovaná výztuž pevnostní tř. B500 B. 

Nášlapná vrstva schodiště bude provedena z keramického obkladu s protiskluz-

nou úpravou R10. Schodišťové stupně do ukončujících nerezových lišt. Na stěnách bu-

de proveden keramický sokl přes trvale pružný tmel v barvě spárovací hmoty. Rovněž 

výtahová šachta je řešena jako dvojitá, s vnitřní samonosnou částí oddělenou od nosné 

konstrukce objektu zvuk i otřesy tlumícími minerálními deskami. Ve výtahových šach-

tách bude instalován výtah KONE MonoSpace 500 o nosnosti 630kg s kabinou o vnitř-

ních rozměrech min. 1100x1400mm v nerezovém provedení.  
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1.2.7 Zastřešení 

Bytové domy - střecha bytových domů je provedena jako plochá, nevětraná. 

Nosnou konstrukci střechy tvoří železobetonová stropní deska tl. 180mm. Střecha je 

vyspádována v jednotném spádu 2% ke střešním vpustím a na terasách ustupujících 

podlaží rovněž vyspádování k vpustím v jednotném spádu 2%. Na stropní konstrukci 

bude položena parotěsná izolace z modifikovaného bitumenového pásu GLASTEK 40 

SPECIAL MINERAL, následně pak spádová vrstva z polystyrenových spádových dílců 

EPS Stabil 100S, spád 2% v tl. min. 100 mm, na kterou je položena tepelná izolace 

z polystyrenových desek EPS Stabil 100S s překrytím spár první spádové vrstvy tl. 150 

mm. Na tepelnou izolaci bude položena ochranná vrstva hydroizolace FILTEK 300 – 

syntetická geotextilie 300g/m2, na kterou pak bude položena hydroizolační fólie z PVC-

P pro zatěžovací vrstvy DEKPLAN 77 v tl. 1,5 mm.  

Střešní fólie pro nezatěžované střešní konstrukce DEKPLAN 76 bude vytažena 

na atiku, která bude taktéž zateplena deskami z EPS 100S v tl. 120 mm, a napojena na 

oplechování atiky. Střešní hydroizolace bude chráněna stabilizační vrstvou, kterou tvoří 

50 mm mocná vrstva praného říčního kameniva frakce 16/32 mm na ochrannou vrstvu 

hydroizolace FILTEK 500 – syntetická geotextilie 500g/m2. 

Na terasách ustupujících podlaží bude hydroizolace přitížena teracovou betono-

vou dvouvrstvou impregnovanou dlažbou s protiskluzným povrchem 400x400x35 mm – 

TopTeramo Mramorit®, vzor 065. Dlažba bude kladena de výškově rektifikačních sys-

témových terčů a bude tvořit rovnou plochu. Hydroizolace bude vytažena 150 mm nad 

horní hranu dlažby a ukončena na systémové poplastované liště. U odtoku teras bude 

tepelná izolace v druhé vrstvě provedena z desek PIR - KINGSPAN THERMAROOF 

TR 26 v ploše 4x4 m v tl. 80 mm – nutno kotvit: 6 kotev na desku. Na terasách budou 

střešní vpusti v provedení se zápachovou uzavírkou. Na střeše jsou hromosvod, řada 

prostupů od VZT, či odvětrání kanalizace. 

Garáže - střecha garáží je provedena jako plochá, nevětraná. Nosnou konstrukci střechy 

tvoří monolitické železobetonové stropní desky, které jsou v mírném spádu odkloněny 

od bytového objektu. Střecha je vyspádována v jednotném spádu 2% k atice, kde budou 

provedeny vpusti v místě vytvořeného protispádu z cementové malty MAPEI PLA-

NITOP FAST 330. 
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Na stropní konstrukci bude položena ochranná vrstva hydroizolace – syntetická 

geotextilie 300g/m2 a na tuto pak hydroizolační polyetylenová fólie PENEFOL 750 v tl. 

1,5 mm. Na hydroizolaci bude položena ochranná vrstva hydroizolace – syntetická geo-

textilie 500g/m2 OPTIGREEN RMS 500 a následně nopová fólie OptigreenTyp FKD 

60 BO, zaplněna drenážním násypem Optigreen Perl 8/16, která bude sloužit jako vodo-

akumulační a drenážní vrstva ve vegetační střeše. Následně bude položena filtrační 

a separační vrstva z textilie Optigreen Typ 105 a na tuto pak finální vegetační vrstva 

z trávníkového substrátu pro pobytový trávník Optigreen Typ R a proveden osev trávni-

kovou směsí dle sadových úprav. 

V místě pojížděné komunikace a parkovacích venkovních ploch bude hydroizo-

lační vrstvu PENEFOL 750 v tl. 1,5 mm položena ochranná vrstva hydroizolace – syn-

tetická geotextilie 300g/m2 a na tuto kluzná vrstva Optigreen z fólie HDPE v tl. 1,0 mm 

a drenážní nopová fólie OptigreenTyp FKD12 - systémové řešení firmy Optigreen. Ná-

sledně bude proveden hutněný násyp ze štěrku prolitý cementovou maltou. Finální skla-

debná dlažba 100/200/80 mm bude položena do drceného kameniva fr. 4/8 v tl. 40 mm 

Na garážích budou aplikovány povrchy: 

- vegetační střecha - trávníkový substrát pro pobytový trávník Optigreen Typ R tl. 320 

mm 

- kačírek a dlažba dle sadových úprav – tl. 320 mm 

- komunikace - skladebná dlažba 100/200/80 mm, barva přírodní šedá tl. 350 mm. 

1.2.8 Izolace 

a) Hydroizolace proti zemní vlhkosti, podzemní vodě a radonu 

Bytové domy – hydroizolaci spodní stavby budovy bude zajišťovat hydroizolační fólie 

z LDPE PENEFOL 750 v tl. 1,5 mm s atestem na protiradonovou izolaci. Dle protokolu 

o stanovení radonového indexu pozemku se pozemek řadí do kategorie středního inde-

xu. Hydroizolace bude oboustranně chráněna geotextílií 300g/m2. 
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V místě pilot bude hydroizolační fólie vynechána. Styk piloty a základové desky 

bude izolován stěrkovou izolací MAPELASTIC tl. min. 3mm k níž bude fólie dotěsně-

na pomocí butilovo-bentonitovou pastou MAPEPROOF MASTIC. Střešní hydroizolač-

ní fólie je navržena z PVC-P pro zatěžovací vrstvy DEKPLAN 77 v tl. 1,5 mm respek-

tive DEKPLAN 76 v tl. 1,5 mm pro nezatěžované vrstvy s UV odolností. 

Garáže – hydroizolace stěn i střešní konstrukce bude provedena z LDPE fólie PENE-

FOL 750 v tl. 1,5 mm a bude oboustranně chráněna geotextílií 300 g/m2 – 500 g/m2 dle 

skladeb konstrukcí. Suterénní stěny budou opatřeny svislou drenáží z nopové fólie 

s filtrační vrstvou DELTA TERRAXX. Fólie DELTA TERRAXX bude v soklové části 

kotvena pomocí prvku DELTA-GEO-DRAIN CLIP a ukončena soklovou systémovou 

lištou DELTA MS-PROFIL. 

V místě pilot je navržena stěrková hydroizolace na bázi cementu Mapelastic v tl. 

min. 3 mm. Na tuto stěrkovou hydroizolaci pak bude přes butilo-bentonitovou těsnící 

pásku Mapeproof Mastic napojene LDPE fólie Penefol 750. Hydroizolace v místnostech 

vlhkostně zatěžovaných bude provedena hydroizolace pod dlažbou a to pomocí stěrkové 

izolace MAPEGUM WPS. Tato izolace bude provedena i na stěnu a to v mokrých zó-

nách (sprchy, umyvadla atd.) do výšky 150mm nad podlahu, v mokrých zónách 

2200mm s přesahem 300 mm. Rohy mezi podlahou a stěnou, nebo roh stěn, bude vy-

ztužen páskou MAPEBAND. 

Parotěsná izolace je provedena z bitumenových pásů. Na střechách a ustupují-

cích podlaží bytových domů bude je navržena parotěsná izolace z modifikovaného as-

faltového pásu GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL v tl. 4 mm. Na střechách vyústních 

elementu instalačních šachet bude provedena parotěsná izolace ze samolepícího modifi-

kovaného asfaltového pásu GLASTEK 30 STICKER PLUS v tl. 3 mm. 

b) Izolace tepelné  

Podlaha na terénu v komerčním prostoru bude zateplena tepelně izolační PIR deskami 

Puren FAL, oboustranně opatřených hliníkem tl. 50 μm, po obvodu ozub v tloušťce 80 

mm. Podlahy sch. prostorů 2.PP stejnými deskami v tl. 40 mm. 

Tepelná izolace stěn a základů v 2. PP, 1. PP a 1. NP přiléhající k zemině a 300 mm nad 

upravený terén z desek z polystyrenových perimetrických desek s uzavřenou strukturou, 

Styrotrade Perimetr v tl. 150mm. 
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Zateplení stěn bude provedeno kontaktním zateplovacím systémem v certifiko-

vaném systému WEBER, kde izolaci tvoří minerální vata s podélnou orientací vláken, 

TR10 v tl. 150 mm odpovídajícího typu pro použití v kontaktním zateplovacím systé-

mu. Součinitel tepelné vodivosti = 0,036 Wm-1K-1. Kotvení tepelné izolace bude me-

chanické pomocí talířových hmoždinek WEBER CNØ8. Způsob kladení a vlastní mon-

táž bude odpovídat požadavkům výrobce. Izolace je nehořlavá. 

Střešní konstrukce objektu je zateplena pomocí polystyrenových klínových de-

sek EPS Stabil 100S, spád 2% v tl. min. 100 mm vytvářející potřebný spád dle PD, na 

kterou je položena tepelná izolace z polystyrenových desek EPS Stabil 100S s překry-

tím spár první spádové vrstvy v tl. 150 mm. V místě teras bude druhá vrstva tepelně 

izolačních desek provedena z EPS Stabil 150 S – překrýt spáry, v tl. 80 mm. Strop hro-

madných garáží a přilehlých místností pod byty či komerčním prostorem bude zateplen 

deskami z minerální vaty s podélnou orientací vláken, TR10 v tl. 220 mm, popř. 100 

mm odpovídajícího typu pro použití v kontaktním zateplovacím systému. Součinitel 

tepelné vodivosti = 0,036 Wm-1K-1. 

c) Izolace zvukové 

Kročejová izolace podlah bude provedena z minerální vlny dle skladeb konstrukcí. Zá-

mečnické konstrukce podporující VZT potrubí na střechách budou uloženy na akustic-

kých deskách v tl. 20 mm. Stěna výtahové šachtu bude izolována deskami MIRELON z 

pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou – těsněné spáry: přelepit spáry 

PVC páskou MIRELON. Podlaha dojezdu výtahové šachty bude mít antivibrační rohož 

CONIRAP 0,7 v tl. 22 mm lepenou k základové desce lepidlem TOPrén Extrém. 

1.2.9 Podlahy, sokly, terasa 

Podlahy jsou v tl. 110 mm resp. 150 mm (komerční prostor ve 2.PP). V objektu jsou 

nášlapné vrstvy podlah: 

- keramická dlažba (dle kladečského plánu) 

- laminátová podlaha 

- Mapefloor parking systém 
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- polyuretanový transparentní nátěr 

Všechny podlahy jsou vč. tepelné izolace, betonové mazaniny vyztužené KARI 

sítí, penetrace, samonivelační stěrky, lepidla a vlastní nášlapné vrstvy atp. Tam, kde 

jsou dilatační spáry, bude do podlah vložena příslušná dilatační lišta Schlüter DILEX-

AKWS110. Dlažba bude dilatována. Napojení dlažeb a obkladů bude provedeno vypl-

něním trvale pružným tmelem v barvě spárovací hmoty. 

Rozhraní podlahovin bude vždy provedeno přes přechodovou nebo ukončující 

podlahovou lištu. Sokly jsou provedeny z příslušných matriálů k nášlapné vrstvě. Čistící 

zóny budou osazeny před hlavní vstupy do objektu. Venkovní čistící zóna GAPA TO-

PWEL 22 mm: Al. profily š. 27 mm, v kterých se střídají pryžové a kartáčové lamely. 

Vnitřní čistící zóna je tvořena kobercem CORAL CLASSIC. 

1.2.10 Úpravy povrchů vnitřních 

 Vnitřní obklady 

obklad koupelny: 

- obklad keramický do výšky 2175 mm po celém obvodu místnosti, revizní dvířka hli-

níkové se skrytým rámečkem pod obklad, dle kladečského plánu 

- použití stěrkové hydroizolace pod dlažbu do výšky 150mm nad podlahu, v mokrých 

zónách 2175mm s přesahem 300mm 

obklad samostatných místností WC: 

obklad keramický do výšky 2100 mm po celém obvodu místnosti, revizní dvířka hliní-

kové se skrytým rámečkem pod obklad, dle kladečského plánu 

- použití stěrkové hydroizolace pod dlažbu do výšky 150mm nad podlahu 

 Vnitřní omítky 

Byty, komerční prostory a veškeré monolitické stěny: 



30 
 

- na zdivu v bytech vápenocementová štuková ve složení - vnitřní štuková omítka jemná 

Cemix 033j zrnitosti 0,4 mm, vnitřní jádrová strojní omítka Cemix 012 a cementový 

postřik Cemix 052 

- na monolitických stěnách a stropech štuková ve složení - vnitřní štuková omítka jemná 

Cemix 033j, polymercementový spojovací můstek Cemix 221 

Chodby, kóje, provozní místnosti apod.: 

- na zdivu vápenocementová jednovrstvá strojní omítka Cemix 073, zrnitost 0,7 mm 

a cementový postřik Cemix 052 

 Vnitřní barevné nátěry 

Dílčí plochy stěn společných prostor budou opatřeny interiérovým nátěrem Weber – 

weber.deco mal (NV100) v barvě červené CE3A. 

Kontaktní zateplovací systém v garážích bude opatřen nátěrem weber.deco mal 

(NV100) v barvě světle šedé SE4D. V podzemních podlažích bude monolitický beton 

v pohledové úpravě (PB3) a opatřen transparentním ochranným nátěrem, zajišťující 

bezprašnost povrchu pohledového betonu, např. Antipluviol. 

1.2.11 Úpravy povrchů vnějších 

Vnější obklady - nevyskytují se. 

Vnější omítka je navržena v rámci kontaktního zateplovacího systému v provedení ten-

kovrstvé silikonsilikátové omítky, zrnitost 2mm Weber.pas.extraClean nebo silikonové 

omítky, zrnitost 2mm Weber.pas.silikon. Tam, kde jsou dilatační spáry, bude do omítek 

vložena systémová dilatační lišta. 

Malby, nátěry 

Malby v nadzemních podlažích budou provedeny disperzní akrylátové, otěruvzdorné, 

omyvatelné a s dobrou paropropustností vodních par – Primalex Plus v barvě bílé. 

Větrání 

Větrání většiny provozních místnosti je větrána přirozeně okny v kombinaci se vzdu-

chotechnikou. 



31 
 

Osvětlení, oslunění 

A. Umělé osvětlení  

Je navrženo takového typu a počtu, aby byla splněna požadovaná hodnota Em a oslnění 

UGR v souladu s požadavky na osvětlení dle ČSN a investora. Ovládání svítidel je pro-

vedeno částečně lokálně kolébkovými spínači tak, aby bylo možno zapnout nebo vy-

pnout pouze část osvětlení a částečně na pohybová čidla. 

B. Osvětlení 

Je dorženo dle ČSN 730580-2. 

C. Oslunění 

Vzhledem k orientaci objektu kdy všechny byty jsou orientovány na východ či západ, 

tak limity oslunění jsou splněny. 

Vibrace 

Nepředpokládá se, v objektu není výrobní či nevýrobní zařízení. 

Způsob vytápění 

Klasické, vytápěno úszředně. Zdrojem tepla jsou výměníkové stanice, které budou za-

jišťovat přívod teplé vody do bytových jednotek MEIBES. Vytápění bude zajišťovat 

Teplárny Brno, a.s.. 

Krby/kamna 

Nejsou navržena. 

1.2.12 Konstrukce truhlářské/plastové/hliníkové, výplně otvorů 

Truhlářské výrobky představují: vnitřní dveře, parapetní desky a prahy. 

Plastové výrobky: okna a balkónové dveře. 

Hliníkové výrobky: vstupní dveře, světlíky, okna a dveře komerčních prostorů a pro-

sklené stěny. 
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1.2.13 Konstrukce zámečnické 

Zámečnické výrobky tvoří především ochranná madla a zábradlí, čistící rohože, zábradlí 

schodišť a jiné výrobky dle výpisu zámečnických výrobků. 

1.2.14 Konstrukce klempířské 

- Okapnice, parapetní plechy, atiky teras - poplastovaný plech v antracitové barvě. 

- Lemování atiky střech apod. v místě fólií z PVC-P a LDPE - systémové prvky. 

- Oplechování parapetů balkonových dveří, pplechování atik střech garáží  

Hromosvody 

Hromosvod je řešen v podle ČSN EN 62305 (ČSN 341390), a to jako mřížová jímací 

soustava z vodiče AlMgSi D8 doplněná jímacími tyčemi. Jako náhodná část jímací sou-

stavy bude využito zábradlí, a také zábradlí na konci teras nad garážemi.  

Uzemnění bude provedeno pomocí zemnících pásků FeZn 30x4 v základech budovy – 

v úrovni hlav pilotů, kde bude provedeno vodivé propojení. Piloty a jejich armování 

budou využity jako zemnící soustava. Přizemněn bude i rozváděč společné spotřeby 

xRS1 a xRS2 a rozváděč RE1 přes hlavní ekvipotenciální přípojnici (HOP) umístěnou 

pod schodišti a rozvody ve výměníkové stanici. Přizemněny budou nejen rozvody vody 

a topení, ale i VZT potrubí v šachtách a garážích.  

Třída ochrany před bleskem LPS III. Dostatečná vzdálenost cca 0,7m pro zeď, min. 0,4 

pro vzduch a použít min 0,5m izolační tyče.  

Komíny 

Nejsou navrženy. 

Podhledy 

V objektu jsou navrženy zavěšené sádrokartonové podhledy plné v chodbách k bytům 

a dále nad sprchami v některých koupelnách - bude použit sádrokartonový podhled 

z impregnovaných SDK desek do vlhkého prostředí. 
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Stavební sklo 

Nejsou navržena žádná stavební skla. 

Zdravotní technika, spotřebiče 

Hygienická zařízení budou vybavena sanitárními zařízeními. WC na toaletách jsou za-

věšená s nízko položenými nádržkami. Všechny stěny v soc. zařízení jsou obloženy 

keramickými obkladačkami do výše 2100 mm. TUV bude připravována lokálně v byto-

vých jednotkách MEIBES. 

Ostatní 

Údržba čistoty budovy bude prováděna z úklidových komor. Komory jsou vybaveny 

výlevkou s teplou a studenou vodou, předpokládá se umístění skříně nebo polic na čistí-

cí prostředky.  

Průzkum stávajícího stavu 

Jedná se o novostavbu, bylo provedeno geodetické zaměření výškopisu a polohopisu, 

pořízena podrobná fotodokumentace. 

1.3 HODNOTY ZATÍŽENÍ UVAŽOVANÝCH PŘI NÁVR-

HU NOSNÉ KONSTRUKCE 

1.3.1 Užitné zatížení 

- bytové prostory včetně příslušenství (kat. A) …………………………. 2,0 kN/m
2 

-balkóny (kat. A) ……………………………………………………..…..4,0 kN/m
2
 

- obytné terasy (kat. A)……………………………………………………2,5 kN/m
2
 

- komerční prostory (prodejny) v parteru (kat. E)………………………..5,0 kN/m
2
 

- sociální a hygienická zařízení (kat. neurčena)…………………………..2,5 kN/m
2
 

- komunikační prostory se schodišti (kat. C)…………….………………….3,0 kN/m
2
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- prostory s parkovacím stáním (kat. F)……………………………………..2,5 kN/m
2
 

- sklepy jako příslušenství bytů (kat. A)………………………………….…2,5 kN/m
2
 

- strojovny ÚT, TÚV a ZTI (kat. E1)…………………………………..……5,0 kN/m
2
 

- strojovny výtahů (kat. neurčena)…………………………………….……..5,0 kN/m
2 

- zelená střecha dvora (kat. I)………………………………………………...5,0 kN/m
2
 

- pojížděná střecha garáží (kat. F)…………………………………………....2,5 kN/m
2
 

- nájezdová rampa do podzemních prostor (kat. F)……………………….….2,5 kN/m
2
 

- nepřístupné a neporůzné střechy (kat. H)…………………….………..…..0,75 kN/m
2 

1.3.2 Klimatické zatížení sněhem 

Z hlediska klasifikace zatížení sněhem se podle ČSN EN 1991-1-2 změny Z1 jedná o II. 

Sněhovou oblast s charakteristickou hodnotou zatížení sněhem na zemi Sk = 1,0 kN/m
2
 

a z hlediska klasifikace zatížení větrem se podle ČSN EN 1991-1-4 jedná o II. Větrovou 

oblast s výchozí základní rychlostí větru vb, 0= 25,0 m/s. 

1.4 SPECIFICKÉ NÁVRHY 

1.4.1 Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí  

a konstrukčních detailů 

Jsou navrženy typové certifikované konstrukce a prvky dle výrobců materiálů. Speciální 

detaily nejsou uvažovány. 

1.4.2 Návrh speciálních technologických postupů 

Navržené konstrukce vychází z tradičních postupů a jakosti. 
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1.5 TECHNOLOGICKÉ PODMÍNKY POSTUPU PRACÍ 

1.5.1 Podmínky ovlivňující stabilitu vlastní konstrukce 

Zvláštní nároky nejsou kladeny. Postup prací je součástí výrobní dokumentace dodava-

telských firem. 

1.5.2 Podmínky ovlivňující stabilitu sousedních staveb 

V blízkém okolí se nachází sousední objekt (I. etapa výstavby), na který je nutné brát 

při výstavbě zřetel. Podle potřeby budou přijata opatření, aby bylo minimalizováno 

ohrožení okolních staveb. 

1.6 ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH A POD-

CHYCOVACÍCH PRACÍ A ZPEVŇOVACÍCH KON-

STRUKCÍ ČI PROSTUPŮ 

Jedná se o novostavbu. Je vhodné dostatečně ověřit únosnost (rovnoměrnost konsolida-

ce) stávající zeminy a provést geologický průzkum. 

1.6.1 Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 

Veškeré betony budou hodnoceny podle [ ČSN EN 206-1 - Beton – část 1: Spe-

cifikace, vlastnosti, výroba a shoda (zařazeno jako ČSN 73 2403) z 9/2001, Změna Z1) 

- 1/2002, Změna Z2) - 12/2003, Změna Z3) - 4/2008] 

S kontrolou tlakové pevnosti a statického modulu pružnosti po 28 dnech (poža-

davky na vodonepropustné betony nejsou uplatněny). Kvalita jednotlivých betonů včet-

ně stupňů vlivu prostředí je uvedeno na jednotlivých výkresech tvaru. 
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Základovou spáru musí převzít statik zodpovědný za nosnou způsobilost, spolehlivost 

a bezpečnost celého objektu, který také odsouhlasí výrobní dokumentaci hlubinného 

založení (pilot) – sedání navržených pilot musí být v souladu se sedáním horní stavby 

a na takto vygenerované přídavné síly od vynucených přetvoření musí být dimenzována 

i horní stavba. 

Zděné stěny vyšších podlaží je nutné provádět podle [Zděné stěny vyšších podlaží 

je nutné provádět podle [ČSN EN 1996-2 – Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí 

– Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva (zařazeno jako ČSN 73 

1101) z 4/2007, Oprava 1) – 10/2010, Změna Z1) – 11/2011]. Vnitřní stěny jsou navr-

ženy z akustických keramických tvarovek Porotherm 25 AKU MK pevnosti P20 na 

maltu pevnosti 5,0 MPa, resp. v případě zdi tl. 200 mm z akustických tvarovek Poro-

therm 19 AKU pevnosti P15 na maltu pevnosti 5,0 MPa. Obvodové zdivo je navrženo z 

keramických tvarovek pro nosné zdivo typu Porotherm 24 P+D pevnosti P15 na maltu 

pevnosti 5,0 MPa. 

1.6.2 Seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odbor-

né literatury, software 

1.6.2.1 ČSN 

Je platný seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2209 Sb. ve znění novely č. 20/2012 Sb.  

Například:  

ČSN ISO 2394 (730031) – Obecné zásady spolehlivosti konstrukcí  

ČSN EN 1990 (730002), – Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí  

ČSN EN 1991-1 (730035) – Eurokód 1: Zatížení konstrukcí  

ČSN 73 05 40 Tepelná ochrana budov,  

ČSN 73 05 32 Akustika. Ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlast-

nosti stavebních výrobků,  

NV 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništích,  
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NV 362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost ochranu zdraví při práci na praco-

vištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.  

Eurokódy 1, 2, 3. 

1.6.2.2 Technické předpisy 

Technické listy zvolených stavebních systémů od daných výrobců k datu zpracování 

projektu. Jsou použity především zavedené systémy (či výrobci) POROTHERM, ISO-

VER, DEKTRADE, WEBER. 

1.6.2.3 Odborná literatura 

Dostupné normy, předpisy a publikace týkající se použitých prvků a konstrukcí. 

1.6.2.4 Software 

AutoCAD 2015, Word 2010, Excel 2010… 

1.6.3 Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace 

Jako přípravu pro realizaci je nutné zpracovat výrobní dokumentaci pro: 

- provedení železobetonových nosných konstrukcí stavby, ve které budou upřes-

něny technologie provádění v návaznosti na možnostech vybraného dodavatele 

hrubé stavby a zpracovány dílenské výkresy výztuže jednotlivých konstrukčních 

částí monolitického betonu. 

Vypracování této dokumentace musí provádět odborně kvalifikovaná statická projekční 

kancelář s dostatečnými odbornými znalostmi pro tento druh staveb.  

1.6.4 Specifické požadavky pro provádění stavby 

Řešeno v dalším stupni dokumentace: 

- bude dle potřeb a požadavků investora zajištěna podrobná specifikace plasto-

vých výrobků, barevnost fasád, podlah atd.  

- budou dle potřeby zpracovány prováděcí projekty jednotlivých profesí, např. tý-

kající se zabezpečení objektu, elektroinstalace, ZTI atd.  
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- bude věnována dostatečná pozornost přílohám (především projektům specializa-

cí (PBŘ,…). V případě nejasností budou upřednostněny před řešením ve staveb-

ní části 

- budou zohledněny případné požadavky dotčených orgánů, správců sítí apod.  

- stavba bude před prováděním výkopových prací vytyčena geodetem  

- dokumentace neobsahuje některé speciální detaily, případě provádění konkrét-

ním dodavatelem, musí se řídit vlastní realizační a výrobní dokumentací  

- změny navržených materiálů jsou možné pouze, pokud mají zcela totožné nebo 

lepší vlastnosti 

1.6.5 Specifické požadavky pro dokumentaci zajišťované jejím zhoto-

vitelem 

Vzhledem ke zvýšeným požadavkům především na požárně bezpečnostní řešení 

a častým změnám v legislativě je nutné průběžně kontrolovat, respektovat a beze zbytku 

plnit veškeré požadavky uvedené nejen v požární zprávě ale i ve stanoviscích dotčených 

orgánů. 
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2 SITUACE STAVBY 

2.1 ŘEŠENÍ DOPRAVNÍCH TRAS 

V řešení je návrh tras pro dopravu materiálu, bednění, výztuže, betonu a zdiva na stave-

niště. Specifikace použitých dopravních prostředků se nachází níže. 

 

Základní informace o umístění stavby 

Stavba je situována na severním okraji města Brna, a to v městské části Brno - Líšeň. 

Stavba se nachází na ulici Houbalova a není v současné době zastavěna. Mapa umístění 

stavby v rámci městské části Líšeň je na obr. 2.1. 

 

 

Obr. 2.1 Širší vztahy umístění stavby v rámci městské části Líšeň, 

1 -  Budova „B“ Houbalova, 628 00 Brno – Líšeň 
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Obr. 2.2 Širší vztahy umístění stavby - Budova „B“ Houbalova, 628 00 Brno – Líšeň 

2.2 DEFINICE TRAS 

1. Betonárna Cemex – Masná 110, Brno 

2. Armovna Brestt – Masná 110, Brno 

3. Bednění Doka – Kšírova 265, Brno 

4. Stavebniny Dektrade – Pražákova 625, Brno 
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2.2.1 Trasa č. 1 

Trasa č. 1 slouží pro dopravu betonové směsi z betonárny CEMEX, ulice Masná 110, 

602 00 Brno. Celková délka trasy 8,9 km a předpokládaná doba jízdy cca 12 minut. Byl 

zvolen autodomíchávač Stetter, výrobní řada Heavy duty line AM 9 C, na podvozku 

MAN TGS 35.400 8x4 BB s poloměrem otáčení 20,5 m a celkovou výškou 3,664 m. 

Dále čerpadlo betonu Schwing S 47 SX, na podvozku MAN TGS 32.400 8x4 BB 

s poloměrem otáčení 21,7 m a celkovou výškou 3,995 m. Na posouzení zájmových bo-

dů volím čerpadlo betonu. 

Popis trasy a posouzení zájmových bodů 

Po výjezdu z brány betonárny odbočíme vpravo (BZ 1.1 r = 38,7 m – vyhovuje) a jede-

me po ulici Černovické nábřeží cca 650 m. Na křižovatce odbočíme vlevo (BZ 1.2 r = 

28,4 m – vyhovuje) a pokračujeme po silnici II. třídy – ul. Černovická. Podjedeme pod 

železniččním mostem (BZ 1.3 v = 4,8 m – vyhovuje). Z ul. Černovická po cca 2,6 km 

sjedeme a pokračujeme vpravo (BZ 1.4 r = 25,7 m – vyhovuje) po přípojce 50, silnice 

I. třídy v délce cca 1,6 km, poté sjedeme (BZ 1.5 r = 44,1 m – vyhovuje) na silnici II. 

třídy. Na křižovatce odbočíme vlevo (BZ 1.6 r = 23,0 m – vyhovuje) na ul. Bělohorská 

a po cca 600 m odbočíme vpravo (BZ 1.7 r = 95,3 m – vyhovuje) na silnici II. třídy 

a ulici Jedovnická, po které pokračujeme cca 2,7 km a odbočíme vpravo 

(BZ 1.8 r = 27,2 m – vyhovuje) na ulici Elplova. Z ul. Eleplova odbočíme po cca 150 m 

vpravo (BZ 1.9 r = 33,7 m – vyhovuje) na ul. Podruhova, Houbalova, Masarova a po 

cca 460m přijíždíme na stavbu. 
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Obr. 2.3 trasa č. 1 + trasa č. 2 

2.2.2 Trasa č. 2 

Daná trasa č. 2 slouží pro dopravu betonářské výztuže z armovny firmy BRESTT, ulice 

Masná 110, 602 00 Brno. Celková délka trasy 8,1 km a předpokládaná doba jízdy cca 

12 minut. Trasa je totožná s trasou č. 1. Pro dopravu výztuže byl zvolen automobil Vol-

vo FL 42R s kontejnerem o rozměrech 9,00 x 2,50 m, výška 2,8 m a  poloměr otáčení 

19,6 m. Poloměr otáčení i rozměr utomobilu je menší než u čerpadla betonové směsi 

posuzovaného pro trasu č.1, tudíž body zájmu vyhoví i pro automobil Volvo. 

Popis trasy a posouzení zájmových bodů 

Po výjezdu z armovny odbočíme vpravo (BZ 2.1 r = 38,7 m – vyhovuje) a jedeme po 

ulici Černovické nábřeží cca 650 m. Na křižovatce odbočíme vlevo (BZ 2.2 r = 28,4 m 

– vyhovuje) a pokračujeme po silnici II. třídy – ul. Černovická. Podjedeme pod želez-

ničním mostem (BZ 2.3 v = 4,8 m – vyhovuje). Z ul. Černovická po cca 2,6 km sjedeme 

a pokračujeme vpravo (BZ 2.4 r = 25,7 m – vyhovuje) po přípojce 50, silnice I. třídy 

v délce cca 1,6 km, poté sjedeme (BZ 2.5 r = 44,1 m – vyhovuje) na silnici II. třídy. Na 

křižovatce odbočíme vlevo (BZ 2.6 r = 23,0 m – vyhovuje) na ul. Bělohorská a po cca 

600 m odbočíme vpravo (BZ 2.7 r = 95,3 m – vyhovuje) na silnici II. třídy a ulici Je-
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dovnická, po které pokračujeme cca 2,7 km a odbočíme vpravo (BZ 2.8 r = 27,2 m – 

vyhovuje) na ulici Elplova. Z ul. Eleplova odbočíme po cca 150 m vpravo (BZ 2.9 r = 

33,7 m – vyhovuje) na ul. Podruhova, Houbalova, Masarova a po cca 460m přijíždíme 

na stavbu. 

Celková mapa trasy č. 2 viz. Obr. 2.3. 

2.2.3 Trasa č. 3 

Pro dopravu bednění ze skladu firmy Doka je navržena trasa č. 3. Na této trase byly 

určeny zájmové body, které budou posouzeny níže. 

Trasa č. 3 začíná ve skladu firmy Doka Brno, ulice Kšírova 265, 619 00 Brno, Horní 

Heršpice. Délka trasy je cca 11,6 km a předpokládaná doba cesty na staveniště cca 15 

minut v závislosti na provozu. Pro návoz systémového bednění posoudím navržený au-

tomobil Volvo FL 42R s kontejnerem o rozměrech 9,00 x 2,50 m, výška 2,8 m a polo-

měr otáčení 19,6 m, který bude dostačující. 

Popis trasy a posouzení zájmových bodů 

Pro výjezd z areálu odbočíme vlevo (BZ 3.1 r = 19,8 m – vyhovuje), dále na křižovatce 

odbočíme vpravo (BZ 3.2 r = 21,6 m – vyhovuje) a pokračujeme 680 m po silnici III. 

třídy – ul. Kšírova na kruhový objezd. Prvním výjezdem (BZ 3.3 r = 37,3 m – vyhovu-

je) sjedeme na kruhovém objezdu na silnici III. třídy -  ul. Sokolova, po které jedeme 

870 m. Na křižovatce odbočíme vlevo (BZ 3.4 r = 22,6 m – vyhovuje) a po silnici 

I. třídy – ul. Hněvkovského podjedeme železniční most (BZ 3.5 v = 4,2 m – vyhovuje) 

a pokračujeme dále po silnici I. třídy – ul. Mariánské náměstí a po cca 130 m odbočíme 

vpravo (BZ 3.6 r = 61,4 m – vyhovuje) na silnici II. třídy, ul. Černovická. Podjedeme 

pod železniččním mostem (BZ 3.7 v = 4,8 m – vyhovuje) a pokračujeme až k přípojce 

50 po ul. Černovická. Z ul. Černovická pokračujeme vpravo (BZ 3.8 r = 25,7 m – vyho-

vuje) po přípojce 50, silnice I. třídy cca 1,6 km a sjedeme (BZ 3.9 r = 44,1 m – vyhovu-

je) na silnici II. třídy. Na křižovatce odbočíme vlevo (BZ 3.10 r = 23,0 m – vyhovuje) 

na ul. Bělohorská a po cca 600 m odbočíme vpravo (BZ 3.11 r = 95,3 m – vyhovuje) na 

silnici II. třídy a ulici Jedovnická, po které pokračujeme cca 2,7 km a odbočíme vpravo 

(BZ 3.12 r = 27,2 m – vyhovuje) na ulici Elplova. Z ul. Eleplova odbočíme po cca 150 
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m vpravo (BZ 3.13 r = 33,7 m – vyhovuje) na ul. Podruhova, Houbalova, Masarova 

a po cca 460m přijíždíme na stavbu. 

 

 

Obr. 2.4 Trasa č. 3 

 

2.2.4 Trasa č. 4 

Trasa č. 4 vede ze stavebnin Dektrade, ulice Pražákova 625/52a, 619 00 Brno, Horní 

Heršpice odkud bude navážen veškerý potřebný materiál, např. zdivo, silo, maltová 

směs atd. Celková délka trasy 12,6 km a předpokládaná doba jízdy cca 18 minut. Pro 

dopravu potřebného materiálu jsou navrženy valníky: 

 Mercedes – Benz Sprinter s kontejnerem 4,00 x 2,25 m 

 Mercedes – Benz Atego s kontejnerem 5,00 x 2,50 m 

 Volvo FL 42R s kontejnerem o rozměrech 9,00 x 2,50 m, výška 2,8 m a  polo-

měr otáčení 19,6 m. 
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 Tahač + valníkový návěs: Volvo FH 42 T6HA + 3 - nápravový valník SCH-

WARZMÜLLER SPA 3/E RH 125 o rozměrech 13,675 x 2,55 m, výška 4,0 m 

a poloměr otáčení 22,4 m. 

Na posouzení zájmových bodů volím tahač + valníkový návěs. 

 

Popis trasy a posouzení zájmových bodů 

Po výjezdu z areálu stavebnin odbočíme vpravo (BZ 4.1 r = 33,6 m – vyhovuje) a ná-

sledně vlevo (BZ 4.2 r = 23,0 m – vyhovuje). Pokračujeme 450m po ulici Pražákova 

a na křižovatce odbočíme vlevo (BZ 4.3 r = 23,6 m – vyhovuje) na ulici Bohunická. 

Postupně podjedeme 4 mosty (BZ 4.4 v = 4,2 m – vyhovuje) a po cca 1 km na kruho-

vém objezdu sjedeme 2. výjezdem (BZ 4.5 r = 47,4 m – vyhovuje) po silnici III. třídy – 

ul. Sokolova, po které jedeme 870 m. Na křižovatce odbočíme vlevo (BZ 4.6 r = 22,5 m 

– vyhovuje) a po silnici I. třídy – ul. Hněvkovského podjedeme železniční most (BZ 4.7 

v = 4,2 m – vyhovuje) a pokračujeme dále po silnici I. třídy – ul. Mariánské náměstí 

a po cca 130 m odbočíme vpravo na silnici II. třídy, ul. Černovická, podjedeme pod 

železničním mostem (BZ 4.8 v = 4,8 m – vyhovuje) a po cca 3,3 km z ul. Černovická 

pokračujeme vpravo po přípojce 50, silnice I. třídy cca 1,6 km a sjedeme 

(BZ 4.9 r = 44,1 m – vyhovuje) na silnici II. třídy. Na křižovatce odbočíme vlevo 

(BZ 4.10 r = 23,0 m – vyhovuje) na ul. Bělohorská a po cca 600 m odbočíme vpravo 

(BZ 4.11 r = 95,3 m – vyhovuje) na silnici II. třídy a ulici Jedovnická, po které pokraču-

jeme cca 2,7 km a odbočíme vpravo (BZ 4.12 r = 27,2 m – vyhovuje) na ulici Elplova. 

Z ul. Eleplova odbočíme po cca 150 m vpravo (BZ 4.13 r = 33,7 m – vyhovuje) na ul. 

Podruhova, Houbalova, Masarova a po cca 460m přijíždíme na stavbu. 
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Obr. 2.5. Trasa č. 4 
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3 ČASOVÝ A FINANČNÍ PLÁN CELÉ STAVBY  

Časový a finanční plán zachycuje orientační představu o délce trvání stavebních pracích 

a předpokládané finanční toky u jednotlivých objektů. 

Díky časovému plánu lze orientačně určit počátek a ukončení výstavby jednotlivých 

objektů pro celou výstavbu. 

Údaje vyplývající z orientačního objektového časového plánu: 

- Počátek výstavby:  1.6.2014 

- Ukončení výstavby: 22.1.2016 

- Lhůta výstavby: 601 dnů 

Finanční plán vychází z časového plánu a znázorňuje finanční toky ne jednotlivých ob-

jektech.  Finance potřebné na jednotlivé objekty byly spočítány z propočtu stavby dle 

THU. 

Celkové předpokládané náklady na výstavbu polyfunkčního domu 239 254 510 CZK 

bez DPH.  

Časový a finanční plán je zpracován jako příloha č. 4 

Propočet stavby dle THU je zpracován jako příloha č. 8 
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4 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

4.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název stavby:   Polyfunkční komplex Houbalova objekt B 

Charakter:    Novostavba 

Charakter stavby:   Polyfunkční komplex 

Místo stavby:    Brno, Líšeň, ulice Houbalova 

Náklady na výstavbu cca:  230 mil. korun 

Doba výstavby:    2014 - 2015 

Stavebník:    NET development, s.r.o. 

Generální projektant:   Atelier WIK, s.r.o. 

Projektant části statika:   Jape projekt, s.r.o. 

Generální dodavatel:   UNISTAV a.s. 

Členění na stavební objekty:  

SO 01 - Budova „B“ 

SO 02 - HTÚ, zajištění stavební jámy 

SO 03 – Izolování vysokotlakého plynovodu 

SO 04 – Venkovní kanalizace dešťová 

SO 05 – Venkovní kanalizace splašková 

SO 06 – Vodovod 

SO 07 - Vodovodní a kanalizační přípojky pro budovu „B“ 

SO 08 – Přípojka horkovodu 
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SO 09 – Přípojka VN 

SO 10 – Trafostanice 

SO 11 – Přípojka NN 

SO 12 – Veřejné osvětlení 

SO 13 – Venkovní komunikace 

SO 14 – Venkovní úpravy a konstrukce 

SO 15 – Sadové úpravy  

Účel výstavby 

Účelem výstavby nového objektu je vytvoření nových komerčních a bytových ploch. 

Jednotlivé prostory v domě budou určeny k přímému prodeji jednotlivým vlastníkům. 

Stavba je navržena jako stavba trvalá.Výstavba areálu je v celém rozsahu novostavbou. 

Na pozemku se v současné době nenachází žádný objekt. 

Z hlediska funkční náplně objektu stavba řeší: 

- bydlení v bytech 1+kk – 5+kk vč. doprovodných částí (sklepní kóje) 

- dva komerční prostory v současné době bez přesné funkce, která bude dodatečně urče-

na po najitíklienta 

- parkování: 

 parkovací stání v podzemních garážích 

 samostatné garáže 

 venkovní krytá stání 

 

Základní údaje o kapacitě stavby 

plocha pozemku řešeného území: 8234 m² 

zastavěná plocha základních objektů: 3787 m² 

 obestavěný prostor: 
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 budova „B“  41099 m3 

 garáže „B“  13119 m3 

 kapacita 

 121 bytů  7009 m2 

 1+kk  32 bytů 

 1+1  1 byt 

 2+kk  52 bytů 

 3+kk  26 bytů 

 4+kk  7 bytů 

 5+kk  3 byty 

 parkování   170 

 garážová stání  150 

 garáže s vraty  4 

 venkovní krytá stání 16 

 - komerční prostor 2 469 m² 

4.1.1.  Popis staveniště  

Stavba je situována na svažitém pozemku investora při ulici Houbalova v městské části 

Brno - Líšeň a pozemek není v současné době zastavěn. 

Navrhovaný nový komplex bytových budov s parterem se nachází na severním okraji 

města Brna, v městské části Líšeň. Jedná se o novostavbu dvou objektů bytových budov 

s parkovací podnoží ve svažitém terénu s prakticky jihozápadní expozicí.  

Budova ”B” se nachází v severní části staveniště a skládá se ze čtyř dilatačních celků – 

částečně dvoupodlažní parkovací podnože a tři půdorysně uskočených dilatačních celků 

řadového bytového domu, z nichž severní část je devítipodlažní, střední osmipodlažní 

a jižní pouze sedmipodlažní. Tři dilatační celky bytového domu mají součtovou délku 

91,15 m na vnějším obrysu nosných zdí a shodnou hloubku 17,4 m bez vzájemného 

půdorysného odsazení v šířce 5,0 m. Západním směrem předsazená podnož s parkovací 

funkcí a zelenou zahradou na střeše je jediným dilatačním celkem s hloubkou až 30,0 m 

a délkou odpovídající dilatačním sekcím řadového bytového domu.  
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Staveniště pro výstavbu Budovy ”B” Polyfunkčního komplexu má celkovou plochu 

8488 m² a rozkládá se na parcelách č. 6162/2 a 6162/58. Řešený objekt B má zastavě-

nou plochu 3806 m². Zbylá část plochy bude sloužit jako zařízení staveniště pro výstav-

bu objektu. Budova B je řešena jako II. etapa výstavby, tudíž musí být brán zřetel při 

výstavbě na dokončující se I. etapu projektu buduvu ”A”. 

4.1.2. Základní koncepce zařízení staveniště 

Pro zřízení zařízení staveniště je vyhrazena parcela č. 6162/58 o ploše cca 3900 m
2
. 

V závislosti na potřebě při realizaci jednotlivých etap výstavby, se dispozice zařízení 

staveniště změní. Před vytvořením zařízení staveniště dojde na parcele k sejmutí ornice. 

Zpracuje se výkres zařízení staveniště např. pro řešení hrubé stavby – monolitického 

železobetonového skeletu, kde bude patrné rozmístění jednotlivých objektů zařízení 

staveniště. Např. jeřáby, zpevněné plochy – skládky materiálů, staveništní komunikace, 

sociální, hygienické a provozní zařízení atd.   

Bude provedena staveništní komunikace, která se zpevní cihelným recyklátem. Šířka 

komunikace bude minimálně 4m a bude vyhrazen prostor pro míjení vozidel o celkové 

ploše cca 186 m
2
. Ke komunikaci náleží vyhrazená cesta pro pohyb po staveništi o šířce 

1,5 m. Je vedena od vstupu na staveniště ke kontejnerům a primárně pro přístup k jed-

notlivým dilatacím. Zpevněná a odvodněná plocha bude provedena pro všechny skládky 

materiálu, zpevněné plochy pro stání betončerpadla a autodomícháče, místo pro usklad-

nění výztuže, sociální, hygienické a provozní zařízení staveniště. Založení a uspořádání 

sociálních a provozních kontejnerů je narýsováno v příloze č. 5.1 Výkres půdorys zá-

kladů Návrh šaten a kanceláří je zpracován níže. Skládky materiálu jsou rozkresleny na 

výkrese č. 2 Skládky materiálu.  

 Zařízení staveniště provede generální dodavatel. Příjezd na staveniště je přes 

hlavní bránu ze severovýchodní strany objektu, kde je i samostatná branka pro vstup, 

nahlášení i odhlášení jednotlivých pracovníků stavby. Celé staveniště bude oploceno 

v min. výšce 1,8 m, konkrétně může být použit systém Tempoline – výška oplocení 2,0 

m.  

Veškeré přípojky jsou přivedeny na staveniště. Je nutné přípojky rozvést dle potřeby pro 

konkrétní objekty zařízení staveniště. Viz výkres č.1 Zařízení staveniště. 
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4.2 OBJEKTY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

Objekty zařízení staveniště jsou zakresleny ve výkrese viz příloha č.1 Situace zařízení 

staveniště. Jako příloha č. 5.1 je výkres založení sociálního zařízení a kanceláří.  Jednot-

livé stavební objekty mohou být rozděleny dle funkce: 

1.  Sociální zařízení (kanceláře, shromažďovací prostory, denní místnosti, jednací 

místnosti apod.) 

2.  Provozní zařízení staveniště (oplocení, sklady, skládky, deponie, komunikace, 

parkoviště) 

3.  Hygienické zařízení staveniště (toalety, umývárny) 

4.2.1 Kanceláře, sociální zařízení 

Návrh kanceláří, šaten a sociálního zařízení 

Pro realizaci stavby Polyfunkčního komplexu Houbalova objekt B je potřeba navrhnout 

prostory pro pracovníky. Jelikož bude stavba řešena pomocí subdodavatelů, bude tomu 

návrh prostor přizpůsoben. Nejvyšší předpokládaný počet osob pro realizaci hrubé stav-

by je 68.  Z toho 8 stavbyvedoucích, 8 mistrů a 52 dělníků. 

Pro potřeby těchto pracovníků budou na staveniště dopraveny kontejnery čtyř různých 

typů – kancelář, šatna, hygienické (sanitární) zařízení a sklad. Samotné zázemí vytvoře-

né pomocí kontejnerů bude dvoupodlažní řešené systémově. Kontejnery byly zvoleny 

od firmy ContiMade. Dispozice sociálního zařízení a kanceláří staveniště viz výkresy: 

půdorys 1.NP kontejnerové sestavy ZS, půdorys 2.NP kontejnerové sestavy ZS a řez A-

A‘, B-B‘ kontejnerové sestavy v přílohách č 5.2, 5.3 a 5.4 

Potřebná plocha šaten/kanceláří pro 

Stavbyvedoucí  15 – 20 m
2 

Mistři    8 – 12 m
2 

Dělníci    1,75 m
2 
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Výpočet potřebné plochy kontejnerů šaten/kanceláří
 

8 x stavbyvedoucí  15*8 = 120 m
2 

           - 3 kontejnery typu 14C  vyhovuje 

           - 2 kontejnery typu 1C    vyhovuje  

8 x mistr   8*8 = 64 m
2
             - 4 kontejnery typu 1C    vyhovuje 

52 x dělník   52*1,75= 91 m
2
         - 6 kontejnerů typu 1C   vyhovuje 

Návrh obytných kontejnerů 

A. Obytný kontejner ContiMade, standard, typ 1C 

Vnější rozměry: 

 6058 x 2990 x 2820 mm (SV – 2500 mm) (d x š x v) 

 

Obr. 4.1 Půdorys obytného kontejneru ContiMade typ 1C 

B. Obytný kontejner ContiMade, standard, typ 14C 

Vnější rozměry: 

 6058 x 5994 x 2820 mm (SV – 2500 mm) (d x š x v) 
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Obr. 4.2 Půdorys obytného kontejneru ContiMade typ 14C 

Plocha vybraných obytných kontejnerů 

Kancelář ContiMade typ 1C  18,11*6 = 108,66 m
2
 

ContiMade typ 14C  36,31*3 = 108,93 m
2
 

Šatna  ContiMade typ 1C  18,11* 6= 108,66 m
2
   

Potřebné parametry hygienického zařízení: 

Umyvadla  1 umyvadlo/10 osob   => 7x umyvadlo 

Sprchy   1 sprcha/15 osob => 5x sprcha 

WC   2 WC/11-50 osob => 3x WC + 3x Pisoár 

Návrh hygienického zařízení: 

2x kontejner ContiMade 19C  => 4x WC + 4x pisoár + 8x umyvadlo + 4x sprcha 

1x kontejner ContiMade L15B  => 1x WC + 1x pisoár + 1x umyvadlo + 1x sprcha 

 

Půdorysy sanitárních kontejnerů navržených pro staveniště 

A. Sanitární kontejner ContiMade, standard, typ 19C 

Vnější rozměry 

6058 x 2990 x 2820 mm (SV – 2500 mm) (d x š x v) 
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Obr. 4.3 Půdorys sanitárního kontejneru ContiMade typ 19C 

B. Sanitární kontejner ContiMade, Lean, typ L15B 

Vnější rozměry 

2990 x 2435 x 2820 mm (SV – 2500 mm) (d x š x v) 

 

Obr. 4.4. Půdorys sanitárního kontejneru ContiMade typ L15B 

4.2.2 Provozní zařízení staveniště 

Staveniště bude pro realizaci stavby připojeno k rozvodu vody a elektřiny. Dimenze 

jednotlivých přípojek a výpočet potřeby je vypočítán níže. 

Od hlavního - nápojného bodu vodovodu, kde bude umístěn vodoměr se rozvody vody 

povedou k jednotlivým dilatacím. Před dilatacemi se vytvoří nápojný bod s kohoutky 

pro rozvedení vody pro další potřeby.  

Pro rozvod elektřiny se určí centrální místo s rozvodnými skříněmi, kde bude hlavní 

jistění. Od daného centrálního bodu, bude rozvedena elektřina pro jeřáby, které budou 

mít své rozvodné skříně s jistěním i vlastní elektroměry a dále budou použity staveništní 

rozvaděče. . Oplocení staveniště je řešeno níže. 
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4.2.2.1. Skládky 

Na staveništi budou zřízeny při realizaci hrubé stavby – monolitického železobetonové-

ho skeletu následující skládky a zpevněné plochy pro různé účely využití: 

1.  skládky materiálu č. 1 - 303 m
2
, č. 2 - 409 m

2
,  č. 3 – 359 m

2 
a č. 4 – 510 m

2
 jsou 

využívány v závislosti na realizaci jednotlivých etap výstavby polyfunkčního komplexu. 

Při realizaci hrubé stavby – monolitického železobetonového skeletu budou skládky 

určeny převážně k uskladnění systémového bednění a potřebných prvků. Skládka je 

umístěna na zhutněném cihelném recyklátu o tloušťce 0,1 m. Hlavní výhodou je neroz-

nášení bahna při deštích. Veškerý materiál umístěný na skládce bude podložen, např. 

bednění bude podkládáno dřevěnými hranolky. 

2.  vyhrazené místa o velikosti 93,5 m
2
 pro čerpadlo betonu a autodomíchávač při 

betonážích svislých i vodorovných konstrukcí. Podklad bude proveden ze zhutněné-

ho betonového recyklátu o vrstvě 0,3 m. 

3. vyhrazené místo o ploše 280 m
2
 pro ukládku, případně i vázání výztuže, např. 

sloupy, průvlaky. Podklad bude stejný jako u výše uvedených skládek, jedná se ocihel-

ný recyklát. 

4.  zpevněná plocha – 123 m
2
 pro mytí vozidel, plocha je odvodněna a opatřena 

odlučovačem ropných látek. Zpevněná plocha je dostatečně zhutněna a jako materiál je 

použit makadam frakce 32 – 63 mm.  

5.  zpevněná plocha před vjezdem na staveniště. Podklad zhutněný makadam frakce 

32 – 63 mm. 

6. Zpevněná plocha staveništní komunikace. Jedná se o komunikaci šíře min. 4m pro 

autodopravu po staveništi. Pro podklad komunikace bude použita zhutněná vrstva 0,2 m 

cihelného recyklátu a pro svrchní povrch se navrhuje zhutněná vrstva 0,1 m asfaltobeto-

nového recyklátu. 

7. Plocha pro pěší komunikaci v šíři 1,5 m, která bude sloužit pro obousměrný provoz. 

Jako podklad je počítáno s 0,1 m zhutněného cihelného recyklátu. 
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4.2.2.2. Sklady 

Skladový kontejner 

 Na staveništi bude umístěno také 6 plechových, uzamykatelných kontejnerů ur-

čené pro skladování nářadí a materiálu. 

 Jako skladový kontejner byl vybrán kontejner ContiMade typ 24A o rozměrech 

6058 x 2435 x 2610 mm (SV – 2300 mm) 

A. Skladový kontejner ContiMade, typ 24A 

 

Obr 4.5. Půdorys skladového kontejneru ContiMade typ 24A 

Kontejnery na staveništní odpad 

Na staveniště budou umístěny tři druhy kontejnerů ke třídění odpadu: suť, dřevo a ko-

munální odpad. Kontejnery budou přistaveny a vyváženy specializovanou firmou, která 

se postará i o likvidaci odpadů. Některé dřevěné odřezky bude možné znovu využít. 

A. Plechový kontejner o objemu 12 m
3
 – dřevo a odpad na bázi dřeva 
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Obr. 4.6 Plechový kontejner na odpad - 12 m
3 

 

 

 

B. Plechový kontejner o objemu 3 m
3
 – stavební suť a další odpady 

 

Obr. 4.7 Plechový kontejner na odpad - 3 m
3 

 

C. Plechový kontejner komunální – komunální odpad 
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Obr. 4.8 Plechový kontejner na komunální odpad – 1100l 

4.2.2.3. Oplocení 

Celé staveniště bude oploceno mobilním plotovým systémem Tempoline výšky 2,00 m 

a potřebné délky 376,5 bm.  

Vjezdy na staveniště pro dopravu materiálu a potřebu stavby je pouze jedna uzamyka-

telná brána o šířce 4 m. 

Pro pěší je určena samostatná branka pro vstup, nahlášení i odlášení pracovníků. Branka 

je umístěna vedle hlavního vjezdu, šířka branky 1,5 m. Na místech určených k vjezdu či 

vstupu budou umístěny varovné cedule s oznámením o zákazu vstupu. Hlavní vjezd na 

staveniště je určen z ulice Masarova, přes městské parkoviště.  

4.2.2.4. Staveništní komunikace 

Od hlavního vjezdu bude vytvořena staveništní komunikace o šířce  4m a celkové délce 

221,7 m. Půdorysně je zakreslena na výkrese č. 1 Zařízení staveniště. Komunikace bude 

vytvořena z cihelného recyklátu o tloušťce 0,2 m a betonového recyklátu 0,1 m, dané 

vrstvy budou zhutněny. Z důvodu půdorysného umístění komunikace vznikne 

5 oblouků. Pro možnost vyhnutí vozidel bude zřízena zpevněná plocha o rozměrech cca 

5,7 m x 32,2 m a ploše 186 m
2
. 

Pro bezpečný pohyb pracovníků po staveništi bude vybudována stezka o šířce 1,5 m. 

Povrch stezky bude tvořit zhutněný cihelný recyklát v tloušťce 0,1 m.  
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4.2.2.5. Parkoviště 

Před řešeným projektem polyfunkčního domu se z ulice Masarova nachází městské par-

koviště. Parkoviště má kapacitu celkem 220 míst, což je dostatečný počet pro stavbu 

i pro okloní zástavbu.  

4.3 NASAZENÍ MONTÁŽNÍCH STROJŮ 

Montážní stroje jsou navrženy dle potřeby jednotlivých etap výstavby. Pro provádění 

hrubé stavby ze železobetonu jsou stroje popsány v kapitole č. 9 – Stavební mecha-

nismy a pracovní pomůcky. 

4.4 ZDROJE PRO STAVBU 

4.4.1. El. energie pro staveništní provoz 

Pro staveniště musí být známá potřeba elektrické energie pro dimenzování přípojky. Pro 

lepší orientaci ve výpočtu je uveden následující příklad: 

Příklad výpočtu maximálního příkonu elektrické energie pro stavební provoz při reali-

zaci hrubé stavby, železobetonového monolitického skeletu. 

Tab. 4.1. Příkon spotřebičů 

P1 - PŘÍKON SPOTŘEBIČŮ 

 

DRUH 

Štítkový 

příkon[kW] 

 

[ks] 

 

[kW] 

STAVEBNÍ STROJE 

Jeřáb LIEBHERR L 42K1 13,60 1 13,60 

Jeřáb LIEBHERR L 71K 16,80 1 16,80 
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Jeřáb LIEBHERR L 63K 32,00 1 32,00 

Ponorný vibrátor Wacker Neuson 1,76 4 7,04 

Vrtací kladivo Hilti TE 7-C 0,72 2 1,44 

Kombinované kladivo Hilti TE 60-ATC 1,30 1 1,30 

Okružní pila Hilti WCS 55 1,80 4 7,20 

Úhlová bruska Hilti DAG 230 - DB 2,40 2 4,80 

Elektrodová svářečka Güde GE 145 W/A 4,00 1 4,00 

Vysokotlaký čistič Kärcher HD 6/15 3,10 1 3,10 

P1-INSTALOVANÝ PŘÍKON SPOTŘEBIČŮ   91,28 

 

Tab. 4.2 Osvětlení 

P2 - OSVĚTLENÍ 

 

PROSTOR 

 

Příkon 

[kW/m
2
] 

 

[m
2
] 

 

[kW] 

Kanceláře 0,0120 217,59 2,611 

Sklady 0,0049 88,51 0,434 

Umývárny 0,0049 43,51 0,213 

Šatny 0,0079 108,66 0,858 

P2 – INSTALOVANÝ PŘÍKON SPOTŘEBIČŮ   4,116 
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Nutný příkon elektrické energie 

P = 1,1 * {[( 0,5*P1+0,8*P2 ) 
2 

] + [ (0,7*P1) 
2
 ]}

0,5
 

1,1 – koeficient ztráty vedení 

0,5 a 0,7 – koeficient současnosti elektromotorů 

0,8 – koeficient současnosti vnitřního osvětlení 

1,0 – koeficient současnosti venkovního osvětlení 

P = 1,1 * {[( 0,5*91,28+0,8*4,116 )
2 

] + [ (0,7*91,28)
2
 ]}

 0,5
 

P = 88,53 kVA 

Zajištění staveniště elektrickou energií 

Vychází se z vypočtené hodnoty příkonu pro staveniště a v této závislosti je dimenzo-

vána přípojka a rozvodná skříň s dostatečným jištěním. Pro zajištění staveniště musí být 

připraven samostatný motorový jistič - D 100 A. Avšak pro větší bezpečnost a plynulost 

bude ke každému jeřábu přiveden samostatný rozvaděč. Pro LIEBHERR L42.K1 – 

32A, LIEBHERR 71K – 32A a LIEBHERR 63K – 50A. 

4.4.2. Potřeba vody pro staveništní provoz 

 Stejně jako příkon el. je nutno provést výpočet potřeby vody pro staveniště. Pro 

přehlednější orientaci ve výpočtu je uveden následující příklad: 
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 Tab. 4.3. Voda pro provozní účely 

A – VODA PRO PROVOZNÍ ÚČELY 

 

Potřeba vody 

měrná 

jednotka 

 

počet 

měrných 

jednotek 

střední 

norma 

[l/m.j.] 

potřebné 

množství 

vody 

Ošetřování betonu m
3 

935 20 18700 

MEZISOUČET A    18700 

 

  Tab. 4.4 Voda pro hygienické a sociální služby 

B – VODA PRO HYGIENICKÉ A SOCIÁLNÍ ÚČELY 

 

Potřeba vody 

měrná 

jednotka 

 

počet 

měrných 

jednotek 

střední 

norma 

[l/m.j.] 

potřebné 

množství 

vody 

Hygienické účely 1 osoba 66 40 2640 

MEZISOUČET B    2640 

 

Tab. 4.5 Voda pro údržbu 
 

C - VODA PRO ÚDRŽBU 

 

Potřeba vody 

potřebné množství vody 

 

Umývání pracovních pomůcek 200 

MEZISOUČET C 200 



67 
 

Výpočet sekundové spotřeby vody 

Qn = (A*1,6 + B*2,7 + C*2,0) / (t * 3600) =  

Qn - spotřeba vody v l/s 

Pn- potřeba vody v l/den (směna 8 hodin) 

Kn- koeficient nerovnoměrnosti pro denní spotřebu (1,6; 2,7; 1,25) 

Qn = (18700*1,6 + 2640*2,7 + 200*2,0) / (8 * 3600)  

Qn= 1,3 l/s 

Q = Qn + 0,2* Qn = 1,3 + 0,2*1,3 = 1,56 l/s => PE 63 (DN50) – potrubí pro vodu 

Zajištění vody pro staveniště 

Od hlavního - nápojného bodu vodovodu, kde bude umístěn i vodoměr, rozvody vody 

povedou k jednotlivým dilatacím. Před dilatacemi se vytvoří další nápojný bod 

s kohoutky pro rozvedení vody pro další potřeby.  

Voda pro požární účely 

Pro stavbu je vytipován hydrant, který se nachází před staveništěm na ulici Masarova, 

Brno. 

4.5 ŘEŠENÍ DOPRAVNÍCH TRAS 

Daná kapitola je podrobně řešena v kapitole č. 2 – Situace stavby. 
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4.6 LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

Pro možnost zahájení prací na posledních stavebních objektech: venkovní komunikace, 

venkovní úpravy a konstrukce a sadové úpravy je nutné postupně zmenšovat plochu 

zařízení staveniště. Ke zmenšení plochy dojde od jižní strany objektu. Jednotliví subdo-

davatelé si po dokončení prací odstraní příslušné prvky zařízení staveniště.  Avšak ke 

kompletnímu odstranění zařízení staveniště, včetně všech skládek a provizorních přípo-

jek, dojde až po dokončení veškerých stavebních objektů řešeného projektu. Odstranění 

zařízení staveniště zajistí generální dodavatel stavby.  

4.7 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je řešena v kapitolách č. 9 a 10 Technologické 

předpisy pro provedení železobetonové monolitické konstrukce a zdění. 

4.8 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 

Výstavba bude řízena v souladu s platnými právními přepisy. Zákonem č. 17/1992 

Sb., o životním prostředí, č. 185/2001 Sb., o odpadech, č. 86/2002 Sb., o ochraně 

ovzduší, č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně 

žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto 

druhů, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Vyhláškou: č. 383/2001 Sb., 

o podrobnostech nakládání s odpady. 
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Příklad odhadu odpadů vzniklých na staveništi (dle katalogu odpadů) 

Tab.4.6 Odhad odpadů vzniklých na staveništi  

K
Ó

D
 O

D
P

A
D

U
 

D
L

E
 K

A
T

A
L

O
G

U
 

 

 

NÁZEV DRUHU ODPADU 

DLE KATALOGU 

BĚHEM VÝSTAVBY 

 

K
A

T
E

G
O

R
IE

 

O
D

P
A

D
U

 

 

MNOŽSTVÍ ODPADU (t) 

 

 

ZPŮSOB 

NAKL. 

S ODPADY 

 

 

CE

LK

EM 

 

Z TOHO 

DLE 

SL. 7 

KÓD 

ZPŮSOB 

NAKLÁDÁNÍ 

IČO,NÁZEV, 

SÍDLO NEBO 

MÍSTO FIR-

MY 

170101 

170102 

170202 

170203 

170201 

170301 

170405 

170504 

170604 

170107 

STAV. ODPAD-BETON 

STAV. ODPAD-CIHLA 

STAV. ODPAD-SKLO 

STAV. ODPAD-PLASTY 

STAV. ODPAD-DŘEVO 

ASFALT S OBS.DEHTU 

STAVEBNÍ ODP.-ŽELEZO 

ZEMINA VYTĚŽENÁ 

OSTATNÍ IZOL. MATERIÁL 

SMĚSNÝ STAV. ODPAD 

0 

0 

0 

0 

0 

N 

0 

0 

0 

N 

20,0 

30,0 

1,1 

1,0 

30,0 

0,1 

10,0 

250 

1,0 

10,0 

10,0 

1,0 

0,1 

0,5 

1,0 

90,0 

2,0 

250 

1,0 

3,0 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

 

ULOŽENÍ NA 

SKLÁDKY 

URČENÉ PRO 

JEDNOTLIVÉ 

DRUHY OD-

PADŮ, 

POVOLENÉ A 

ZKOLAUDO-

VANÉ 
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4.9 DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA 

Důležitá telefonní čísla, která budou k dispozici také v kanceláři mistra a stavbyvedou-

cího. 

Příklad 

Policie ČR:      158 

Obecní (městská) policie:    156 

Zdravotnická záchranná služba:   155 

Hasičský záchranný sbor ČR:   150 

Jednotné evropské číslo tísňového volání:  112 

 

Investor:      

Projektant:   

Statik:  

Stavební dozor:      

Stavbyvedoucí:     

Mistr:        

 

Betonárna:  

Pohotovost - elektro: 

Pohotovost - plynaři: 

Pohotovost - vodovody a kanalizace: 
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Návrh kanceláří, šaten a sociálního zařízení 

Pro realizaci stavby Polyfunkčního komplexu Houbalova objekt B je potřeba navrhnout 

prostory pro pracovníky. Výpočet potřebné plochy pro jednotlivé osoby, které se podílí 

na realizaci stavby je spočítán v kapitole č. 4 – Technická zpráva zařízení staveniště. 

Pro potřeby těchto pracovníků bude na staveništi zřízena dvoupodlažní unifikovaná 

kontejnerová sestava. Velkou výhodou je systémové řešení zázemí pro pracovníky od 

firmy ContiMade. Speciální typy kontejnerů mají již na své konstrukci zabudovanou 

konzolu (ochoz se zábradlím), která montáž usnadní.  

Je potřeba mít provedenou zpevněnou a odvodněnou plochu pro umístění kontejnerů. 

Dostačující je skladba: srovnaný a přehutněný podklad, štěrkový podsyp tl. 150 mm 

a silniční panely tl. 150 mm. Konkrétní umístění panelů a skladba viz výkres základů 

kontejnerové sestavy ZS v příloze č. 5.1. 

Na zmíněnou plochu umístíme jednotlivé typy a rozmístění kontejnerů viz výkresy: 

Půdorys 1.NP kontejnerové sestavy ZS a půdorys 2.NP kontejnerové sestavy ZS, jako 

přílohy č. 5.2 a 5.3. 

Návrh kontejnerů: 

Půdorys 1.NP       Půdorys 2.NP 

kancelář typ 14C – 3x     kancelář typu1C – 4x   

kancelář typ 1C – 2x     šatna typ 1C - 6x  

sanitární kontejner typ 19C – 2x 

Pro překonání výškové úrovně je navrženo systémové, ocelové schodiště. 
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Časový plán je vytvořen v programu MS Project, formou Gantova diagramu. Znázorňu-

je stavební činnosti na objektu SO 01 – Budova B rozdělené do jednotlivých dilatací, 

podlaží. Závislosti mezi jednotlivými procesy jsou znázorněny pomocí vazeb. 

Hlavní cíl časového plánu – harmonogramu je určit časovou náročnost výstavby. Je 

nutné počítat s technologickými přestávkami. Jednotlivé technologické přestávky jsou 

započítány do vazby – počtu dnů. Nejsou tedy řešeny jako samostatné položky harmo-

nogramu.  

Po vytvoření harmonogramu, lze plánovat zásobování stavby, nasazení mechanických 

prostředků, počet potřebných pracovníků a v neposlední řadě finanční toky. 

Podrobný časový plán výstavby – SO 01 je zpracován v příloze č. 6 
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 Mezi bilanci hlavních zdrojů řadíme: nasazení lidských zdrojů, nasazení hlavní 

stavební mechanozace, zajištění potřebného materiálu a financování stavby. 

7.1 NASAZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ  

Při realizaci projektu se na stavbě podílí více pracovní čet. U vybraného zaměření na  

provedení ŽB konstrukce 1. NP objektu SO 01 se jedná primárně o tesaře, betonáře a 

železáře. Činnosti jednotlivých pracovních čet na sebe vzájemně navazují a v některých 

případech se i kryjí. Harmonogram je zpracován tak, aby bylo co nejefektivněji využito 

všech lidských zdrojů. 

Nasazení pracovníků je zpracováno v příloze č. 10.1. 

7.2 NASAZENÍ HLAVNÍ STAVEBNÍ MECHANIZACE 

 Většina potřebné mechanizace bývá ve vlastnictví dodavatelské firmy, avšak 

mohou nastat situace, kdy je potřeba mechanizace, kterou daná firma nedisponuje a je 

nutné ji vypůjčit z půjčovny. Právě pro danou situaci je potřebné mít zpracován harmo-

nogram nasazení hlavní stavební mechanizace. 

Nasazení hlavní stavební mechanizace je zpracováno v příloze č. 10.2. 

7.3 ZAJIŠTĚNÍ MATERIÁLŮ NA STAVBU 

 Plán je určen z navrženého, potřebného materiálu pro výstavbu. Dle jednotlivých 

pracovních činností je potřeba rovnoměrně dodávat materiál na stavbu. Je však nutné 

počítat i s neplánovanými dodávkami materiálu, které jsou řešeny operativně. Je dobré 

mít přehled potřeby materiálu pro jednotlivé etapy výstavby. 

Plán zajištění hlavních materiálů na stavbu je zpracován v příloze č. 10.3. 
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7.4 FINANCOVÁNÍ STAVBY 

Plán financování stavby je důležitou součástí projektu. Dává možnost mít přehled 

o plánovaných finančních tocích ať už v určitém období, nebo v průběhu výstavby jed-

notlivých etap. 

Plán financování stavby je zpracován v příloze č. 10.4. 
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KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN PRO ZÁKLADY, MO-

NOLITICKÉ ŽB KONSTRUKCE, ZDĚNÍ 

Kontroly budou probíhat před realizací, v průběhu a po dokončení realizace jednotlivých 

etap, dle níže uvedeného plánu. Kontroly zajišťují zhotovení konstrukce v požadované kva-

litě a dodržování závazných nařízení a norem. Při správném dodržení všech kontrol vede 

k bezproblémovému průběhu stavební etapy a v neposlední řadě následnému předání prací 

investorovi s dokladem veškerých potřebných dokumentů, atestů, dokumentací o skuteč-

ném provedení stavby a zaměření geometrie konstrukce. 
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Tab. 8.1 Kontrolní a zkušební plán 

  

ČÍSLO 
NÁZEV  

KONTROLY 
ZDROJ 

KONTROLU 
PROVEDE 

ZPŮSOB 
KONTROLY 

ČETNOST 
VÝSLEDEK 
KONTROLY 

VYHOVĚL/ 
NEVYHOVĚL 

KONTROLU 
PROVEDL 

KONTROLU 
PROVĚŘIL 

KONTROLU 
PŘEVZAL 

V
ST

U
P

N
Í 

1 
KONTROLA 

PROJEKTOVÉ 
DOKUMENTACE  

zákon č. 183/2006, 
vyhl. č. 62/2013  

SV 
TDI, PROJ 

VIZUÁLNĚ JEDNORÁZOVĚ 
SD, 

PROTOKOL 
  

JMÉNO:   JMÉNO:   JMÉNO:   

DATUM:   DATUM:   DATUM:   

PODPIS:   PODPIS:   PODPIS:   

2 
KONTROLA 

PŘIPRAVENOSTI 
STAVENIŠTĚ 

 N.V. č. 591/2006, 
N.V.č. 362/2005 

SV 
TDI 
G 

VIZUÁLNĚ 
MĚŘENÍM 

JEDNORÁZOVĚ SD   

JMÉNO:   JMÉNO:   JMÉNO:   

DATUM:   DATUM:   DATUM:   

PODPIS:   PODPIS:   PODPIS:   

3 
KONTROLA 
PROVEDENÍ 

ZEMNÍCH PRACÍ 

PD, TP, ČSN 73 
0212-3 

SV, S 
 

GL 

VIZUÁLNĚ 
MĚŘENÍM 

JEDNORÁZOVĚ SD   

JMÉNO:   JMÉNO:   JMÉNO:   

DATUM:   DATUM:   DATUM:   

PODPIS:   PODPIS:   PODPIS:   

4 
KONTROLA 
ZÁKLADOVÉ 

SPÁRY 
PD ČSN 0212-3 SV, S, G 

VIZUÁLNĚ 
MĚŘENÍM 

JEDNORÁZOVĚ SD   

JMÉNO:   JMÉNO:   JMÉNO:   

DATUM:   DATUM:   DATUM:   

PODPIS:   PODPIS:   PODPIS:   

5 
KONTROLA 

KLIMATICKÝCH 
PODMÍNEK 

TP SV, MR 
VIZUÁLNĚ 
MĚŘENÍM 

DENNĚ SD   

JMÉNO:   JMÉNO:   JMÉNO:   

DATUM:   DATUM:   DATUM:   

PODPIS:   PODPIS:   PODPIS:   

6 
KONTROLA 

PRACOVNÍKŮ 

ČSN 73 0212-2 
 
 SV, MR VIZUÁLNĚ JEDNORÁZOVĚ SD   

JMÉNO:   JMÉNO:   JMÉNO:   

DATUM:   DATUM:   DATUM:   

PODPIS:   PODPIS:   PODPIS:   

7 
STROJE A 
NÁSTROJE 

TL 
SV MR, 
STROJ 

VIZUÁLNĚ JEDNORÁZOVĚ 
SD, 

STROJNÍ 
DENÍK 

  

JMÉNO:   JMÉNO:   JMÉNO:   

DATUM:   DATUM:   DATUM:   

PODPIS:   PODPIS:   PODPIS:   

8 

SPRÁVNOST, 
JAKOST A 
DODÁVKA 

MATERIÁLU 

ČSN EN 10080, 
ČSN EN 13 670 

SV,  MR 
VIZUÁLNĚ 
MĚŘENÍM 

KAŽDÁ 
DODÁVKA 

SD   

JMÉNO:   JMÉNO:   JMÉNO:   

DATUM:   DATUM:   DATUM:   

PODPIS:   PODPIS:   PODPIS:   

9 
KONTROLA 
BETONOVÉ 

SMĚSI 

ČSN EN 206-1, ČSN 
EN 12 350-1, PD, 

DL, C 
SV 

VIZUÁLNĚ 
MĚŘENÍM 

KAŽDÁ 
DODÁVKA 

SD, DL   

JMÉNO:   JMÉNO:   JMÉNO:   

DATUM:   DATUM:   DATUM:   

PODPIS:   PODPIS:   PODPIS:   

10 
KONTROLA 
VÝZTUŽE 

PD, TZ, DL,C 
ČSN EN 10 080 

SV 
TDI 

VIZUÁLNĚ 
MĚŘENÍM 

JEDNORÁZOVĚ 
SD, 

PROTOKOL 
  

JMÉNO:   JMÉNO:   JMÉNO:   

DATUM:   DATUM:   DATUM:   
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PODPIS:   PODPIS:   PODPIS:   

11 
KONTROLA 
BEDNĚNÍ 

ČSN EN 13 670  SV VIZUÁLNĚ 
KAŽDÁ 

DODÁVKA 
SD, DL   

JMÉNO:   JMÉNO:   JMÉNO:   

DATUM:   DATUM:   DATUM:   

PODPIS:   PODPIS:   PODPIS:   

12 
KONTROLA 

SKLADOVÁNÍ 
VÝZTUŽE 

ČSN EN 10 080, TP SV VIZUÁLNĚ JEDNORÁZOVĚ SD   

JMÉNO:   JMÉNO:   JMÉNO:   

DATUM:   DATUM:   DATUM:   

PODPIS:   PODPIS:   PODPIS:   

M
EZ

IO
P

ER
A

Č
N

Í 

13 
BEZPEČNOST A 

OCHRANA 
ZDRAVÍ 

N. V. č. 362/2005, 
591/2006 Sb, 
309/2006Sb. 
378/2001 Sb. 

SV, MR, 
TDI 

VIZUÁLNĚ  MĚŘENÍM SD   

JMÉNO:   JMÉNO:   JMÉNO:   

DATUM:   DATUM:   DATUM:   

PODPIS:   PODPIS:   PODPIS:   

14 
KONTROLA 
STROJŮ A 

PRACOVNÍKŮ 
TP, TL SV, MR VIZUÁLNĚ PRŮBĚŽNĚ SD   

JMÉNO:   JMÉNO:   JMÉNO:   

DATUM:   DATUM:   DATUM:   

PODPIS:   PODPIS:   PODPIS:   

15 

KONTROLA 
BEDNĚNÍ, ZÁKL. 

PASY, ZÁKL. 
DESKA 

ČSN 730210-1 SV 
VIZUÁLNĚ 
MĚŘENÍM 

JEDNORÁZOVĚ SD   

JMÉNO:   JMÉNO:   JMÉNO:   

DATUM:   DATUM:   DATUM:   

PODPIS:   PODPIS:   PODPIS:   

16 
KOTROLA 
UKLÁDÁNÍ 
VÝZTUŽE 

TECHNOLOGICKÝ 
PŘEDPIS 

ČSN EN 13670, 
ČSN EN 10 080 

SV, S, TDI 
VIZUÁLNĚ 
MĚŘENÍM 

JEDNORÁZOVĚ SD   

JMÉNO:   JMÉNO:   JMÉNO:   

DATUM:   DATUM:   DATUM:   

PODPIS:   PODPIS:   PODPIS:   

17 
KONTROLA PŘED 

A V PRŮBĚHU 
BETONÁŽE 

PD 
TP, ČSN EN 206-1, 

ČSN EN 13670 
SV VIZUÁLNĚ 

PO DOBU 
PROVÁDĚNÍ 

SD   

JMÉNO:   JMÉNO:   JMÉNO:   

DATUM:   DATUM:   DATUM:   

PODPIS:   PODPIS:   PODPIS:   

18 ZHUTNĚNÍ 
ČSN EN 206-1, ČSN 

EN 13670 
SV, MR, 

TDI 
VIZUÁLNĚ 
MĚŘENÍM 

PŘI ZHUTNĚNÍ SD   

JMÉNO:   JMÉNO:   JMÉNO:   

DATUM:   DATUM:   DATUM:   

PODPIS:   PODPIS:   PODPIS:   

19 
OŠETŘENÍ 
BETONU 

TP ČSN EN 13670 SV VIZUÁLNĚ JEDNORÁZOVĚ SD   

JMÉNO:   JMÉNO:   JMÉNO:   

DATUM:   DATUM:   DATUM:   

PODPIS:   PODPIS:   PODPIS:   

20 ODBĚDNĚNÍ 
 TP, ČSN EN 206-1, 

ČSN EN 13670 
SV VIZUÁLNĚ JEDNORÁZOVĚ SD   

JMÉNO:   JMÉNO:   JMÉNO:   

DATUM:   DATUM:   DATUM:   

PODPIS:   PODPIS:   PODPIS:   

V
Ý

ST
U

P
N

Í 

21 
KONTROLA 

GEOMETRICKÉ 
PŘESNOSTI 

PD, ČSN EN 13 670 
SV 

G, TDI 
VIZUÁLNĚ 
MĚŘENÍM 

JENORÁZOVĚ 
SD, 

PROTOKOL 
  

JMÉNO:   JMÉNO:   JMÉNO:   

DATUM:   DATUM:   DATUM:   

PODPIS:   PODPIS:   PODPIS:   
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22 

 
 
 
 

KONTROLA 
POVRCHU 
BETONU 

 
 
 
 

TP, PD 

 
 
 
 

SV 

 
 
 
 

VIZUÁLNĚ 

 
 
 
 

JEDNORÁZOVĚ 

 
 
 
 

SD 

 
 
  

JMÉNO:   JMÉNO:   JMÉNO:   

DATUM:   DATUM:   DATUM:   

PODPIS:   PODPIS:   PODPIS:   

23 
KONTROLA 
TVRDOSTI 
BETONU 

ČSN EN 12 390-3  
SV 
S 

MĚŘENÍM JEDNORÁZOVĚ SD   

JMÉNO:   JMÉNO:   JMÉNO:   

DATUM:   DATUM:   DATUM:   

PODPIS:   PODPIS:   PODPIS:   

ZDROJ: 
Vyhláška č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb; březen 2013 
Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, březen 2006 

ČSN 01 3481, výkresy stavebních konstrukcí, výkresy betonových kontrukcí, zaří 1988 
ČSN 73 0212-3, geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní stavební objekty; leden 1997 
ČSN EN 10080, ocel pro výztuž do betonu - svařitelná betonářská ocel - všeobecně; prosinec 2005 
Eurokód 7, pro geotechniku - zakládání staveb; 
ČSN EN 12350-1, zkoušení čerstvého betonu - část 1: odběr vzorků; říjen 2009 
ČSN EN 12350-2, zkoušení čerstvého betonu - část 2: zkouška sednutím; říjen 2009 
ČSN EN 12350-5, zkoušení čerstvého betonu - část 5: zkouška rozlitím; říjen 2009 
ČSN EN 206-1, beton - část 1: specifikace, vlastnosti, výroba a shoda; září 2001 
Zákon č. 505/1990 Sb., O metrologii; únor 1991 
ČSN 73 0205, geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti; březen 1995 
ČSN EN 12390-3, zkoušení ztvrdlého betonu - část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles; listopad 2009 
ČSN EN 13670, provádění betonových kontrukcí; červenec 2010 
ČSN 73 0210-1, geometrické přesnost ve výstavbě, podmínky provádění, část 1:přesnost osazení; prosinec 1992 
ČSN EN 12504-2, zkoušení betonu v konstrukcích, část 2: nedestruktivní zkoušení, stanovení tvrdosti odrazovým tvrdoměrem; 
únor 2013 

SEZNAM ZKRATEK: 
SV - STAVBYVEDOUCÍ 
G - GEODET 
S - STATIK 
TDI - TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA 
GL - GEOLOG 
PD - PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE 
TP - TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS 
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8.1POPIS KONTROLNÍHO A ZKUŠEBNÍHO PLÁNU PRO 

ZÁKLADY 

8.1.1 Vstupní kontroly 

A. Kontrola projektové dokumentace 

Kontrola proběhne před zahájením prací na dané technologické etapě. Kontroluje se správ-

nost, úplnost a platnost projektové dokumentace dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním 

plánování a stavebním řádu. Projektová dokumentace musí splňovat všechny náležitosti dle 

vyhlášky č. 62/2013 Sb. Bude provedena kontrola výkresové dokumentace, zda je úplná 

a v dostatečné kvalitě pro zahájení prací a bezproblémový průběh výstavby. Dokumentace 

musí být odsouhlasena projektantem a investorem. Proběhne seznámení s technologickým 

předpisem. U kontroly budou přítomni: stavbyvedoucí, mistr a technický dozor investora. 

Při zjištění nejasností, chyb nebo závad je nutné kontaktovat projektanta a vyřešit dané pro-

blémy nebo závady. Bude proveden zápis do stavebního deníku s datem o předání projek-

tové dokumentace. 

 

B. Kontrola připravenosti staveniště 

Před zahájením prací bude zkontrolována připravenost staveniště. Musí být zajištěny 

všechny prvky zařízení staveniště uvedené v technické zprávě zařízení staveniště. Kontro-

lovány budou kancelářské a sociální kontejnery, zpevnění cest, přípojky vody a elektřiny, 

skladovací plocha, jeřáb a další. Kontrolu provedou stavbyvedoucí a mistr. Všechny prvky 

zařízení staveniště musí být v souladu s n. v. č. 591/2006 Sb. a č. 362/2005 Sb. Následně 

bude proveden zápis do stavebního deníku. 

 

C. Kontrola provedení zemních prací 

Jedná se o kontrolu polohy, rozměrů a hloubky výkopů, před poddkladním betonem. Zamě-

ření provede stavbyvedoucí případně geodet pomocí nivelačního přístroje. Naměřené hod-

noty se porovnají s projektovou dokumentací. O kontrole se provede zápis do stavebního 

deníku. 
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D. Kontrola základové spáry 

Základovou spáru zkontroluje stavbyvedoucí společně se statikem a geologem. Zákla-

dová spára musí být k této kontrole předána suchá, čistá a vodorovná. Kontrola ověří, 

zda je základová spára únosná dle předpokladů v projektové dokumentaci a nachází se 

v nezámrzné hloubce. To je u nesoudržných zemin minimálně 800 mm pod terénem 

u obvodových zdí a 600 mm u vnitřních nosných zdí. U soudržných zemin je to mini-

málně 1200 mm.  Následně statik stanoví její skutečnou únosnost. O kontrolách budou 

vystaveny protokoly a provede se zápis do stavebního deníku. 

E. Kontrola klimatických podmínek 

Denně i průběžně budou probíhat kontroly klimatických podmínek. Stanoví se denní teplota 

pomocí měření na teploměru. Pro stanovení průměrné denní teploty musí probíhat měření 

třikrát denně, v 7.00, 14.00 a 21.00 hodin (t7, t14, t21). Výsledná průměrná teplota se vypo-

čítá vzorcem t = (t7 + t14 + 2 * t21)/4. Pokud průměrná teplota klesne pod 5°C musí být přija-

ta opatření uvedená v technologickém předpisu v závislosti na provádění dané etapy.  

Musíme také zohlednit plánovanou předpověď počasí, zvláště v souvislosti s předejitím 

možných komplikací a následných škod. Jedná se zejména o předpověď pro rozsáhlejší 

betonáž, např. betonáž stropu, kdy je vhodné při špatné předpovědi betonáž odložit. Kontro-

ly budou provádět stavbyvedoucí a mistr. Každý den bude proveden zápis do stavebního 

deníku. 

 

F. Kontrola pracovníků 

Před zahájením prací budou zkontrolováni všichni pracovníci. Konkrétně se jedná o tesaře, 

betonáře, pomocné dělníky, vazače výztuže, jeřábníka, řidiče vozidel, stavbyvedoucího 

a mistry. Všichni pracovníci musí mít platnou lékařskou prohlídku, která jim dovoluje vy-

konávat dané práce, musí mít platné pracovní smlouvy a musí být proškoleni BOZP. Dále 

se kontrolují platné průkazy pro dané typy profesí především: vazačský průkaz, jeřábnický 

průkaz, řidičské průkazy, profesní průkazy, svářečské zkoušky. Kontrolu provedou stavby-

vedoucí, mistr a bude proveden zápis do stavebního deníku. 

 

G. Stroje a nástroje 

Nutná je také kontrola strojů, nářadí, mechanizace a pomůcek potřebných pro dané práce. 

Bude kontrolován počet a typ nářadí, dle kompletního seznamu. Evidován bude jejich stav, 

případné závady a poškození. Dbát se musí na kontrolu revize strojů, nářadí a mechanizace. 
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Proběhne zaškolení strojníků se stroji, buďto přímo od prodejce, nebo později od stavbyve-

doucího popřípadě mistra. Kontrolu provede stavbyvedoucí, mistr a určení strojníci. O kont-

role bude proveden zápis do stavebního deníku. 

 

H. Správnost, jakost a dodávka materiálu 

Materiál, který se dodá na stavbu a před převzetím se musí od dodavatele překontrolovat 

podle dodacího listu. Bude zkontrolováno jeho množství, kvalita, typ a rozměry. Dále míra 

znečištění, případné poškození a závady materiálu. Při zjištění závad nebo poškození mate-

riálu se nesmí přebrat a musí být zajištěna jeho náhrada. Kontrolovány budou zejména ma-

teriály uvedené v technologickém předpisu pro danou technologickou etapu, bednící prvky, 

výztuž a beton. Kontrolu provede stavbyvedoucí nebo mistr. O převzetí materiálu bude 

proveden zápis do stavebního deníku. 

 

I. Kontrola betonové směsi  

Při dodávce betonové směsi na stavbu si pokaždé kontroluje stavbyvedoucí dodací list. 

Zaměří se zejména na pevnostní třídu betonu, stupeň vlivu prostředí, typ cementu, frakci 

kameniva, přísady a stupeň konzistence. Dané údaje se musí shodovat s tím, co objednal 

a s projektovou dokumentací, technologickým předpisem a musí být v souladu s ČSN EN 

206-1. O kontrole se provede zápis do stavebního deníku. Po vyprázdnění cca 0,3 m
3
 beto-

nu z autodomíchávače se odebere vzorek a postupuje se dle ČSN EN 12 350-1. Na odebra-

ném vzorku betonu se provádí zkoušky:  

konzistence betonové směsi pomocí 

1. Zkouška Vebe dle ČSN EN 12 350-3 

2. Zkouška rozlitím dle ČSN EN 12 350-5 

3. Zkouška sednutím dle ČSN EN 12 350-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8.1. Sednutí kužele při dané třídě konzistence 
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4. Kontrola objemové hmotnosti 

Objemová hmotnost dle ČSN EN  12 350-6 

 

5. Kontrola zhutnitelnosti 

Stupeň zhutnitelnosti dle ČSN EN 12 350-4 

 

6. Kontrola obsahu vzduchu 

Tlakové metody dle ČSN EN 12 350-7 

 

Klasifikace konzistence ČB podle rozlití (ČSN EN 12 350-5) 

 

        

Obr. 8.2. Konzistence ČB podle rozlití 

 

Dále se provádí kontroly krychelnými zkouškami betonu. Jsou odebrány minimálně 

3 vzorky před betonáží stropu a dále vždy jeden vzorek po 20 m
3 

u svislých konstrukcí. 

Z odebraného betonu se vyrobí zkušební krychle o hraně 150 mm, zhutní se (např. vibrační 

stůl) a řádně se popíše. Štítek musí obsahovat datum odebrání, celý druh a třídu betonu 

a výšku sednutí kužele. Tato zkušební tělesa se ponechají ve formě v prostředí o teplotě 

20°C ± 5°C minimálně 16 hodin a maximálně 3 dny. Je nutné zabránit otřesům, vibracím 

a vysoušení daného vzorku. Následně se vzorky uloží do vody o teplotě 20°C ± 2°C nebo 

do prostředí s relativní vlhkostí vzduchu větší nebo rovnou 95 % a teplotě 20°C ± 2°C.  

 

Po 28 dnech se na daných vzorcích zjišťuje dle ČSN EN 12 390-1 a ČSN EN 12 390: 
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- Pevnost v tlaku dle ČSN EN 12 390-3 

- Pevnost v tahu ohybem dle ČSN EN 12 390-5 

- Pevnost v příčném tahu dle ČSN EN 12 390-6 

- Objemová hmotnost dle ČSN EN 12 390-7 

- Hloubka průsaku tlakovou vodou dle ČSN EN 12 390-8 

- Odolnost proti zmrazování a rozmrazování dle ČSN EN 12 390-9 

 

J. Kontrola výztuže 

Při dodání kontroluje stavbyvedoucí kvalitu dodané výztuže, rovinnost, čistotu a množství. 

Jsou požadovány atesty od jakosti. Každý výrobek – svazek výztuže musí být jednoznačně 

označen. Do konstrukcí lze ukládat výztuž pouze v souladu s projektovou dokumentací. 

Výztuž nesmí být před betonáží znečištěná, musí být zbavena bláta, pilin a rzi. Lehké zrezi-

vění povrchu je přípustné.  Je nutné kontrolovat druh, profil, počet, délku a tvar výztuže dle 

platné projektové dokumentace. Ocel musí být v souladu s ČSN EN 10 080. Podložky 

a distanční prvky musí být vhodné pro dosažení požadovaného krytí výztuže dle projektové 

dokumentace. 

 

K.  Kontrola bednění 

Stavbyvedoucí kontroluje při dodání bednění typy a množství dle projektové dokumentace 

a objednávky. Provede vizuální kontrolu rovinnosti, hladkosti a neporušenosti jednotlivých 

prvků. Směrodatná norma ČSN EN 13 670 – Provádění betonových konstrukcí. 

 

L. Kontrola skladování výztuže 

Výztuž je nutné skladovat na zpevněné, odvodněné ploše s podkladky. Pro podkladky pou-

žijeme hranoly o rozměrech 100 x 100 mm. Výztuž bude rozdělena dle průměrů a již 

z armovny viditelně označena štítkem. 

8.1.2 Kontroly mezioperační 

A. Bezpečnost a ochrana zdraví 

Práce na staveništi musí probíhat v souladu se závaznými předpisy n. v. č. 362/2005 sb., 

591/2006 sb., 309/2006 sb., 378/2001 sb. a plánem BOZP. Kontroly budou probíhat prů-

běžně i namátkově. Předmětem kontrol je zajištění opatření proti pádu z výšky, bezpečnost 

při práci se zdvihacím zařízením, používání ochranných pracovních pomůcek a další dle 
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plánu BOZP. Kontrolu zajišťují stavbyvedoucí a mistr. Při zjištění přestupků a závad je 

proveden zápis do stavebního deníku. 

 

B. Kontrola strojů a pracovníků  

Všechny stroje a nástroje používané při pracích se musí průběžně kontrolovat a evidovat. 

Kontrolován a evidován je jejich stav, poškození, závady a revize. Kontroly provádějí stroj-

níci a dělníci, kteří pracují s daným typem stroje. U kontroly pracovníků jde především 

o zjištění počtu pracovníků a o včasnou docházku. Dále bude namátkově kontrolováno, zda 

pracovníci nejsou pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek. Kontrola alkoholu 

probíhá vždy za přítomnosti minimálně 2 kontrolorů a pomocí alkoholového testeru. Kont-

rolu provádějí stavbyvedoucí a mistr, při zjištění problému musí být vyvozena opatření 

a proveden zápis do stavebního deníku. 

 

C. Kontrola bednění - základové pasy, základová deska 

Jelikož je systémové bednění složeno z několika prvků, je nutné je postupně kontrolovat. 

Kontrola bude probíhat postupně dle jednotlivých komponentů. Účelem kontroly je zjistit, 

zda nedošlo během předchozí práce k poškození komponentů. Poškozené prvky se nesmí 

použít, jsou buď vyřazeny, nebo opraveny. Průběh zhotovování bednící konstrukce musí 

být v souladu s technologickým předpisem a technickými listy výrobce. Předmětem kontro-

ly jsou: svislost dílců, rozmístění podpěr. Kontrolována bude také polohová a geometrická 

přesnost bednící konstrukce za pomocí nivelačního přístroje a metru. Dále kontrolujeme 

umístění a rozměr všech prostupů navržených v projektové dokumentaci. Kontrolu pro-

vedou stavbyvedoucí i mistr a musí být proveden zápis do stavebního deníku. 

 

Mezní odchylky bednění dle již neplatné normy ČSN 730210-1. 

- Svislost sloupu/stěny dle výšky kce. (do 2,5 m ±4mm, do 4m ±6mm) 

- Vodorovnost bednění dle překlenutého rozponu do 4m ± 6mm, do 8m ± 8mm, do 

16m ± 15mm. 

 

D. Kontrola ukládání výztuže – základové pasy, základová deska 

Před dokončením bednění, je nutno provést kontrolu uložení výztuže do bednění u základo-

vých pasů. U základové desky se provede kontrola před betonáží. Kontrola – převzetí vý-

ztuže se provede dle projektové dokumentace za přítomnosti stavbyvedoucího, statika 
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a případně i technického dozoru investora. Výstup z provedené kontroly je zaznamenán do 

stavebního deníku. Kontrolován bude počet a tvar prutů, pomocí metru budou kontrolovány 

osové vzdálenosti prutů, krytí a distance mezi spodní a horní výztuží, délky prutů.  

 

Odchylky dle normy ČSN EN 10 080:  

 

 Poloha jednotlivých prutů výztuže, jakož i vzdálenost mezi jednotlivými nosnými 

prvky, mezi jednotlivými vrstvami výztuže, mezi třmínky nosníků a sloupů, mezi 

rozdělovacími pruty jednoho směru a odchylky tloušťky krycí vrstvy betonu se ne-

smějí lišit od hodnot předepsaných v PD více než o ±20 % nejvýše však o 30 mm. 

 

 Odchylky poloh styků podélných prutů ve směru jejich délky nesmějí překročit ±30 

mm. 

 

 Odchylky poloh os prutů v čelech svařovaných koster stykových na místě nesmějí 

překročit ±5 mm při průměru prutů do 40 mm a ±10 mm při průměru prutů nad 40 

mm. 

Kontrola obsahuje dle ČSN EN 13 670 

- Shodu průměru, polohy a přesahu výztuže dle projektové dokumentace 

- Dodržení požadovaného krytí výztuže – pomocí distančních prvků 

- Míru znečištění, výztuž musí být před betonáží čistá 

- Zabezpečenost prutů proti posunutí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8.3 ČSN 13 670 
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Obr. 8.3 ČSN 13 670 

 

E. Kontrola před a v průběhu betonáže 

Před betonáží musí být znovu zkontrolována celistvost a stabilita bednění. Pokud je bednění 

znečištěno, musí být vyčištěno, aby nedošlo k otisku do čerstvého betonu. Dodání betonové 

směsi a její kontrola je popsána již ve vstupní kontrole v bodě č. 8. Musíme dbát na dobu 

zpracování betonové směsi od namíchání, která se udává na dodacím listě. Převážně se jed-

ná o dobu zpracování do 90 minut.  

Bude provedena vizuální kontrola a (celkový vzhled betonu, konzistence, stejnorodost) 

zkouška sednutím kužele .Ukládání betonové směsi do bednění nesmí probíhat z výšky 

větší než 1,5 m a nesmí dojít k poškození bednění nebo výztuže. Při nuceném přerušení 

prací se nesmí pokračovat, pokud beton nabyl pevnosti větší než 3,5 MPa. Pokud beton 

nabyl danou pevnost, tak se musí počkat minimálně 18 hodin od ukončení předešlé betoná-

že. Po uplynutí dané doby lze pokračovat v betonoáži, avšak se přizná tzv. pracovní spára. 

Kontroly provede stavbyvedoucí nebo mistr a o kontrolách a zkouškách bude proveden 

zápis do stavebního deníku. 

 

F. Zhutnění 

Čerstvá betonová směs uložená do bednění musí být řádně zhutněna. Zhutněním  odstraní-

me přebytečný vzduchu z betonové směsi. Při vibrování si musí dát betonář pozor, aby ne-

došlo k převibrování směsi. Tento jev by se projevil vyloučením cementového mléka na 

povrchu konstrukce. Nemělo by docházet ke styku vibrátoru s výztuží a bedněním. Vibro-

vání musí být systematické, je potřeba částečně překrýt předchozí ponor vibrátoru. Kontrolu 

provede stavbyvedoucí nebo mistr, o kontrole se provede zápis do stavebního deníku. 
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G. Ošetření betonu 

Po uložení betonové směsi do bednění a  jejím dostatečném zhutnění se musí zajistit ošetře-

ní betonu. Hlavně z toho důvodu, aby nedocházelo ke vzniku trhlinek v čerstvém betonu. 

Způsoby ošetření betonu jsou uvedeny v technologickém předpise. Doba ošetřování betonu 

je stanovena ČSN EN 13 670. 

 

Tab. 8.2 Třídy ošetřování betonu 

 

Při realizaci dané technologické etapy bude použita třída ošetřování 2. Zvláštní situace je za 

chladného vlhkého počasí, kdy není třeba provádět tak důkladnou ochranu, ošetřování beto-

nu. O ošetřování betonu je proveden zápis do stavebního deníku 

a kontrolu provede mistr. 

 

H. Odbednění – základové pasy, základová deska 

Odbednění musí probíhat v souladu s normou ČSN EN 13 670, dále dle technických listů 

výrobce a v souladu s předpisem BOZP.  

 

Požadavky při odbedňování: 

Nesmí dojít k poškození povrchů od úderů kladivem při odbedňování, k odloupnutí hran. 

Při odbedňování musí být zajištěna stabilita bednicích prvků, jejich zajištění proti pádu. 

Kontrolu provádí stavbyvedoucí nebo mistr a provede zápis do stavebního deníku. 
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8.1.3 Kontrola výstupní 

A. Kontrola geometrické přesnosti – základové pasy, základová deska 

Kontroluje se správnost a úplnost provedení celé konstrukce dle projektové dokumentace. 

Po provedení kontroly jsou známy odchylky. Vzniklé odchylky musí být menší, než od-

chylky stanovené normou ČSN EN 13 670. Přeměření je provedeno pomocí metru, nive-

lačního přístroje, 2 m latě a vodováhy. Případně rychlejší a přesnější zaměření provede geo-

det. 

 

1. Základy 

 

Tab. 8.3.  Tolerance základů podle ČSN EN 13 670 

 

 

Bude kontrolována kvalita povrchů konstrukce. Kontroly se zúčastní stavbyvedoucí, mistr, 

technický dozor investora. Může být přítomen také investor, projektant, statik a další povo-

lané osoby. Po překontrolování celé konstrukce je proveden zápis do stavebního deníku a 
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při nezjištění závad je vypracován předávací protokol. Při zjištění závad musí být závady 

odstraněny ve smluvně ujednaném termínu. 

 

B. Kontrola povrchu betonu  

Stavbyvedoucí provede vizuální kontrolu povrchu betonu. Zkontroluje, zda nevznikly vý-

stupky, díry, trhlinky, nebo štěrková hnízda – kaverny. Dále se kontroluje celistvost po-

vrchu – konstrukce. O kontrole se provede zápis do stavebního deníku. 

 

C. Kontrola pevnosti betonu 

Kontrola je provedena dle ČSN EN 12 390-3 – zkoušení ztvrdlého betonu – část 3: Pevnost 

v tlaku zkušebních těles. Jedná se o kontrolu pevnosti zkušebního vzorku odebraného beto-

nu.  

 

Zkouška pevnosti betonu v tlaku dle ČSN EN 12 390-3 

 

 

Obr. 8.4. Zkouška krychelné pevnosti betonu v tlaku 
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8.2 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN PRO ŽELEZOBE-

TONOVÝ MONOLITICKÝ SKELET 

Tab. 8.10 Kontrolní a zkušební plán pro ŽB monolitický skelet 

ČÍS-
LO 

NÁZEV  
KONTROLY 

ZDROJ 
KONTRO-

LU 
PROVEDE 

ZPŮSOB 
KONTRO-

LY 
ČETNOST 

VÝSLEDEK 
KONTRO-

LY 

VYHOVĚL/ 
NEVYHO-

VĚL 

KONTRO-
LU 

PROVEDL 

KON-
TRO-

LU 
PRO-
VĚŘIL 

KONTROLU 
PŘEVZAL 

1 

KONTROLA 
PROJEKTOVÉ 
DOKUMEN-

TACE  

zákon č. 
183/2006, 

vyhl. č. 
62/2013  

SV 
TDI, 
PROJ 

VIZUÁL-
NĚ 

JEDNORÁ-
ZOVĚ 

SD, 
PROTO-

KOL 
  

JMÉNO:   JMÉNO:   JMÉNO:   

DATUM:   DATUM:   DATUM:   

PODPIS:   PODPIS:   PODPIS:   

2 

KONTROLA 
PŘIPRAVE-

NOSTI 
STAVENIŠTĚ 

 N.V. č. 
591/2006, 

N.V.č. 
362/2005 

SV 
TDI 
G 

VIZUÁL-
NĚ 

MĚŘE-
NÍM 

JEDNORÁ-
ZOVĚ 

SD   

JMÉNO:   JMÉNO:   JMÉNO:   

DATUM:   DATUM:   DATUM:   

PODPIS:   PODPIS:   PODPIS:   

3 

KONTROLA 
KLIMATIC-

KÝCH 
PODMÍNEK 

TP SV, MR 

VIZUÁL-
NĚ 

MĚŘE-
NÍM 

DENNĚ SD   

JMÉNO:   JMÉNO:   JMÉNO:   

DATUM:   DATUM:   DATUM:   

PODPIS:   PODPIS:   PODPIS:   

4 

GEOMETRIE 
KONSTRUKCÍ 

Z MIN. 
ETAPY 

ČSN EN 
13 670, PD, 

TZ 

SV, TDI, 
GEO 

VIZUÁL-
NĚ 

MĚŘE-
NÍM 

 JEDNORÁ-
ZOVĚ 

SD, 
PROTO-

KOL 
  

JMÉNO:   JMÉNO:   JMÉNO:   

DATUM:   DATUM:   DATUM:   

PODPIS:   PODPIS:   PODPIS:   

6 
KONTROLA 
PRACOVNÍ-

KŮ 

ČSN 73 0212-
2 
 
 

SV, MR 
VIZUÁL-

NĚ 
JEDNORÁ-

ZOVĚ 
SD   

JMÉNO:   JMÉNO:   JMÉNO:   

DATUM:   DATUM:   DATUM:   

PODPIS:   PODPIS:   PODPIS:   

7 
STROJE A 
NÁSTROJE 

 TL 
SV, MR, 
STROJ 

 VIZU-
ÁLNĚ 

 JEDNORÁ-
ZOVĚ 

SD, 
STROJNÍ 
DENÍK 

  

JMÉNO:   JMÉNO:   JMÉNO:   

DATUM:   DATUM:   DATUM:   

PODPIS:   PODPIS:   PODPIS:   

8 

SPRÁVNOST, 
JAKOST A 
DODÁVKA 

MATERIÁLU 

ČSN EN 
100080 
ČSN EN 

13 670, DL, 
PD  

SV,  MR 

VIZUÁL-
NĚ 

MĚŘE-
NÍM  

KAŽDÁ 
DODÁVKA 

SD    

JMÉNO:   JMÉNO:   JMÉNO:   

DATUM:   DATUM:   DATUM:   

PODPIS:   PODPIS:   PODPIS:   

9 
KONTROLA 
BETONOVÉ 

SMĚSI 

ČSN EN 206-
1, ČSN EN 12 

350-1, PD, 
DL, C 

SV 

VIZUÁL-
NĚ 

MĚŘE-
NÍM 

KAŽDÁ 
DODÁVKA 

 SD, DL   

JMÉNO:   JMÉNO:   JMÉNO:   

DATUM:   DATUM:   DATUM:   

PODPIS:   PODPIS:   PODPIS:   

10 
KONTROLA 
VÝZTUŽE 

PD, TZ, DL,C 
ČSN EN 10 

080 

SV 
TDI 

VIZUÁL-
NĚ 

MĚŘE-
NÍM 

JEDNORÁ-
ZOVĚ 

SD, 
PROTO-

KOL 
  

JMÉNO:   JMÉNO:   JMÉNO:   

DATUM:   DATUM:   DATUM:   

PODPIS:   PODPIS:   PODPIS:   

11 
KONTROLA 
BEDNĚNÍ 

ČSN EN 13 
670  

 SV 
VIZUÁL-

NĚ 
KAŽDÁ 

DODÁVKA 
SD, DL   

JMÉNO:   JMÉNO:   JMÉNO:   

DATUM:   DATUM:   DATUM:   

PODPIS:   PODPIS:   PODPIS:   

12 
KONTROLA 
SKLADOVÁ-
NÍ VÝZTUŽE 

ČSN EN 10 
080, TP 

SV 
VIZUÁL-

NĚ 
JEDNORÁ-

ZOVĚ 
SD   

JMÉNO:   JMÉNO:   JMÉNO:   

DATUM:   DATUM:   DATUM:   

PODPIS:   PODPIS:   PODPIS:   

13 

BEZPEČ-
NOST A 

OCHRANA 
ZDRAVÍ 

N. V. č. 
362/2005, 

591/2006 Sb, 
309/2006Sb. 
378/2001 Sb. 

SV, MR, 
TDI 

VIZUÁL-
NĚ  

MĚŘENÍM SD 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

JMÉNO:   JMÉNO:   JMÉNO:   

DATUM:   DATUM:   DATUM:   

PODPIS:   PODPIS:   PODPIS:   
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14 KONTROLA 
STROJŮ A 

PRACOVNÍ-
KŮ 

TP, TL SV, MR VIZUÁL-
NĚ 

PRŮBĚŽNĚ SD   JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 

DATUM:   DATUM:   DATUM:   

PODPIS:   PODPIS:   PODPIS:   

 
15 

KONTROLA 
BEDNĚNÍ, 

ZÁKL. PASY, 
ZÁKL. DESKA 

ČSN 730210-
1 

SV 

VIZUÁL-
NĚ 

MĚŘE-
NÍM 

JEDNORÁ-
ZOVĚ 

 SD   

JMÉNO:   JMÉNO:   JMÉNO:   

DATUM:   DATUM:   DATUM:   

PODPIS:   PODPIS:   PODPIS:   

 
 

16 

 
 
 
 

KOTROLA 
UKLÁDÁNÍ 
VÝZTUŽE 

 
 
 

TECHNOLO-
GICKÝ 

PŘEDPIS 
ČSN EN 

13670, ČSN 
EN 10 080 

 
 

SV, S, 
TDI 

 
 

VIZUÁL-
NĚ 

MĚŘE-
NÍM 

 
 

JEDNORÁ-
ZOVĚ 

 
 

SD 
  

 
 
 
JMÉNO:   

 
 
 
 
JMÉNO:   

 
 
 
JMÉNO:   

DATUM:   DATUM:   DATUM:   

PODPIS:   PODPIS:   PODPIS:   

17 

KONTROLA 
PŘED A V 
PRŮBĚHU 
BETONÁŽE 

PD 
TP, ČSN EN 
206-1, ČSN 
EN 13670 

SV 
VIZUÁL-

NĚ 
PO DOBU 

PROVÁDĚNÍ 
SD   

JMÉNO:   JMÉNO:   JMÉNO:   

DATUM:   DATUM:   DATUM:   

PODPIS:   PODPIS:   PODPIS:   

18 ZHUTNĚNÍ 
ČSN EN 206-

1, ČSN EN 
13670 

SV, MR, 
TDI 

VIZUÁL-
NĚ 

MĚŘE-
NÍM 

PŘI ZHUT-
NĚNÍ 

SD   

JMÉNO:   JMÉNO:   JMÉNO:   

DATUM:   DATUM:   DATUM:   

PODPIS:   PODPIS:   PODPIS:   

19 
OŠETŘENÍ 
BETONU 

TP ČSN EN 
13670 

SV 
VIZUÁL-

NĚ 
JEDNORÁ-

ZOVĚ 
SD   

JMÉNO:   JMÉNO:   JMÉNO:   

DATUM:   DATUM:   DATUM:   

PODPIS:   PODPIS:   PODPIS:   

20 ODBĚDNĚNÍ 
 TP, ČSN EN 
206-1, ČSN 
EN 13670 

SV 
VIZUÁL-

NĚ 
JEDNORÁ-

ZOVĚ 
SD   

JMÉNO:   JMÉNO:   JMÉNO:   

DATUM:   DATUM:   DATUM:   

PODPIS:   PODPIS:   PODPIS:   

21 

KONTROLA 
GEOMET-

RICKÉ 
PŘESNOSTI 

PD, ČSN EN 
13 670 

SV 
G, TDI 

VIZUÁL-
NĚ 

MĚŘE-
NÍM 

JENORÁZO-
VĚ 

SD, 
PROTO-

KOL 
  

JMÉNO:   JMÉNO:   JMÉNO:   

DATUM:   DATUM:   DATUM:   

PODPIS:   PODPIS:   PODPIS:   

22 
KONTROLA 
POVRCHU 
BETONU 

TP, PD SV 
VIZUÁL-

NĚ 
JEDNORÁ-

ZOVĚ 
SD   

JMÉNO:   JMÉNO:   JMÉNO:   

DATUM:   DATUM:   DATUM:   

PODPIS:   PODPIS:   PODPIS:   

23 
KONTROLA 
PEVNOSTI 
BETONU 

ČSN EN 12 
390-3  

SV 
S 

MĚŘE-
NÍM 

JEDNORÁ-
ZOVĚ 

SD   

JMÉNO:   JMÉNO:   JMÉNO:   

DATUM:   DATUM:   DATUM:   

PODPIS:   PODPIS:   PODPIS:   

 

ZDROJ: 
Vyhláška č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb; březen 2013 
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu; březen 2006 
ČSN 01 3481, výkresy stavebních konstrukcí, výkresy betonových kontrukcí, zaří 1988 
ČSN 73 0212-3, geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní stavební objekty; leden 1997 
ČSN EN 10080, ocel pro výztuž do betonu - svařitelná betonářská ocel - všeobecně; prosinec 2005 
Eurokód 7, pro geotechniku - zakládání staveb; 
ČSN EN 12350-1, zkoušení čerstvého betonu - část 1: odběr vzorků; říjen 2009 
ČSN EN 12350-2, zkoušení čerstvého betonu - část 2: zkouška sednutím; říjen 2009 
ČSN EN 12350-5, zkoušení čerstvého betonu - část 5: zkouška rozlitím; říjen 2009 
ČSN EN 206-1, beton - část 1: specifikace, vlastnosti, výroba a shoda; září 2001 
Zákon č. 505/1990 Sb., O metrologii; únor 1991 
ČSN 73 0205, geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti; březen 1995 
ČSN EN 12390-3, zkoušení ztvrdlého betonu - část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles; listopad 2009 
ČSN EN 13670, provádění betonových kontrukcí; červenec 2010 
ČSN 73 0210-1, geometrické přesnost ve výstavbě, podmínky provádění, část 1:přesnost osazení; prosinec 1992 
ČSN EN 12504-2, zkoušení betonu v konstrukcích, část 2: nedestruktivní zkoušení, stanovení tvrdosti odrazovým tvrdoměrem; únor 2013 

SEZNAM ZKRATEK: 

SV – STAVBYVEDOUCÍ  G - GEODET   S – STATIK   TDI - TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA 

GL – GEOLOG  PD - PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE  TP - TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS 
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8.2.1 Vstupní kontroly 

A. Kontrola projektové dokumentace 

Viz kapitola 8.1.1. A. 

 

B. Kontrola připravenosti staveniště 

Viz kapitola 8.1.1. B. 

 

C. Kontrola klimatických podmínek 

Viz kapitola 8.1.1. E. 

 

D. Geometrie konstrukcí z minulé etapy 

Před zahájením prací musí být zkontrolovány všechny konstrukce realizované v předchozí 

etapě. Jedná se o provedení základových konstrukcí, na které bude spodní a následně i horní 

stavba navazovat. Základové konstrukce musí být kompletní. Kontrolovat se budou její 

rozměry a geometrie dle projektové dokumentace. Předmětem kontroly budou základové 

pasy a základová deska. Proběhne kontrola výztuže vystupující ze základových konstrukcí, 

na kterou budou navazovat svislé konstrukce. Kontrola geometrie základových konstrukcí 

2. PP bude provedena nivelačním přístrojem, vodováhou, metrem a dvoumetrovou latí. Ke 

kontrole může být přizván geodet, který zajistí přesné zaměření. Přesně zjistí případné ne-

rovnosti a nesrovnalosti základových konstrukcí. Odchylky budou porovnány s přípustnými 

odchylkami dle ČSN EN 13 670. Kontrola výztuže se provede vizuálně.  Výztuž nesmí být 

porušena, musí být kompletní a mít uspořádání prutů dle projektové dokumentace. Kontrolu 

provedou stavbyvedoucí, mistr, případně geodet a bude proveden zápis do stavebního dení-

ku. Při zjištění nesrovnalostí s projektovou dokumentací, nebo odchylek mimo toleranci, 

nesmí být zahájeny stavební práce. Následující tabulka uvádí možné odchylky polohy 

základů. 
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Tab. 8.11.  Odchylky dle ČSN EN 13 670 

 

 

Přípustné odchylky dle ČSN EN 13 670 

A) Rovinnost povrchu při styku s bedněním – při měření na dvoumetrové lati může být 

maximální odchylka rovinnosti 9 mm/2 m nebo 4 mm/0,2 m 

 

B) Rovinnost povrchu bez styku s bedněním – při měření na dvoumetrové lati může 

být maximální odchylka rovinnosti 15 mm/2 m nebo 6 mm/0,2 m 

 

C) Přímost hran 

Pro délky <1 m je odchylka od přímosti ±8 mm 

Pro délky >1 m je odchylka od přímosti ±8 mm/m, max. 20 mm 

 

D) Pravoúhlost příčného řezu – max. odchylka je rovna 0,04 násobku výšky desky ne-

bo 10 mm, ale ne více než 20 mm 

 

E) Vychýlení nosníku nebo desky – maximální vychýlení je ± (10 + L/500) mm.  

(L je vzdálenost podpor) 
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E. Kontrola pracovníků 

Viz kapitola 8.1.1 F. 

 

F. Stroje a nástroje 

Viz kapitola 8.1.1 G. 

 

G. Správnost, jakost a dodávka materiálu 

Viz kapitola 8.1.1 H. 

 

H. Kontrola betonové směsi 

Viz kapitola 8.1.1. I. 

 

I. Kontrola výztuže 

Viz kapitola 8.1.1 J. 

 

J.  Kontrola bednění 

Viz kapitola 8.1.1 K. 

 

K. Kontrola skladování výztuže 

Viz kapitola 8.1.1 L.  

8.2.2 Kontroly mezioperační 

A. Bezpečnost a ochrana zdraví 

Viz kapitola 8.1.2 A. 

B. Kontrola strojů a pracovníků 

Viz kapitola 8.1.2 B. 

C. Kontrola bednění 

Viz kapitola 8.1.2 C. 
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D. Kontrola ukládání výztuže 

Viz kapitola 8.1.2 D. 

 

E. Kontrola před a v průběhu betonáže 

Viz kapitola 8.1.2 E. 

 

F. Zhutnění 

Viz kapitola 8.1.2 F. 

G. Ošetření betonu 

Viz kapitola 8.1.2 G. 

 

H. Odbednění 

Viz kapitola 8.1.2 H. 

8.2.3 Kontrola výstupní 

A. Kontrola geometrické přesnosti  

Kontroluje se správnost a úplnost provedení celé konstrukce dle projektové dokumentace. 

Po provedení kontroly jsou známy odchylky. Vzniklé odchylky musí být menší, než od-

chylky stanovené normou ČSN EN 13 670. Přeměření je provedeno pomocí metru, nive-

lačního přístroje, 2 m latě a vodováhy. Případně rychlejší a přesnější zaměření provede geo-

det. 
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Tab. 8.4 Tolerance stěn a sloupů podle ČSN EN 13 670 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 8.4 Tolerance stěn a sloupů podle ČSN EN 13 670 
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Tab. 8.5. Tolerance stěn a sloupů podle ČSN EN 13 670 
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1. Nosníky a desky 

 

Tab. 8.6. Tolerance nosníků a desek podle ČSN EN 13 670 
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2. Průřezy 

 

Tab. 8.7. Rozměrové odchylky průřezů podle ČSN EN 13 670 

 

3. Tolerance pro rovinnost povrchů a přímost hran 

 

Tab. 8.8. Tolerance pro rovinnost povrchů a přímosti hran dle ČSN EN 13 670 
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4. Tolerance pro otvory a vložené prvky 

Tab. 8.9 Tolerance pro otvory a vložené prvky podle ČSN EN 13 670 
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Bude kontrolována kvalita povrchů konstrukce. Pohledové části musí být zpracovány 

v požadované kvalitě, nesmí vykazovat mapy, zbytky rzi, musí být tvarově stálé, barevně 

jednotné. Kontroly se zúčastní stavbyvedoucí, mistr, technický dozor investora. Může být 

přítomen také investor, projektant, statik a další povolané osoby. Po překontrolování celé 

konstrukce je proveden zápis do stavebního deníku a při nezjištění závad je vypracován 

předávací protokol. Při zjištění závad musí být závady odstraněny ve smluvně ujednaném 

termínu. 

 

B. Kontrola povrchu betonu  

Viz kapitola 8.1.3 B. 

 

C. Kontrola pevnosti betonu 

Viz kapitola 8.1.3 C. 
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8.3 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN PRO ZDĚNÍ 

Tab. 8.12  KZP pro zdění 
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8.3.1 Vstupní kontroly 

A. Kontrola projektové dokumentace 

Kontrola proběhne před zahájením prací na dané technologické etapě. Kontroluje se správ-

nost, úplnost a platnost projektové dokumentace dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním 

plánování a stavebním řádu. Projektová dokumentace musí splňovat všechny náležitosti dle 

vyhlášky č. 62/2013 Sb. Bude provedena kontrola výkresové dokumentace, zda je úplná 

a v dostatečné kvalitě pro zahájení prací a bezproblémový průběh výstavby. Dokumentace 

musí být odsouhlasena projektantem a investorem. Proběhne seznámení s technologickým 

předpisem. U kontroly budou přítomni: stavbyvedoucí, mistr a technický dozor investora. 

Při zjištění nejasností, chyb nebo závad je nutné kontaktovat projektanta a vyřešit dané pro-

blémy nebo závady. Bude proveden zápis do stavebního deníku s datem o předání projek-

tové dokumentace. 

 

B. Kontrola připravenosti staveniště 

Před zahájením prací bude zkontrolována připravenost staveniště. Musí být zajištěny 

všechny prvky zařízení staveniště uvedené v technické zprávě zařízení staveniště. Kontro-

lovány budou kancelářské a sociální kontejnery, zpevnění cest, přípojky vody a elektřiny, 

skladovací plocha, jeřáb a další. Kontrolu provedou stavbyvedoucí a mistr. Všechny prvky 

zařízení staveniště musí být v souladu s n. v. č. 591/2006 Sb. a č. 362/2005 Sb. Následně 

bude proveden zápis do stavebního deníku. 

 

C. Kontrola klimatických podmínek 

Denně i průběžně budou probíhat kontroly klimatických podmínek. Stanoví se denní teplota 

pomocí měření na teploměru. Pro stanovení průměrné denní teploty musí probíhat měření 

třikrát denně, v 7.00, 14.00 a 21.00 hodin (t7, t14, t21). Výsledná průměrná teplota se vypo-

čítá vzorcem t = (t7 + t14 + 2 * t21)/4. Pokud průměrná teplota klesne pod 5°C musí být přija-

ta opatření uvedená v technologickém předpisu v závislosti na provádění dané etapy.  

Musíme zohlednit předpověď počasí, zvláště v souvislosti s předejitím možných komplika-

cí. Kontroly budou provádět stavbyvedoucí, mistr každý den a bude proveden zápis do sta-

vebního deníku. 
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D. Kontrola geometrické přesnosti 

Před zahájením prací musí být zkontrolovány všechny konstrukce realizované v předchozí 

etapě. Jedná se o provedení hrubé spodní a částečně i horní stavby. Spodní stavba musí být 

kompletní, budou zkontrolovány její rozměry a geometrie dle projektové dokumentace. 

Zdění svislých konstrukcí bude navazovat po monolitických železobetonových svislých 

konstrukcí od 4. NP. Předmětem kontroly tedy bude hlavně stropní deska nad 3.NP. Kont-

rola geometrie stropní desky nad 3.NP bude provedena nivelačním přístrojem, vodováhou, 

metrem a dvoumetrovou latí. Ke kontrole může být přizván geodet, který zajistí přesné za-

měření spodní, částečně i horní stavby, zejména případné nerovnosti a nesrovnalosti stropní 

desky. Odchylky budou porovnány s přípustnými odchylkami dle ČSN EN 13 670, ČSN 73 

0205 a ČSN EN 0210-1. Kontrolu provedou stavbyvedoucí, mistr, popřípadě geodet a bude 

proveden zápis do stavebního deníku. Při zjištění nesrovnalostí s projektovou dokumentací, 

nebo větších nepřípustných odchylek nesmí být zahájeny práce. 

 

Přípustné odchylky dle ČSN EN 13 670: 

 Rovinnost povrchu při styku s bedněním – při měření na dvoumetrové lati může být 

maximální odchylka rovinnosti 9 mm/2 m nebo 4 mm/0,2 m 

 

 Rovinnost povrchu bez styku s bedněním – při měření na dvoumetrové lati může 

být maximální odchylka rovinnosti 15 mm/2 m nebo 6 mm/0,2 m 

 

 Přímost hran 

o Pro délky <1 m je odchylka od přímosti ±8 mm 

o Pro délky >1 m je odchylka od přímosti ±8 mm/m, max. 20 mm 

 

 Pravoúhlost příčného řezu – max. odchylka je rovna 0,04 násobku výšky desky ne-

bo 10 mm, ale ne více než 20 mm 

 

 Vychýlení nosníku nebo desky – maximální vychýlení je ± (10 + L/500) mm.( L je 

vzdálenost podpor) 
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Tab. 8.13 Kontrola rovinnosti rovinných ploch 

 

 

 

E. Kontrola pracovníků 

Před zahájením prací budou zkontrolováni všichni pracovníci, kteří se podílí na dané tech-

nologické etapě. Jedná se o zedníky, pomocné dělníky, jeřábníky, řidiče vozidel, stavbyve-
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doucího, mistry. Všichni pracovníci musí mít platnou lékařskou prohlídku, která jim dovo-

luje vykonávat dané práce. Dále musí mít platné pracovní smlouvy a musí být proškoleni 

BOZP. Také se kontrolují platné průkazy pro dané typy profesí především: vazačský prů-

kaz, jeřábnický průkaz, řidičské průkazy, profesní průkazy. Kontrolu provedou stavbyve-

doucí, mistr a bude proveden zápis do stavebního deníku. 

 

F. Stroje a nástroje 

Provede se kontrola strojů, nářadí, mechanizace a pomůcek potřebných pro práce na dané 

technologické etapě. Bude kontrolován počet a typ nářadí, dle kompletního seznamu. Evi-

dován bude jejich stav, závady a poškození. Dbát se musí na kontrolu revize strojů, nářadí a 

mechanizace. Proběhne zaškolení strojníků se stroji a to přímo od prodejce, nebo později od 

stavbyvedoucího popřípadě mistra. Kontrolu provede stavbyvedoucí, mistr a určení strojní-

ci. O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. 

 

G. Správnost, jakost a dodávka materiálu 

Dodaný materiál na stavbu se musí před převzetím od dodavatele překontrolovat. Bude 

zkontrolován jeho typ, množství, rozměry dle dodacího listu a dále případné poškození, 

závady materiálu. Při zjištění závad nebo poškození při převzetí materiálu se materiál nesmí 

přebírat a musí být zajištěna jeho náhrada. Kontrolovány budou zejména materiály uvedené 

v technologickém předpisu pro danou technologickou etapu – zdění. Kontrolu provede 

stavbyvedoucí nebo mistr. O převzetí materiálu bude proveden zápis do stavebního deníku. 

 

H. Kontrola skladování materiálu 

Materiál je nutné skladovat na zpevněné, odvodněné ploše. Skladování jednotlivých palet je 

možné na ploše zařízení staveniště. U keramických cihel – POROTHERM je nutné zabránit 

jejich provlhnutí. Avšak dostatečnou ochranu proti provlhnutí splní jejich neporušená folie. 

Palety s maltou se umístí na zpevněnou a odvodněnou plochu a zakryjí se plachtou. Palety 

s keramickým zdivem je možné skladovat ve dvou vrstvách. Při skladování materiálu je 

nutné dodržovat ČSN 26 9010. 
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8.3.2 Kontroly mezioperační 

 

A. Bezpečnost a ochrana zdraví 

Práce na staveništi musí probíhat v souladu se závaznými předpisy n. v. č. 362/2005 sb., 

591/2006 sb., 309/2006 sb., 378/2001 sb. a plánem BOZP. Kontroly budou probíhat prů-

běžně a namátkově. Předmětem kontrol je zajištění opatření proti pádu z výšky, bezpečnost 

při práci se zdvihacím zařízením, používání ochranných pracovních pomůcek a další dle 

plánu BOZP. Kontrolu zajišťují stavbyvedoucí a mistr. Při zjištění přestupků a závad je 

proveden zápis do stavebního deníku. 

 

B. Kontrola pracovníků a strojů 

U kontroly pracovníků jde především o zjištění počtu pracovníků a o včasnou docházku. 

Dále bude namátkově kontrolováno, zda pracovníci nejsou pod vlivem alkoholu nebo ji-

ných omamných látek. Kontrola alkoholu probíhá vždy za přítomnosti minimálně 2 kontro-

lorů a pomocí alkoholového testeru. Kontrolu provádějí stavbyvedoucí a mistr, při zjištění 

problému musí být vyvozena opatření a proveden zápis do stavebního deníku. 

Všechny nástroje a stroje používané při zdění se musí průběžně kontrolovat. Kontrolován a 

evidován je jejich stav, poškození, závady a revize. Kontroly provádějí strojníci a dělníci 

pracující s daným typem nářadí. 

 

C. Kontrola položení hydroizolace 

Kontroluje se provedení hydroizolace. Jednotlivé pásy musí být nejméně o 150 mm širší 

na každou stranu, než bude tloušťka zdiva. Následně se provede kontrola vizuálně, zda 

nedošlo k poškození asfaltového pásu nesprávným způsobem natavování, opracování. 

Nesmí dojít k obnažení vložky pásu nebo ke vzniku bublin. O kontrole se provede zápis 

do stavebního deníku. 

D. Kontrola vytyčení 

Po vytyčení potřebných bodů konstrukce je  potřeba zkontrolovat body dle platné projekto-

vé dokumentace. Kontrolu provede mistr nebo stavbyvedoucí za přítomnosti geodeta. Pou-

žijeme nivelační přístroj, měřící pásmo. O kontrole se následně provede zápis do stavebního 

deníku.  
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E. Kontrola založení první vrstvy zdiva 

Průběžne se provádí kontrola založení první vrstvy zdiva. Je nutné dbát na správnost a do-

držení technologického postupu výrobce použitých materiálů. Kontrolujeme tloušťku za-

kládací ložné spáry, která by měla být min. 10 mm. Následně kontrolujeme rovinnost, vo-

dorovnost a svislost zdiva pomocí stavební šňůry, vodováhy. Kontrolu provádí mistr nebo 

stavbyvedoucí, který pak napíše zápis do stavebního deníku.  

F. Kontrola dilatace 

 

Důležité je dodržení dilatace, pokud je navržená, dle projektové dokumentace. Pro oddila-

tování použijeme polystyren nebo pružný tmel. Je potřeba kontrolovat zachování navržené 

šířky dilatace. Kontroluje mistr, nebo stavbyvedoucí a provede se zápis do stavebního dení-

ku. 

G. Kontrola provedení spár zdiva 

Díky systému pero a drážka se maltuje jen ložná spára v tloušťce 12 mm, musíme ale 

dbát na její dostatečné vyplnění. Tloušťku spáry přeměříme a její vyplnění kontrolujeme 

vizuálně. Styčné spáry nesmění být větší než 15 mm. Malta vyteklá přes líc zdiva musí 

být očištěna. Kontrolu spár zdiva provede mistr, stavbyvedoucí a provede zápis do 

stavbního deníku. 

 

 

Obr. 8.6 Kontrola provedení spár zdiva 

 



113 
 

H. Kontrola vazeb zdiva 

 

Je důležité, aby se zajistila náležitá vazba zdiva. To znamená, že musí být svislé spáry 

mezi jednotlivými cihlami vždy ve dvou sousedních vrstvách přesazeny alespoň na dél-

ku rovnou větší z hodnot 0,4 x h nebo 40 mm, kde h je jmenovitá výška cihel. Pro ci-

helné tvarovky typu POROTHERM s výškou 238 mm je tedy minimální délka převázá-

ní 95 mm. Doporučený půdorysný modul stavby 250 x 250 mm zaručuje u cihel typu 

POROTHERM
 
délku převazby 125 mm. 

Následně je nutné kontrolovat kotvení pro napojení příček do nosné konstrukce. 

Jednotlivé kotvy se vkládají v průběhu zdění. Kotví se každá 2 – 3 vrstva zdiva. 

Pro provedení kontrol je potřeba vodováha a metr. Kontroly provede stavbyvedoucí 

případně mistr a provedou zápis do stavebního deníku.  

 

 

 

 

 

 

Obr. 8.7 Převázání zdících prvků ve zdivu 

I. Kontrola otvorů a překladů 

Při kontrole měříme polohu a rozměry otvorů. Údaje následně porovnáme s údaji v pro-

jektové dokumentaci. Kontrolujeme i minimální uložení překladů 23,8: do délky pře-

kladu 1,75 m 125 mm, pro překlady do 2,25 m je min. uložení 200 mm a pro překlady 

do délky 3,5 m je 250 mm.  

Pro ploché překlady 11,5 a 14,5 platí jednotná minimální hodnota 120 mm. Je nutné 

kontrolovat předepsané minimální uložení překladu 120 mm a osazení správného typu pře-
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kladu. Překlady 11,5 a 14,5 se ukládají na výškově urovnané zdivo do 10 mm tlustého 

lože z cementové malty. Při provádění stěnové konstrukce nad překladem, je nutné před 

započetím zdění překlady podepřít provizorními podporami stejnoměrně tak, aby vzdá-

lenosti mezi podporami nebo podporou a nosnou zdí byly maximálně 1 m. O kontro-

lách, které provede mistr nebo stavbyvedoucí se sepíše zápis do stavebního deníku. 

Tab. 8.14 Požadavky na geometrické parametry stavebních otvorů 

 

J. Kontrola provedení 

 

Průběžně i následně po dokončení zdění se porovnají výsledné rozměry a odchylky. 

Naměříme je kontrolní dvoumetrovou latí, pásmem a vodováhou. Porovnáme výsledné 

hodnoty svislosti, rovinnosti a musí splnit následující tolerance: 
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Tab. 8.15 Mezní odchylky středů opěrných ploch dílců vícepodlažních stěn  

 

 

Tab. 8.16 Mezní odchylky protilehlých konstrukcí  

 

 

Tab. 8.17 Mezní odchylky rozměrů konstrukčních celků  

 

8.3.3 Kontrola výstupní 

A. Kontrola geometrické přesnosti 

Při kontrole se přeměří vzdálenosti mezi jednotlivými zdmi, zkontroluje se jejich pozice 

a rozměry. Dále svislosti a rovinnosti konstrukce. A v neposlední řadě návaznosti na 

následující podlaží, svislé geometrické odchylky. O kontrole provede stavbyvedoucí 

zápis do stavebního deníku. 
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Tab. 8.18 Povolené geometrické odchylky pro zděné prvky 

 

 

 

Obr. 8.8 povolené svislé geometrické odchylky 
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B. Kontrola dle PD 

Jedná se o výstupní kontrolu, kde stavbyvedoucí kontroluje kompletnost dle projektové 

dokumentace pro předání díla objednateli. Jednotlivé typy cihel a překladů, vazba, do-

držení rozměrů, geometrie přesnosti, svislosti a rovinnosti zdiva. Pokud požaduje ob-

jednatel po zhotoviteli geodetické zaměření kosntrukce, objedná stavbyvedoucí geodety 

na provedení závěrečného zaměření. O kontrole se provede zápis do stavebního deníku 

a potvrdí se předávací protokol. 
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9 TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO PROVEDENÍ 

ZÁKLADŮ, ŽELEZOBETONOVÉ MONOLITICKÉ 

KONSTRUKCE 

9.1 OBECNÉ INFORMACE 

9.1.1 Obecné informace o stavbě 

Název stavby:   Polyfunkční komplex Houbalova objekt B 

Charakter:    Novostavba 

Charakter stavby:   Polyfunkční komplex 

Místo stavby:    Brno, Líšeň, ulice Houbalova 

Náklady na výstavbu cca:  230 mil. korun 

Doba výstavby:    2014 – 2015 

Stavebník:    NET development, s.r.o. 

Generální projektant:   Atelier WIK, s.r.o. 

Projektant části statika:   Jape projekt, s.r.o. 

Generální dodavatel:   UNISTAV a.s. 

Členění na stavební objekty:  

SO 01 - Budova „B“ 

SO 02 - HTÚ, zajištění stavební jámy 

SO 03 – Izolování vysokotlakého plynovodu 

SO 04 – Venkovní kanalizace dešťová 

SO 05 – Venkovní kanalizace splašková 
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SO 06 – Vodovod 

SO 07 - Vodovodní a kanalizační přípojky pro budovu „B“ 

SO 08 – Přípojka horkovodu 

SO 09 – Přípojka VN 

SO 10 – Trafostanice 

SO 11 – Přípojka NN 

SO 12 – Veřejné osvětlení 

SO 13 – Venkovní komunikace 

SO 14 – Venkovní úpravy a konstrukce 

SO 15 – Sadové úpravy  

Účel výstavby 

Účelem výstavby nového objektu je vytvoření nových komerčních a bytových ploch. 

Jednotlivé prostory v domě budou určeny k přímému prodeji jednotlivým vlastníkům. 

Stavba je navržena jako stavba trvalá.Výstavba areálu je v celém rozsahu novostavbou. 

Na pozemku se v současné době nenachází žádný objekt. 

Z hlediska funkční náplně objektu stavba řeší: 

- bydlení v bytech 1+kk – 5+kk vč. doprovodných částí (sklepní kóje) 

- dva komerční prostory v současné době bez přesné funkce, která bude dodatečně 

určena po najití klienta 

- parkování: 

 parkovací stání v podzemních garážích 

 samostatné garáže 

 venkovní krytá stání 
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Základní údaje o kapacitě stavby 

plocha pozemku řešeného území: 8234 m² 

zastavěná plocha základních objektů: 3787 m² 

 obestavěný prostor: 

 budova „B“  41099 m3 

 garáže „B“  13119 m3 

 kapacita 

 121 bytů  7009 m2 

- 1+kk  32 bytů 

- 1+1  1 byt 

- 2+kk  52 bytů 

- 3+kk  26 bytů 

- 4+kk  7 bytů 

- 5+kk  3 byty 

 

 parkování   170 

 garážová stání 150 

 garáže s vraty  4 

 venkovní krytá stání 16 

 

 komerční prostor 2 469 m² 
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Charakteristika stavby 

Jedná se o novostavbu dvou objektů bytových budov s parkovací podnoží ve svažitém 

terénu s prakticky jihozápadní expozicí.  

Budova ”B” se nachází v severní části staveniště a skládá se ze čtyř dilatačních celků – 

částečně dvoupodlažní parkovací podnože a tři půdorysně uskočených dilatačních celků 

řadového bytového domu, z nichž severní část je devítipodlažní, střední osmipodlažní 

a jižní pouze sedmipodlažní. Tři dilatační celky bytového domu mají součtovou délku 

91,15 m na vnějším obrysu nosných zdí a shodnou hloubku 17,4 m bez vzájemného 

půdorysného odsazení v šířce 5,0 m. Západním směrem předsazená podnož s parkovací 

funkcí a zelenou zahradou na střeše je jediným dilatačním celkem s hloubkou až 30,0 m 

a délkou odpovídající dilatačním sekcím řadového bytového domu.  

9.1.2 Obecné informace o procesu 

Parkovací podnož je kombinací svislých konstrukcí obvodových zdí 

z monolitického železobetonu a vnitřních železobetonových sloupů s monolitickými 

železobetonovými stropními deskami, které jsou v mírném spádu odkloněny od bytové-

ho objektu (přirozený spád pro obvod srážkové vody). Modulová osnova je sice pravo-

úhlá, ale s nepravidelnou roztečí – v příčném směru s modulem až 7,5 m a v podélném 

směru až 6,5 m. 

Pro zabednění jednotlivých konstrukcí bude použito systémové bednění firmy DO-

KA. Detailní rozpis navrženého bednění pro jednotlivé konstrukce je níže. Výztuž jed-

notlivých prvků konstrukce bude dovážena na stavbu z armovny firmy BRESTT. Jedná 

se hlavně o pruty z betonářské oceli B500, případně kari sítě KY-50. 
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A. Vodorovné konstrukce 

 Objekt bytového domu 

základová deska 

Vlastní založení je v případě všech tří dilatačních celků bytového domu interakčním 

řešením základové desky na klubově přichycených pilotách. Deska v kontaktu 

s podložím má navrženu tl. 350 mm a z vnějšího povrchu je izolována asfaltovými pásy 

vůči střednímu stupni radonového rizika. Piloty jako prvek hlubinného založení jsou 

obsahem samostatné části projektu, kterou řeší Ing. Lacina jako specialista na geotech-

nice úlohy.  

Základová deska je navržena z betonu tř. C 30/37, přičemž je kloubově spojena 

s pilotami (pomoci vyčnívající výztuže pilot, která je do desky vyvedena s malou ko-

tevní délkou). Vlastní deska je navržena jako železobetonová konstrukce s omezenou 

šířkou trhliny na 0,30 mm, ale bez těsněných spár a omezeného průsaku vody betonem. 

Základová deska nebude přímo pojížděna (nad ní bude provedena podlaha, jejíž svrchní 

vrstva zabraňuje proniku vody a solí do betonů základové desky) – betony jsou proto 

navrženy na třídu vlivu prostředí XF3, XA1, XC2. Vyztužena je vázanou výztuží pev-

nostní tř. B500 A (z důvodu požadavku na omezení šířky trhlin není nutné využívat 

plastickou větev pracovního diagramu výztuže). 

stropy 

Stropní desky nadzemních podlaží jsou navrženy v tl. 180 mm, což je z hlediska 

ohybové tuhosti plně postačující i pro vynášené dělící příčky zděné z velkoformátových 

tvarovek (příčkovek) Porotherm. Balkonové desky s vyložením 1,6 jsou vykonzolova-

nou částí stropních desek a v místě kontaktního zateplovacího systému na obvodových 

stěnách mají přerušen tepelný most speciálními průmyslově vyráběnými statickými 

prvky pro železobetonové konzoly. V nejnižších podlažích je stropní deska zesílena na 

300 mm a podporována je jednak částmi stěn spuštěnými z vyšších podlaží až na zákla-

dovou desku, ale také úseky krátkých stěn tl. 300 mm, které jsou uvažovány z betonu tř. 

C 45/55 a jejichž čela jsou zaoblena do půlkruhových částí. Nad konce pilířů a bodové 

sloupy je vložena smyková výztuž ve formě kozlíků z betonářské výztuže pevnostní tř. 

B500 B. 
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 Objekt předsazené parkovací podnože 

Stropní desky mají navrženu tl. 300 mm, a protože nejsou přímo pojížděné, jsou na-

vrženy z betonu tř. C 30/37 – XF1, XA1, XC2. Vyztuženy jsou vázanou výztuží pev-

nostní tř. B500. Nájezdné rampy jsou navrženy s vyšším úklonem jako prolomené části 

stropní desky. Nad bodové sloupy je vložena smyková výztuž ve formě kozlíků 

z betonářské výztuže pevnostní tř. B500 B. 

B. Svislé konstrukce 

 Objekt bytového domu 

V přechodových třech podlažích jsou navrženy vnitřní stěny z monolitického že-

lezobetonu tř.C 30/37 o tl. 200mm a vnější stěny tl. 250 mm s výjimkou štítových dila-

tačních stěn, které mají navrženou tl. 200 mm. Betonová konstrukce obvodových zdí 

(jsou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem) je navržena z betonu se stupněm 

vlivu prostředí XC2, vnitřní konstrukce potom se stupněm vlivu prostředí XF2.  

 Objekt předsazené parkovací podnože 

Obvodové stěny mají navrženu tl. 250 mm a jsou navrženy na příslušný zemní tlak 

a rovněž i na mimořádné zatížení nárazu parkujících vozidel. Vnitřní sloupy mají kru-

hový průřez Ø 400 mm a jsou rovněž navrženy na mimořádné zatížení nárazem parkují-

cích vozidel. Betonová konstrukce obvodových zdí je navržena z betonu se stupněm 

vlivu prostředí XF2 z důvodu možného ostřiku těchto betonů vodou z kol projíždějících 

automobilů. 
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C. Schodiště 

 Objekt bytového domu 

Tříramenná schodiště jsou navržena jako železobetonová desková ramena monoli-

ticky spojena s podestami a mezipodestami, které jsou vynášeny přiléhajícími schodiš-

ťovými stěnami. Celá schodišťová konstrukce šikmých ramen a vodorovných podest či 

mezipodest je pomocí nosných zvuk i otřesy tlumících úložných boxů lokálně uložena 

do svislých konstrukcí a na zbývajících částech oddělena od stěn speciálními deskami 

(jako u plovoucích podlah). Rovněž výtahová šachta je řešena jako dvojitá, s vnitřní 

samonosnou zděnou částí oddělenou od nosné konstrukce objektu zvuk i otřesy tlumí-

cími deskami. 

9.2 PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ  

9.2.1 Převzetí pracoviště 

K převzetí pracoviště dojde ve předem smluveném termínu ze strany generální-

ho dodavatele – objednatele a subdodavatele – zhotovitele. Při převzetí pracoviště musí 

být předchozí práce v plném rozsahu dokončené. Konkrétně se jedná o zemní práce, 

piloty a izolace. Veškeré předchozí stavební práce musí být v souladu s projektovou 

dokumentací, dodržen geometrický tvar, prostorové umístění a v požadované kvalitě. 

 Kontrola již zmíněných předchozích prací bude provedena měřením i vizuálně. 

U kontroly budou přítomni zástupci dotčených stran. Konkrétně se jedná se o zástupce 

zhotovitele předchozích prací, zástupce zhotovitele zemních prací, pilot, izolace a tech-

nický dozor investora, případně i samotného investora stavby. O kontrole bude prove-

den zápis do stavebního deníku jako o převzetí staveniště a bude vyplněn předávací 

protokol o předání pracoviště. Zápis a protokol bude podepsán zúčastněnými osobami.  
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9.2.2 Připravenost staveniště 

Příjezd na staveniště je zajištěn z ulice Masarova. Od hlavního vjezdu bude vy-

tvořena staveništní komunikace o šířce  4m a celkové délce 221,7 m. Pro bezpečný po-

hyb pracovníků po staveništi bude vybudována stezka o šířce 1,5 m. Vjezd na staveniště 

pro dopravu materiálu a potřebu stavby je pouze jedna uzamykatelná brána o šířce 4 m. 

Pro pěší je určena samostatná branka pro vstup, nahlášení i odlášení pracovníků. Branka 

je umístěna vedle hlavního vjezdu, šířka branky 1,5 m. Na místech určených k vjezdu či 

vstupu budou umístěny varovné cedule s oznámením o zákazu vstupu. Více informací 

v technické zprávě zařízení staveniště. 

Na staveništi budou zřízeny následující skládky a zpevněné plochy pro různé účely vy-

užití: 

1. skládky materiálu 

2. zpevněná plocha pro čerpadlo betonu a autodomíchávač 

3. plocha pro ukládka výztuže 

4. zpevněná plocha pro mytí vozidel 

Celé staveniště musí být oploceno mobilním plotovým systémem Tempoline 

výšky 2,00 m a potřebné délky 376,5 bm. Staveniště bude pro realizaci stavby připojeno 

k rozvodu vody a elektřiny. Dimenze jednotlivých přípojek a výpočet potřeby je vypočí-

tán v technické zprávě zařízení staveniště. 

Od hlavního - nápojného bodu vodovodu, kde bude umístěn vodoměr se rozvody 

vody povedou k jednotlivým dilatacím. Před dilatacemi se vytvoří nápojný bod 

s kohoutky pro rozvedení vody pro další potřeby. 

Pro rozvod elektřiny se určí centrální místo s rozvodnými skříněmi, kde bude 

hlavní jistění. Od daného centrálního bodu, bude rozvedena elektřina pro jeřáby, které 

budou mít své rozvodné skříně s jistěním i vlastní elektroměry a dále budou použit sta-

veništní rozvaděče.  
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Pro potřeby pracovníků budou na staveniště dopraveny kontejnery čtyř různých typů – 

kancelář, šatna, hygienické (sanitární) zařízení a sklad. Samotné zázemí vytvořené po-

mocí kontejnerů bude dvoupodlažní řešené systémově. Kontejnery byly zvoleny od fir-

my ContiMade. Dispozice sociálního zařízení a kanceláře  staveniště viz výkresy: půdo-

rys 1.NP kontejnerové sestavy ZS, půdorys 2.NP kontejnerové sestavy ZS a řez A-A‘, 

B-B‘ kontejnerové sestavy v přílohách č. 5.2, 5.3 a 5.4. Na staveništi budou umístěny 

také 6 plechových, uzamykatelné kontejnery určené pro skladování nářadí a materiálu. 

Dále budou na staveniště umístěny tři druhy kontejnerů ke třídění odpadu: suť, dřevo 

a komunální odpad.  

9.3 MATERIÁLY, DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ 

9.3.1 Materiály 

9.3.1.1 Bednění 

 

Monolitické konstrukce objektu budou zhotovovány za pomocí bednících systémů 

DOKA. Budou použity pouze originální díly a příslušenství pro zajištění maximální 

kvality konstrukcí a zajištění bezpečnosti při práci. Jedná se o bednění sloupů, stěn, 

stropních desek, balkonů a schodišť. 

 

Prvky bednění pro stropní desky 

Pro bednění stropních desek byl vybrán bednící systém Dokaflex 1-2-4 určený pro bed-

nění stropních desek do tloušťky 300 mm. 
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Obr. 9.1 Schéma bednění stropní konstrukce 

A. Vícevrstvá bednící překližková deska Dokaply. Jedná se o plošný prvek bednícího 

systému, který je přímo ve styku se spodní částí stropní desky. Ovlivňují kvalitu 

spodního povrchu betonu desky. Desky se vyrábí v rozměrech 2,50 m x 1,25 a 2,50 

x 0,625 m a tloušťkách 21 mm a 18 mm. Pro výstavbu objektu budou využity desky 

o rozměrech 2,50 x 0,625 x 0,021 m. 

B. Nosníky Doka H20 top. Vodorovně kladené nosníky tvoří podpůrnou konstrukci 

pro bednící desky. Na stavbu budou dodány nosníky délky 1,20 m až 4,50 m. 

C. Spouštěcí hlavice H20 usazená do podpěr stabilizuje nosníky a zabraňuje jejich 

překlopení. Díky spouštěcímu třmenu usnadňuje odbednění. 

 

D. Přidržovací hlavice H20 DF zajišťuje stabilitu mezipodpěr nosníků.  
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E. Stropní podpěra Doka Eurex 20 top je svislý prvek podpírající nosníky. Tyto pod-

pěry mají číslované otvory a závit pro přesné nastavení výšky. Nosnost stojek je 20 

kN a odpovídají normě ČSN EN 1065 - Seřiditelné výsuvné ocelové stojky - Zá-

kladní požadavky, navrhování a posuzování výpočtem a zkouškami.  

F. Opěrná trojnožka slouží ke stabilizaci podpěr v horizontálním směru.  

 

Prvky stěnového bednění 

Pro stavbu objektu bude použit systém Doka Top 50 v kombinaci se systémem 

Framax Xlife. Jedná se o nosníkové bednění pro bednění jednostranných i oboustran-

ných stěn, které lze přizpůsobit pro různé tvarové i velikostní případy stěnových kon-

strukcí.  

Nosníkové bednění Doka Top 50 

Dílce jsou navrženy na maximální tlakové zatížení 50 kN/m
2
, což musí být zo-

hledněno při betonáži.  

 

Tab. 9.1 Zatížení stěnového bednícího prvků čerstvou betonovou směsí 
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Obr. 9.2 Schéma prvku stěnového bednění TOP 50 

 

A. Vícevrstvá překližková bednící deska Dokaply varianty bříza, pro zajištění maxi-

mální obrátkovosti.  

B. Jeřábové oko sloužící jako úchyt při přemisťování jeřábem.  

C. Podpůrné nosníky Doka H20 top délky 3,30 m jsou uloženy vždy ve svislém směru.  

D. Připevnění jeřábového oka pomocí šroubů ke svislým nosníkům.  

E. Víceúčelový paždík ve vodorovném směru zajišťuje stabilitu svislých nosníků, ke 

kterým je připojen pomocí příruby H20. Paždíky slouží také k připojování dalších 

dílců. Připojení se provede pomocí vyrovnávací příložky a spojovacích čepů.  
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Obr. 9.3. Nosníkové bednění Doka Top 50 

 

Rámové bednění Framax Xlife 

 

Bednění Framax Xlife je rámové bednění, které může být v poloze naležato i na-

stojato v závislosti na výhodnosti pro daný typ konstrukce. Jednotlivé rámy jsou rychle 

pospojovány díky spojovacím prvkům a veškerému příslušenství systémovému rastru. 

Dovolený tlak čerstvého betonu na bednění Framax Xlife je 80 kN/m
2
.  
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Obr. 9.4.Rámové bednění Framax Xlife                                                              

Opěra bednění 340 

Opěry slouží k zajištění stability bednění ve vodorovném směru. Vodorovné účin-

ky jsou způsobeny především větrem. Na každý dílec bednění jsou zapotřebí dvě pod-

pory. Patu opěry je nutné kotvit k podkladu. Kotvení bude provedeno expres kotvou s 

pružinkou, která se natluče do stropní desky. Spojení s paždíkem je zajištěno pomocí 

spojovacího čepu. 

 

 

 

 

 

A. Hlava pro opěru bednění 

B. Pata opěry 

C. Vyrovnávací opěra 340 

D. Směrová vzpěra 120 

 

 

Obr. 9.5 Opěra bednění 340 
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Bednění schodišť 

Bednění schodišť bude provedeno za pomocí prvků stropního nosníkového bed-

nění Dokaflex 1-2-4. Nejprve bude zhotovena podpůrná konstrukce mezipodest a scho-

dišťových ramen stejným způsobem jako u stropních desek. Poté budou zabedněny čela 

schodišťových stupňů pomocí nařezaných desek nastřelením vetknutých do betonové 

zdi po obvodu konstrukce. 

9.3.1.2 Výztuž 

Výztuž bude postupně navážena na stavbu z armovny BRESTT v závislosti na 

potřebu při provádění jednotlivých konstrukcí. Pro dopravu výztuže byla navržena trasa 

č. 2 i s posouzenými body zájmu. K dopravě je vybrán automobil valníkového typu 

Volvo FL 42 R. Průměry, délky a množství výztuže jsou vypsány v jednotlivých výkre-

sech výztuže. Je navržena výztuž z betonářské oceli pevnostní třídy B500 v profilech o 

průměru 8, 10, 12, 14, 16, 18 20, 22 a 25 mm. Dále budou použity např. ve stěnách kari 

sítě KY-50.  

Výpis potřebného materiálu 

Celkové množství výztuže základových desek B500  73,71 t 

Celkové množství výztuže zákl. desek kari sítě KY-50  0,24 t 

Celkové množství výztuže základových pasů B500   19,12 t 

Celkové množství výztuže základových zdí B500   18,93 t 

Celkové množství výztuže stěny B500    192,13 t 

Celkové množství výztuže sloupy B500    13,78 t 

Celkové množství výztuže schodiště B500    13,00 t 

Celkové množství výztuže stropy B500    344,94 t 
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9.3.1.3 Beton 

Čerstvá betonová směs bude dopravována autodomíchávači z betonárny CE-

MEX. Pro danou cestu je navržena trasa č. 1. Byl vybrán autodomíchávač a čerpadlo 

betonové směsi. Autodomíchávač Stetter Heavy duty line AM 9 C na podvozku MAN 

o objemu bubnu 9 m
3
. Čerpadlo betonu Schwing S 47 SX na podvozku MAN. Pevnost, 

třída, konzistence a frakce kameniva betonu se mění v závislosti na konkrétním prvku 

konstrukce.  

Celkové množství betonu 

Beton základové desky        671,0 m
3
 

C30/37 XF1, XC2, XD1, S3, F.1, Cl 0,40, Dmax 16 mm  

Beton základ. Pasy,podkladní beton         34,0 m
3
 

C12/15 X0, S3, F.1, Dmax 16 mm  

Beton základové pasy        137,9 m
3
 

C30/37 XF1, XC2, XD1, S3, F.1, Cl 0,40, Dmax 16 mm 
 

Beton základových zdí        363,8 m
3
 

C30/37 XF1, XC4, S3, F.1, Cl 0,40, Dmax 16 mm 
 

Podkladní beton - mazanina        213,7 m
3
 

C16/20 XC2, S3, F.1, Dmax 16 mm  

Beton stěn          1561,4 m
3
 

vnitřní   C30/37 XC1, S3, F.1, Cl 0,40,  Dmax 16 mm  

obvodové  C30/37 XC2, S3, F.1, Cl 0,40, Dmax 16 mm  

Beton sloupů          63,4 m
3
 

C30/37 XF2, XD1, XC2, S3, F.1, Dmax 16 mm 
 

Beton sloupů          8,2 m
3
 

C45/55 XF2, XD1, XC2, S3, F.1, Cl 0,40, Dmax 16 mm 
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Beton nosníků         12,6 m
3
 

C30/37 XC1, S3, F.1, Cl 0,40, Dmax 16 mm 
 

Beton stropů          3511,7 m
3
 

C30/37 XC1, S3, F.1,Cl 0,40,  Dmax 16 mm 
 

Beton schodiště         52,7 m
3
 

C30/37 XC1, S3, F.1, Cl 0,40, Dmax 16 mm 

9.3.1.4 Ostatní materiál 

Pro zhotovení konstrukčních prvků v požadované kvalitě a provedení dle projektové 

dokumentace je zapotřebí následující ostatní materiál a speciální prvky např. pro přeru-

šení tepelných mostů – ISO nosníky. 

Odbedňovací přípravek Doka OptiX      

Tříhranná plastová lišta 10 x 10 mm, délka 2,0 m   

Montážní pěna        

Celkové množství speciálních prvků: 

HALFEN HIT HP MV-0804-18-100-50     164 ks 

HALFEN HIT HP MV-0402-18-050-50       82 ks 

HALFEN HIT HP MV-0804-18-100-30       47 ks 

HALFEN HIT HP MV-0503-18-050-50         1 ks 

HALFEN HIT HP MV-0503-18-050-30         7 ks 

HALFEN HIT HP MV-0202-18-050-30                    8 ks 

HALFEN HIT HP MV-0201-18-025-50       11 ks 

HALFEN HIT BX-ECK-12/07-18-F90-QE       38 ks 

HALFEN HIT HP-WT2-20293-F90          6 ks 

HALFEN DEHA HBT-150-10/10-5-1250           14 ks 
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HALFEN BOX HBB 16-TQ       210 ks 

HALFEN BOX HBB 16-T         21 ks 

9.3.2 Doprava 

9.3.2.1 Primární doprava 

Bednění, výztuž a ostatní materiál 

Pro dopravu bednění, řeziva, výztuže, ostatního materiálu a speciálních prvků pro reali-

zaci železobetonové skeletu budou využity následující automobily valníkového typu:  

1. Mercedes – Benz Sprinter s kontejnerem 4,00 x 2,25 m 

2. Mercedes – Benz Atego s kontejnerem 5,00 x 2,50 m a hydraulickou rukou Palfinger 

PK8501-K 

3. Volvo FL 42R s kontejnerem o rozměrech 9,00 x 2,50 m a hydraulickou rukou FAS-

SI F150.A25  

Beton 

Pro dopravu čerstvé betonové směsi byl vybrán autodomíchávač Stetter Heavy duty line 

AM 9 C na podvozku MAN o objemu bubnu 9 m
3
. Pro čerpání čerstvé betonové směsi 

čerpadlo betonu Schwing S 47 SX na podvozku MAN. 

9.3.2.2 Sekundární doprava 

Doprava materiálu po staveništi je zajištěna pomocí tří věžových jeřábů LIEB-

HERR L 42.K1, LIEBHERR L63K a LIEBHERR L71K. K menším přesunům materiá-

lu nebo pro přiblížení materiálu k dosahu věžových jeřábů bude využit smykem řízený 

nakladač JCB 330 Power Boom. Dále pomocí stavebních koleček a ručně. 

9.3.3 Skladování  

Bednění, řezivo a výztuž se bude skladovat na předem určených skládkách, viz 

výkres skládky materiálu v příloze č. 2. Tyto skládky mají zhutněnou plochu. Avšak 

jednotlivé prvky uložíme na podkladky o rozměru 100 x 100 mm, např. dřevěné hrano-

ly.  
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Materiál bude označen štítky pro přehlednost např. jednotlivé položky výztuže. Čerstvý 

beton bude dovezen z betonárny a uložen pomocí badie, čerpadla betonové směsi do 

bednění. Menší materiál uskladníme do plechových uzamykatelných kontejnerů.  

9.4 PRACOVNÍ PODMÍNKY 

9.4.1 Obecné pracovní podmínky 

Oplocení staveniště je zajištěno pomocí mobilního plotového systému Tempoline výšky 

2,00 m. Ze severovýchodní strany se nachází vjezd i vstup na staveniště. Příjezd na sta-

veniště je řes parkoviště z ulice Masarova.  

Na staveništi budou zřízeny následující skládky a zpevněné plochy pro různé účely vy-

užití: 

 skládky materiálu 

 zpevněná plocha pro čerpadlo betonu a autodomíchávač 

 plocha pro ukládka výztuže 

 zpevněná plocha pro mytí vozidel 

Staveniště bude pro realizaci stavby připojeno k rozvodu vody a elektřiny. Di-

menze jednotlivých přípojek a výpočet potřeby je vypočítán v technické zprávě zařízení 

staveniště. 

Od hlavního - nápojného bodu vodovodu, kde bude umístěn vodoměr, rozvody 

vody povedou k jednotlivým dilatacím. Před dilatacemi se vytvoří nápojný bod 

s kohoutky pro rozvedení vody pro další potřeby.  

Pro rozvod elektřiny se určí centrální místo s rozvodnými skříněmi, kde bude 

hlavní jistění. Od daného centrálního bodu, bude rozvedena elektřina pro jeřáby, které 

budou mít své rozvodné skříně s jistěním i vlastní elektroměry a dále budou použit sta-

veništní rozvaděče.  
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Pro potřeby pracovníků budou na staveniště dopraveny kontejnery čtyř různých typů – 

kancelář, šatna, hygienické (sanitární) zařízení a sklad. Samotné zázemí vytvořené po-

mocí kontejnerů bude dvoupodlažní řešené systémově. Kontejnery byly zvoleny od fir-

my ContiMade. Dispozice sociálního zařízení a kanceláří staveniště viz výkresy: půdo-

rys 1.NP kontejnerové sestavy ZS, půdorys 2.NP kontejnerové sestavy ZS a řez A-A‘, 

B-B‘ kontejnerové sestavy v přílohách č. 5.2, 5.3 a 5.4. 

Na staveništi budou umístěny také 6 plechových, uzamykatelné kontejnery urče-

né pro skladování nářadí a materiálu. Dále budou na staveniště umístěny tři druhy kon-

tejnerů ke třídění odpadu: suť, dřevo a komunální odpad.  

Budova „B“ je staticky rozdělena na 3 samostatné dilatační celky.   

9.4.2 Podmínky pracovního procesu 

Před zahájením prací na dané technologické etapě musí být všichni pracovníci 

seznámeni s bezpečnostními předpisy prací na staveništi a o ochraně životního prostře-

dí. Všichni pracovníci musí mít požadovanou kvalifikaci pro vykonání dané profese, 

případně požadované zkoušky. Technologický postup je závislý na okolní teplotě a kli-

matických podmínkách. Betonáž se může provádět v rozmezí teplot 5 – 30 °C. 

V zimním období, kdy teploty mohou klesnout pod 5 °C, je nutné upravit recepturu be-

tonu, např. změnou cementu, předohřev kameniva a vody. Všechny postupy a úpravy 

receptury betonu je nutné nechat na  technologovi betonárny. 

V případě velmi nízkých teplot nebo nepříznivých klimatických podmínek se betonáž 

odloží. Mezi nepříznivé klimatické podmínky patří např. silný déšť, silný vítr v = 10 

m/s, teploty hluboko pod bodem mrazu,… Při betonáži nesmí čerstvá betonová směs 

dopadat do bednění z výšky vyšší než 1,50 m.  
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9.5 PRACOVNÍ POSTUP 

9.5.1 Pracovní postup pro provedení železobetonové základové desky 

9.5.1.1 Předpoklady pro provedení základové desky 

Před zahájením prací na spodní stavbě musí být dokončeny všechny práce, které 

předcházely. Jmenovitě se jedná o dokončení zemních prací, provedení pilot a izolace 

dle platné projektové dokumentace. Vyčnívající výztuž z jednotlivých pilot, která bude 

součástí základové desky, musí být řádně očištěna od zbytků betonu a částečně i rzi, pro 

bezproblémové napojení zmonolitnění se základovou konstrukcí. Staveniště musí být 

v souladu s technickou zprávou zařízení staveniště. 

Pro realizaci je budova „B“ staticky rozdělena na 3 dilatace. Na staveništi musí 

být dovezené všechny potřebné prvky systémového bednění pro zhotovení kompletního 

bednění základové desky – obvodu tvaru konstrukce. Výztuž bude dovezena a uložena 

na stveniště, dle potřeby realizace. 

9.5.1.2 Podkladní beton 

Podkladní beton o tloušťce 100 mm provedeme na již hotovou izolaci. Samotná 

izolace je ochráněna geotextilií o plošné hmotnosti 500g/m2 , která tvoří jak separační, 

tak i zmiňovanou ochrannou funkci. Podkladní beton je proveden z důvodu založení 

bednění a ochrany výztuže od nečistot.  

9.5.1.3 Geodetické vytyčení 

Pro dodržení tvaru z projektové dokumentace je třeba přesné vytyčení dané kon-

strukce. Nejpřesnější vytyčení na stavbě je za pomoci geodetů. Po příjezdu na stavbu 

vytyčí body dle domluvy se stavbyvedoucím, ideální jsou rohy a směr konstrukce. Jed-

notlivé body a směry geodet vytyčí na podkladní beton. 
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9.5.1.4 Bednění jednostranné – obvod základové desky 

Před vázáním výztuže základové desky je možné začít nejdříve s bedněním tvaru 

konstrukce.  Není to nutné, záleží na konkrétní situaci a na zvyklosti firmy. Pro bednění 

obvodu základové desky použijeme systémové rámové bednění Doka Frami. Je snadno 

ručně manipulovatelné a současně dostatečně pevné pro použití s pomocí jeřábu.  Při 

montáži je nutné dodržovat technologický postup výrobce. Před zahájením prací na sa-

motné základové desce musíme začít od základové desky výtahové šachty, která je za-

ložená pod úrovní základové desky, avšak postup je shodný. 

Postup montáže bednění – obvod základové desky: 

1. Navrhneme vhodnou skladbu bednění pro maximální využití variability rámo-

vého bednění Doka Frami. Na výběr máme z délek:  1,2 m, 1,5 m, 2,7 m a 3,0 

m. Výška dílců je zvávislá na tloušťce základové desky. Pro navrženou tloušťku 

0,35 m použijeme výšku rámů 0,45 m. 

2. Po vyznačení potřebných bodů a směrů na podkladním betonu od geodetů navr-

táme, případně nastřelíme speciální plastové terčíky, které nám zajistí požado-

vané krytí výztuže základové desky ve spodní části bednění. 

3. Umístíme rámové bednění na podkladní beton a jednotlivé dílce spojíme pomocí 

rychloúpínačů Frami. Pro vyplnění mezery mezi dílci, která nám může vznik-

nout, použijeme hranol a upevníme jej pomocí upínače pro vyrovnání Frami. Pro 

snadnější odbednění bednění od betonu naneseme na jednotlivé dílce odbedňo-

vací emulzi Doka Optix. 

4. Rohy konstrukce vyřešíme pomocí dalších systémových prvků. Použijeme např. 

vnější roh Frami, případně protažení jedno z dílců a napojení pomocí rohového 

svorníku a kotevní matky s podložkou 15,0 k druhému dílci. 

5. Provedeme svislé vyrovnání a zapření dílců pomocí hranolů, prken nebo strop-

ních podpěr Doka Eurex 20 top. 

6. Umístíme potřebné prostupy skrze základovou desku. 

7. Po provedení a zkontrolování bednění obvodu konstrukce můžeme začít 

s vázáním výztuže. 
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9.5.1.5 Vázání výztuže 
 

Výztuž bude vázat četa vazačů, která má 10 členů. Označenou výztuž v balících 

přesuneme pomocí jeřábu vedle základové desky na připravenou plochu.  

 

Budeme postupovat podle platných výkresů výztuže a dle následujícího postupu: 

 

1. Naznačení polohy hlavní výztuže 

Pomocí křídy budou na podkladní beton vyznačeny osové vzdálenosti jednotlivých pru-

tů dolní výztuže. Znázornění prutů bude provedeno pro oba směry výztuže. 

2. Položení podložek 

Pro dosažení předepsaného krytí výztuže budou položeny na podkladní beton plastové 

distanční podložky. Podložky se kladou v jednom směru po vzdálenostech cca 0,8 - 

1,00 m tak, aby výztuž byla v požadované výšce nad provedeným podkladním betonem.  

3. Kladení spodní výztuže 

Na distanční podložky se začne klást spodní hlavní výztuž. Směr kladení výztuže je 

zaznačen na výkrese dolní výztuže a je nutné jej dodržovat. Pruty se budou umísťovat 

na předem zakreslené značky. Každý prut musíme pomocí vázacího drátu přivázat 

k distanční podložce. Po vyvázání dolní výztuže v obou směrech musí následovat kont-

rola uložení správnosti jednotlivých prutů i dodržení požadované osové vzdálenosti.  

4. Olemování základové desky 

Po obvodu základové desky se vyvážou položky tvaru U tvořící olemování výztuže zá-

kladové desky. 

5. Vytrnování svislých konstrukcí 

Pro navázání svislých konstrukcí a jejich zmonolitnění se základovou deskou je potřeba 

vytrnovat výztuž v budoucích místech nových svislých konstrukcí. Vytrnování je uvá-

záno ke spodní výztuži dle projektové dokumentace. 
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6. Uložení distančních prvků 

Na spodní výztuž budou umístěny ocelové distanční podložky např. Distol. Které nám 

zajistí potřebnou výšku horní výztuže od dolní a také dodržení krytí výztuže pro horní 

vrstvu. Podložky se kladou jedním směrem ve vzdálenosti cca 0,60 – 1,00 m.  

7. Uložení horní výztuže 

S ukládkou horní výztuže opět postupuje dle směru určeným na výkrese horní výztuže 

základové desky. Je nutné dodržovat osové vzdálenosti jednotlivých prutů. Osové vzdá-

lenosti měříme pomocí metru nebo šablony. Po vyvázání horní výztuže je nutné výztuž 

provázat i s distančními prvky. Po kompletním vyvázání výztuže základové desky je 

opět nutné provést kontrolu výztuže. 

 

9.5.1.6 Převzetí výztuže a kontrola před betonáží 

Po vyvázání výztuže základové desky bude přizván statik případně i technický 

dozor investora pro kontrolu a povolení k betonáži. O kontrole bude proveden zápis do 

stavebního deníku s povolením k betonáži. Při zjištění jakýchkoliv závad a nedostatků 

je nutné výztuž opravit. Bude kontrolována osová vzdálenost jednotlivých prutů horní 

i dolní výztuže, prostorová správnost uložení výztuže a dodržení požadovaného krytí 

dle projektové dokumentace.  

Před betonáží se provede kontrola celistvosti bednění. Jako celek musí být systémové 

bednění sestaveno dle technologického předpisu bednění. Překontroluje se svislost bed-

nění pomocí vodováhy a následně i rovinnost bednící konstrukce. Spojovací materiál 

musí být správně pospojován. Následně překontrolujeme půdorysné umístění prostupů 

v základové desce. 
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9.5.1.7 Betonáž 

Betonáž bude provedena pro každou dilataci objektu zvlášť. Před zahájením be-

tonáže zkontrolujeme čistotu podkladního betonu a výztuže. Jedná se především o od-

stranění bláta, zbytků vázacího drátu, štítků výztuže atd. Betonáž nesmí být zahájena při 

nepříznivých klimatických podmínkách. V zimním období musí být betonáž přizpůso-

bena klimatickým podmínkám a učiněna patřičná opatření. Více bod 9.4.2 Podmínky 

pracovního procesu. 

K betonáži bude použito čerpadlo betonu. Typ a velikost čerpadla betonu bude 

volen v závislosti na připravenosti staveniště a plochy základové desky. Kubaturu beto-

nu potřebnou pro danou etapu spočítá a objedná stavbyvedoucí. Beton bude objednán 

s rezervou. Při blížení se k závěru betonáže se potřebné množství betonu spočítá a doob-

jedná, aby nedocházelo ke zbytečnému plýtvání. 

Na stavbu přijede jako první čerpadlo betonu. Následně se připraví k betonáži, 

tzn. zapatkuje se a rozloží rameno. Před zahájením čerpání betonu je třeba zvlhčit po-

trubí čerpadla betonu směsí např. CM30, S2, CZ, F.1, Cl 0,2, Dmax 4 mm. Následně se 

spustí betonáž, která bude probíhat systematicky. Je potřeba dbát na to, že betonová 

směs nesmí být ukládána z výšky vyšší než 1,5 m. Pro betonáž základové desky je pře-

depsán beton C30/37 XF1, XC2, XD1, S3, F.1, Cl 0,40, Dmax 16 mm. Před zahájením 

betonáže se provede kontrola přivezené betonové směsi dle dodacího listu. Následně se 

provede odběr vzorku betonu, podrobněji v kapitole 8.KZP pro základy. 

Vibrování čerstvé betonové směsi bude prováděno systematicky. Pro vibrování 

základové desky bude použit vysokofrekvenční ponorný vibrátor s elektrickým měni-

čem frekvence a následně vibrační lišta. Tloušťka čerstvé betonové směsi by neměla 

přesáhnout 50 cm. Doporučená tloušťka je mezi 30 – 50 cm. Tloušťka námi řešené kon-

strukce je 35 cm – splňuje doporučení.  

Vibrátor bude ponořen svisle bez vodorovného pohybu ve vzdálenostech 1,5 ná-

sobku akčního rádiusu. Délka vibrování by měla být mezi 5 až 15 sekundami 

v závislosti na konzistenci betonu. Horní vrstva betonu se zvibruje pomocí vibrační liš-

ty, která zároveň zahladí konstrukci. Musíme dbát na to, aby nedošlo k převibrování 

betonové směsi – tzn., aby nedošlo k oddělení složek a vyloučení cementového mléka. 
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Betonáž základové desky bude provádět četa 5 betonářů i se 2 tesaři, kdyby bylo potře-

ba upravit bednění. Při betonáži nesmí dojít k poškození výztuže ani bednění. 

9.5.1.8 Ošetřování betonu 

Při betonáži v zimním období je nutné dodržovat postup popsaný v bodě 9.4.2 

Podmínky pracovního procesu. Je možné zakrýt konstrukci geotextilií. V letním období 

je nutné konstrukci po betonáži zakrýt ochrannou geotextílií a pravidelně vlhčit vodou 

tak, aby geotextilie byla stále vlhká po dobu alespoň sedmi dnů. Pokud se nedodržuje 

daný postup, mohou se vytvořit trhlinky v konstrukci. Trhlinky negativně ovlivňují kva-

litu konstrukce.  

9.5.1.9 Odbednění 

Obvodové bednění může být odstraněno během druhého dne. Závisí však na 

okolní teplotě a klimatických podmínkách. Po odbednění bude rámové bednění očištěno 

pro dálší použití. 

Postup odbednění 

1. Uvolnění a odstranění opěr – prken, hranolů a stropních podpěr. 

2. Odstranění spojovacích prvků – rychoupínačů Frami. 

3. Odstranění jednotlivých bednících dílců Doka Frami. 

9.5.2. Pracovní postup pro provedení železobetonového základového 

pasu 

9.5.2.1 Předpoklady pro provedení základového pasu 

Před zahájením prací na spodní stavbě musí být dokončeny všechny práce, které 

přecházely. Jmenovitě se jedná o dokončení zemních prací a provedení pilot dle platné 

projektové dokumentace. Vyčnívající výztuž z jednotlivých pilot, která bude součástí 

základových pasů, musí být řádně očištěna od zbytků betonu a částečně i rzi, pro bez-

problémové napojení zmonolitnění se základovou konstrukcí. Staveniště musí být 

v souladu s technickou zprávou zařízení staveniště. 
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Pro realizaci je budova „B“ staticky rozdělena na 3 dilatace. Na staveništi musí 

být dovezené všechny potřebné prvky systémového bednění pro zhotovení kompletního 

bednění základových pasů. Výztuž bude dovezena a uložena na stveniště, dle potřeby 

realizace. 

Podkladní beton 

Podkladní beton o tloušťce 100 mm provedeme na srovnanou zeminu ve správné výšce. 

Podkladní beton je proveden z důvodu založení bednění a ochrany výztuže od nečistot.  

9.5.2.2 Geodetické vytyčení 

Pro dodržení tvaru z projektové dokumentace je třeba přesné vytyčení dané kon-

strukce. Nejpřesnější vytyčení na stavbě je za pomoci geodetů. Po příjezdu na stavbu 

vytyčí body dle domluvy se stavbyvedoucím, ideální jsou rohy a směr konstrukce. Jed-

notlivé body a směry geodet vytyčí na podkladní beton. 

9.5.2.3 Vázání výztuže 

Výztuž bude vázat četa vazačů, která má 10 členů. Označenou výztuž v balících 

přesuneme pomocí jeřábu vedle základové desky na připravenou plochu. Budeme po-

stupovat podle platných výkresů výztuže a dle následujícího postupu. 

U základových pasů se nejdříve vyváže výztuž a následně se provede bednění.  

 

Postup vázání výztuže základových pasů: 

 

1) Na podkladní beton se rozmístí plastové podložky, které nám zajistí dostatečné krytí 

výztuže od podkladního betonu. 

2) Na plastové podložky se umístí třmínky a to ve vzdálenostech dle projektové doku-

mentace. Do rohů třmínků se uvážou pruty podélné výztuže. 

3) Pruty se k třmínkům ukotví pomocí vázacího drátu.  

4) Do třmínků se doplní dle projektové dokumentace zbývající počet prutů a ukotví se. 

5) Osazení distančních koleček, které nám zajistí dodržení potřebného krytí výztuže. 

Kolečka je nutné osadit max. po 0,5 m  

 

 

 



146 
 

9.5.2.4 Bednění 

Pro zabednění tvaru základových pasů použijeme systémové rámové bednění 

Doka Frami. Je snadno ručně manipulovatelné a současně dostatečně pevné pro použití 

s pomocí jeřábu.  Při montáži je nutné dodržovat technologický postup výrobce.  

Postup montáže bednění Doka Frami 

1. Navrhneme vhodnou skladbu bednění pro maximální využití variability rámo-

vého bednění Doka Frami. Na výběr máme z délek:  1,2 m, 1,5 m, 2,7 m a 3,0 

m. Šířka dílců je zvávislá na šířce základových pasů. Můžeme vybírat z šířek: 

0,3 m, 0,45 m, 0,6 m, 0,75 m, 0,9 m. 

2. Po vyznačení potřebných bodů a směrů na podkladním betonu od geodetů navr-

táme, případně nastřelíme speciální plastové terčíky, které nám zajistí požado-

vané krytí výztuže základového pasu ve spodní části bednění. 

3. Umístíme rámové bednění na podkladní beton a jednotlivé dílce spojíme pomocí 

rychloúpínačů Frami. Pro vyplnění mezery mezi dílci, která nám může vznik-

nout, použijeme hranol a upevníme jej pomocí upínače pro vyrovnání Frami. Pro 

snadnější odbednění bednění od betonu naneseme na jednotlivé dílce odbedňo-

vací emulzi Doka Optix. 

4. Rohy konstrukce vyřešíme pomocí dalších systémových prvků. Použijeme např. 

vnější roh Frami, případně protažení jedno z dílců a napojení pomocí rohového 

svorníku a kotevní matky s podložkou 15,0 k druhému dílci. 

5. Provedeme svislé vyrovnání a zapření dílců pomocí hranolů, prken nebo strop-

ních podpěr Doka Eurex 20 top. 

6. Umístíme potřebné prostupy skrze základový pas. 

7. Po provedení a zkontrolování bednění z jedné strany konstrukce můžeme začít 

s osazením protikusů. Jako protikusy použijeme stejné dílce bednění.Jjednotlivé 

rámy spojíme k sobě pomocí rychloupínačů Frami.  Na dílce opět naneseme od-

bedňovací emulzi Doka Optix. Sešroubujeme dílce pomocí kotevní tyče, trubič-

ky s konusy a kotevní matky s podložkou. Tloušťku základového pasu nastaví-

me díky trubičky s konusy.  
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9.5.2.5 Převzetí výztuže a kontrola před betonáží 

Po vyvázání výztuže základového pasu bude přizván statik případně i technický 

dozor investora pro kontrolu a povolení k betonáži. O kontrole bude proveden zápis do 

stavebního deníku s povolením k betonáži. Při zjištění jakýchkoliv závad a nedostatků 

je nutné výztuž opravit. Bude kontrolována osová vzdálenost jednotlivých prutů, prosto-

rová správnost uložení výztuže a dodržení požadovaného krytí dle projektové dokumen-

tace.  

Před betonáží se provede kontrola celistvosti bednění. Jako celek musí být sys-

témové bednění sestaveno dle technologického předpisu bednění. Překontroluje se svis-

lost bednění pomocí vodováhy a následně i rovinnost bednící konstrukce. Spojovací 

materiál musí být správně pospojován. Následně překontrolujeme půdorysné umístění 

prostupů v základovém pasu. Pro betonáž základových pasů použijeme bádii typ 

1016L.8, která má gumový rukáv a výpusť na konci rukávu. Bádii před betonáží zkont-

rolujeme a případně očistíme od betonu.  

9.5.2.6 Betonáž 

Před zahájením betonáže zkontrolujeme čistotu bednění je to důležité kvůli vý-

sledné kvalitě betonu a otisku. Betonáž nesmí být zahájena, při nepříznivých povětr-

nostních podmínkách viz bod 9.4.2 podmínky pracovního procesu. 

K betonáži bude použita bádie, která bude plněna přímo z autodomíchávače. Autodomí-

chávač bude stát na předem určené zpevněné ploše zařízení staveniště. Beton z bádie 

bude vypouštěn pomocí dolní výpusti přímo do bednění.  Druhý betonář vibruje čers-

tvou betonovou směs pomocí ponorného vibrátoru. Při vibrování nesmí dojít ke styku 

vibrátoru s výztuží a bedněním. Pro betonáž základových pasů je navržen beton C30/37 

XF1, XC2, XD1, S3, F.1, Cl 0,40, Dmax 16 mm. Stavbyvedoucí objedná požadovaný 

typ a množství betonové směsi. Po příjezdu autodomíchávače na staveniště provede 

stavbyvedoucí nutné kontroly viz kapitola č. 8.  

9.5.2.7 Odbednění 

Bednění základových pasů může být odstraněno druhý den. Závisí však na okol-

ní teplotě a klimatických podmínkách. Po odbednění bude rámové bednění očištěno pro 

dálší použití. 
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Postup odbednění 

1. Povolení matek s podložkou a odstranění závitových tyčí spojujících proti-

lehlé prvky. 

2. Odstranění bednících dílců pomocí jeřábu, případně ručne. 

3. Po uvolnění dílce jej zavěšený, nebo ručně přemístíme na místo určené pro 

očištění. 

9.5.2.8 Ošetřování betonu 

Při betonáži v zimním období je nutné dodržovat postup popsaný v bodě 9.4.2 

Podmínky pracovního procesu. Je možné zakrýt konstrukci geotextilií. V letním období 

je nutné konstrukci po betonáži zakrýt ochrannou geotextílií a pravidelně vlhčit vodou 

tak, aby geotextilie byla stále vlhká po dobu alespoň tří dnů. Pokud se nedodržuje daný 

postup, mohou se vytvořit trhlinky v konstrukci. Trhlinky negativně ovlivňují kvalitu 

konstrukce.  

9.5.3 Pracovní postup pro železobetonové sloupy 

9.5.3.1 Předpoklady pro provedení svislých konstrukcí 

Před zahájením prací na svislých konstrukcích musí být dokončeny všechny prá-

ce, které předcházely. Jmenovitě se jedná o dokončení zemních prací, provedení pilot, 

izolace, základové desky a pasů dle platné projektové dokumentace. Vytrnovaná výztuž 

ze základové desky, stropu, pasu musí být řádně očištěna od zbytků betonu a částečně i 

rzi, pro bezproblémové napojení zmonolitnění s prvky svislých konstrukcí. Staveniště 

musí být v souladu s technickou zprávou zařízení staveniště. 

Pro realizaci je budova „B“ staticky rozdělena na 3 dilatace. Na staveništi musí 

být dovezené všechny potřebné prvky systémového bednění pro zhotovení kompletního 

bednění svislých konstrukcí. Výztuž bude dovezena a uložena na stveniště, dle potřeby 

realizace. 
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9.5.3.2 Geodetické vytyčení 

Pro dodržení tvaru projektové dokumentace je třeba přesné vytyčení dané kon-

strukce. Nejpřesnější vytyčení na stavbě je za pomoci geodetů. Po příjezdu na stavbu 

vytyčí body dle domluvy se stavbyvedoucím, ideální jsou rohy a směr konstrukce. Jed-

notlivé body a směry geodet vytyčí na základovou desku, strop, pas. 

9.5.3.3 Vázání výztuže 

Při provádění sloupů se prvně vyváže výztuž a následně se provede bednění. Vá-

zání výztuže sloupů provede četa vazačů, která bude mít 10 členů. Z důvodu plynulosti 

budou vazači vázat sloupy v předstihu, pokud to bude možné. Vázání výztuže sloupů 

bude probíhat na předem připravených dřevěných nebo železných kozách. Po dovázání 

celého armokoše sloupu bude armokoš jeřábem přemístěn na dané místo sloupu a drá-

tem přivázán k vytrnované výztuži. Před osazením armokoše sloupu budou již vytyčené 

rohy sloupu. 

 

Postup vázání výztuže sloupů 

1. Na dřevěné nebo železné kozy se položí dva pruty svislé výztuže 

2. Na položené pruty se navlečou třmínky ve vzdálenosti dle projektové doku-

mentace 

3. Třmínky se k prutům ukotví pomocí vázacího drátu 

4. Do třmínků se doplní zbývající počet prutů a ukotví se 

5. Samotné přemístění vyvázaného sloupu pomocí jeřábu 

6. Osazení na očištěnou vytrnovanou výztuž a ukotvení pomocí vázacího drátu, 

nebo svářením 

7. Osazení distančních koleček, které nám zajistí dodržení potřebného krytí vý-

ztuže. Kolečka je nutné osadit max. po 0,5 m  

9.5.3.4 Bednění 

Bednění sloupů bude zhotoveno ze systémového bednění Doka Framax Xlife, 

KS Xlife a RS. Výběr systému bednění záleží na tvaru konstrukce. Všechny postupy 

bednění konstrukcí musí být dle technologického předpisu výrobce. 
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Sloupové bednění bude provedeno až po kompletním dokončení vázání výztuže. 

Před začátkem bednění sloupů bude přizván statik, technický dozor investora a bude 

provedeno předání, kontrola výztuže. Kontrolovat se musí prostorová správnost uložení 

výztuže a jednotlivé osové vzdálenosti prutů. O kontrole se provede zápis do stavebního 

deníku, kde nám zodpovědná osoba dovolí betonáž konstrukce. Při zjištění jakýchkoliv 

závad je nutné před zabedněním výztuž opravit do požadovaného stavu a počtu.  

 

 

A. Sloupové bednění KS 

 Příprava sloupového bednění KS 

Jednotlivé prvky KS 3,3 m uložíme na podložku výšky cca 20 cm, odklopíme jednotlivé 

rámy prvků a zajistíme čepem. Daný postup provedeme u čtyř nastavených kusů pro 

jeden sloup. Následně spojíme pomocí jednotlivých rámů a čepů všechny prvky 

v požadovaném rastru dle tvaru konstrukce. Výhodou je velký rozsah nastavení od 20 

do 60 cm v rastru po 5 cm. Takto zhotovené sloupové bednění „harmonikového tvaru“ 

zajistíme matkou s podložkou a pomocí jeřábu můžeme přemístit k místu bednění slou-

pu. 

 Bednění sloupu bedněním KS 

Díky bodům od geodetů známe přesně hrany sloupu. Do základové desky si navrtáme, 

případně nastřelíme speciální plastové terčíky, které nám zajistí požadované krytí vý-

ztuže sloupu ve spodní části bednění. 

 Při požadavku na zkosení hran sloupů přibijeme pomocí hřebíčků na vnitřní stranu 

bednění plastovou lištu. Jedná se o plastovou tříhrannou lištu 10 x 10 mm a délky 2 m.  

Následně zhotovenou formu sloupového bednění KS otevřeme do již zmíněného „har-

monikového tvaru“ a zavěšenou na jeřábové řetězy osadíme na vyvázaný sloup. Přira-

zíme jednotlivé strany bednění KS na vytvořené distanční terčíky, které nám zajistí po-

třebný výsledný rozměr. Pomocí kotevních matek s podložkou a spojovacím hákům 

zajistíme celistvost bednění. Pro snadnější odbednění a kvalitnější otisk betonu nanese-

me na jednotlivé dílce odbedňovací emulzi Doka Optix. 
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 Montáž opěr bednění 340 

Pro jeden kompletní prvek bednění KS použijeme 3ks opěr bednění 340. K prvku KS ji 

připojíme pomocí hlavy opěry KS a patu opěry ukotvíme do stropní konstrukce pomocí 

expresskotvy Doka s perem Doka.  

 Vyznačení výšky betonu na sloupové bednění 

Pro bezproblémový průběh betonáže je možné si vyznačit do provedeného bednění po-

žadovanou výšku sloupu. Výšku si ideálně označíme pomocí hřebíků, nebo můžeme 

využít měrku, kterou si vyrobíme např. z dřevěného prkna. 

 Kontrola svislosti sloupového bednění KS 

Před samotnou betonáží a dále i v průběhu betonáže znovu kontrolujeme svislost slou-

pového bednění. Případné výchylky srovnáme pomocí opěr bednění 340. Kontrolu pro-

vedeme pomocí vodováhy.  

 

B. Sloupové bednění Framax Xlife 

 

1.  Bednění sloupu bedněním Framax Xlife 

Díky bodům od geodetů známe přesně hrany sloupu. Do základové desky si navrtáme, 

případně nastřelíme speciální plastové terčíky, které nám zajistí požadované krytí vý-

ztuže sloupu ve spodní části bednění. 

 Při požadavku na zkosení hran sloupů přibijeme pomocí hřebíčků na vnitřní stranu 

bednění plastovou lištu. Jedná se o plastovou tříhrannou lištu 10 x 10 mm a délky 2 m. 

Díky tvaru sloupů, kde je jedna strana rovinná a druhá ve tvaru půlkruhu použijeme 

kombinaci sloupového bednění Framax Xlife a RS.  Můžeme použít univerzální dílce 

Framax Xlife šířky 0,9 m, 1,20 m a výšky 3,3 m a dílce RS o průměru 0,3 m a výšky 3,0 

m. Ke spojení prvků nám poslouží 6 ks rychloupínačů RU Framax. Nachystaný dílec 

zavěsíme za jeřábové oko Framax na řetězy jeřábu a osadíme k vyvázané výztuži slou-

pu. Pro snadnější odbednění a kvalitnější otisk betonu naneseme na jednotlivé dílce od-

bedňovací emulzi Doka Optix. 
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2. Montáž opěr bednění 340 

 

Na připravený dílec připevníme opěru bednění 340. K prvku Framax Xlife ji připojíme 

pomocí hlavy opěry a patu opěry ukotvíme do základové desky pomocí expresskotvy 

Doka s perem Doka.  

 

3. Montáž čel bednění 

 

Čela bednění sloupu provedeme z bednících desek, nosníků H20 top P a dřevěných 

prken. Vyrobíme čelní výdřevu a provedeme v závislosti na tvaru konstrukce pro jednu, 

nebo obě strany sloupu. 

 

4. Kontrola výztuže 

 

Před osazením protikusu bednění musím naposledy zkontrolovat výztuž sloupu a 

distanční kolečka pro dodržení potřebného krytí výztuže.  

  

5. Montáž protikusu rámového bednění Framax 

 

Dodržením stejného postupu si připravíme nastavení protikusu rámového bednění Fra-

max Xlife a pomocí plastových trubiček, konusu, kotevních tyčí a matek s podložkou 

dotáhneme protikus na požadovanou tloušťku sloupu k prvnímu kusu. Pro snadnější 

odbednění a kvalitnější otisk betonu naneseme na jednotlivé dílce odbedňovací emulzi 

Doka Optix. 

 

6. Vyznačení výšky betonu na sloupové bednění 

 

Pro bezproblémový průběh betonáže je možné si vyznačit do provedeného bednění po-

žadovanou výšku sloupu. Výšku si ideálně označíme pomocí hřebíků, nebo můžeme 

využít měrku, kterou si vyrobíme např. z dřevěného prkna. 

 

7. Kontrola svislosti sloupového bednění Framax Xlife 
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Před samotnou betonáží a dále i v průběhu betonáže znovu kontrolujeme svislost slou-

pového bednění. Případné výchylky srovnáme pomocí opěr bednění 340. Kontrolu pro-

vedeme pomocí vodováhy.  

 

C. Sloupové bednění RS 

 

1.  Bednění sloupu kruhovým bedněním RS 

Díky bodům od geodetů známe přesně hrany sloupu. Do základového pasu si navrtáme, 

případně nastřelíme speciální plastové terčíky, které nám zajistí požadované krytí vý-

ztuže sloupu ve spodní části bednění. 

Díky kruhovému tvaru sloupu použijeme kruhové bednění RS o průměru 0,4 m a 

výšky 3,0 m. Nachystaný prvek zavěsíme na čtyřpramenný jeřábový řetěz Doka a po-

mocí jeřábu osadíme k vyvázané výztuži sloupu. Pro snadnější odbednění a kvalitnější 

otisk betonu naneseme na jednotlivé formy odbedňovací emulzi Doka Optix. 

 

2. Kontrola výztuže 

 

Před osazením protikusu bednění musím naposledy zkontrolovat výztuž sloupu a 

distanční kolečka pro dodržení potřebného krytí výztuže.  

 

3. Montáž protikusu kruhového bednění RS 

 

Dodržením stejného postupu si připravíme nastavení protikusu kruhového, sloupového 

bednění RS. Pomocí integrovaného rychlouzávěru k rychlému spojení prvků bez mezer 

spojíme prvky. Pro snadnější odbednění a kvalitnější otisk betonu naneseme na formu 

odbedňovací emulzi Doka Optix. 

 

4. Montáž opěr bednění 340 

Pro jeden kompletní prvek bednění RS použijeme 3ks opěr bednění 340. K prvku RS ji 

připojíme pomocí hlavy opěry a patu opěry ukotvíme do základového pasu pomocí ex-

presskotvy Doka s perem Doka.  
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5. Měrka výšky betonu pro sloupové bednění 

 

Pro bezproblémový průběh betonáže vyrobíme měrku z dřevěného prkna pro stanovení 

výšky betonovaného sloupu. 

 

6. Kontrola svislosti kruhového, sloupového bednění RS 

 

Před samotnou betonáží a dále i v průběhu betonáže znovu kontrolujeme svislost slou-

pového bednění. Případné výchylky srovnáme pomocí opěr bednění 340. Kontrolu pro-

vedeme pomocí vodováhy.  

9.5.3.5 Kontrola před betonáží 

Před betonáží se provede kontrola celistvosti bednění – kontrolujeme všechny 

prvky bednění. Spojovací materiál musí být správně pospojován. Jako celek musí být 

systémové bednění sestaveno dle technologického předpisu bednění. Překontrolujeme 

svislost bednící konstrukce. Pro betonáž sloupů použijeme bádii typ 1016L.8, která má 

gumový rukáv a výpusť na konci rukávu. Bádii před betonáží zkontrolujeme a případně 

očistíme od betonu.  

9.5.3.6 Betonáž 

Před zahájením betonáže zkontrolujeme čistotu bednění je to důležité kvůli vý-

sledné kvalitě betonu a otisku. 

Betonáž nesmí být zahájena, při nepříznivých povětrnostních podmínkách viz bod 9.4.2 

podmínky pracovního procesu. K betonáži bude použita bádie, která bude plněna přímo 

z autodomíchávače. Autodomíchávač bude stát na předem určené zpevněné ploše zaří-

zení staveniště. Beton z bádie bude vypouštěn pomocí dolní výpusti přímo do bednění.  

Z betonářské plošiny, která je součástí jednotlivého bednění bude držet betonář výpusť 

přímo nad bedněním. Musí sledovat výšku betonu dle předem připravené rysky nebo 

měrky. Druhý betonář vibruje čerstvou betonovou směs pomocí ponorného vibrátoru. 

Při vibrování nesmí dojít ke styku vibrátoru s výztuží a bedněním. 

Pro betonáž sloupů bude použit různý typ betonu. Typ betonu je upřesněn 

v projektové dokumentaci. Stavbyvedoucí objedná požadovaný typ a množství betono-

vé směsi. Po příjezdu autodomíchávače na staveniště provede stavbyvedoucí nutné kon-

troly viz. kapitola č.8. Při betonáži se dále musí dbát i na rychlost betonáže, a to 
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z důvodu maximálních přípustných tlaků, na které jsou jednotlivé dílce bednění dimen-

zovány. 

9.5.3.7 Odbednění sloupového bednění 

Sloupové bednění můžeme být z konstrukce odstraněno po dvou dnech 

v závislosti na okolní teplotě. Po odbednění bude sloupové bednění očištěno a dále vyu-

žito. Postup odbednění je pro sloupové bednění KS,  RS a sloupové bednění Framax 

Xlife podobný. 

 

Postup odbednění 

1. Uvolnění a odstranění opěr bednění 340 

2. Povolení matek s podložkou a odstranění závitových tyčí spojujících proti-

lehlé prvky  

3. Odstranění bednících dílců pomocí jeřábu. Případně u sloupového bednění 

KS za pomocí koleček, které se namontují na bednění. Po uvolnění dílce jej 

zavěšený přemístíme na místo určené pro očištění. 

9.5.3.8 Ošetřování betonu 

Při betonáži v zimním období je nutné dodržovat postup popsaný v bodě 9.4.2 

Podmínky pracovního procesu. U ošetřování betonu v zimní období je lepší nechat za-

betonovanou konstrukci o jeden den déle v bednění než ji odbedníme, a následně ji mů-

žeme zabalit do geotextilie. 

V letním období je nutné konstrukci ihned po odbednění zakrýt ochrannou geo-

textílií a pravidelně vlhčit vodou tak, aby geotextilie byla stále vlhká po dobu alespoň tří 

dnů. Pokud se nedodržuje daný postup, mohou vzniknout trhlinky v konstrukci. Trhlin-

ky negativně ovlivňují kvalitu konstrukce.  
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9.5.4 Pracovní postup pro železobetonové stěny 

9.5.4.1 Předpoklady pro provedení svislých konstrukcí 

Před zahájením prací na svislých konstrukcích musí být dokončeny všechny prá-

ce, které předcházely. Jmenovitě se jedná o dokončení zemních prací, provedení pilot, 

izolace, základové desky a pasů dle platné projektové dokumentace. Vytrnovaná výztuž 

ze základové desky, stropu, pasu musí být řádně očištěna od zbytků betonu a částečně i 

rzi, pro bezproblémové napojení zmonolitnění s prvky svislých konstrukcí. Staveniště 

musí být v souladu s technickou zprávou zařízení staveniště. 

Pro realizaci je budova „B“ staticky rozdělena na 3 dilatace. Na staveništi musí 

být dovezené všechny potřebné prvky systémového bednění pro zhotovení kompletního 

bednění svislých konstrukcí. Výztuž bude dovezena a uložena na stveniště, dle potřeby 

realizace. 

9.5.4.2 Geodetické vytyčení 

Pro dodržení tvaru projektové dokumentace je třeba přesné vytyčení dané kon-

strukce. Nejpřesnější vytyčení na stavbě je za pomoci geodetů. Po příjezdu na stavbu 

vytyčí body dle domluvy se stavbyvedoucím, ideální jsou rohy a směr konstrukce. Jed-

notlivé body a směry geodet vytyčí na základovou desku, strop, pas. 

9.5.4.3 Vázání výztuže 

Výztuž stěn bude vázat četa vazačů, která má 10 členů. Označenou výztuž 

v balících přesuneme pomocí jeřábu na stropní konstrukci, základovou desku. Budeme 

postupovat podle platných výkresů výztuže a dle následujícího postupu. 

 

Postup vázání výztuže 

1. Vázání první řady prutů (venkovních) 

Na vytrnovanou výztuž ze stropní konstrukce, základové desky navážeme váza-

cím drátem první řadu svislých prutů. Po dokončení první řady svislé výztuže 

vyvážeme výztuž vodorovnou.   
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2. Vázání druhé řady prutů (vnitřních) 

Po dokončení vázání vodorovných prutů první řady začneme vázat svislé pruty 

druhé řady. Následně spojíme obě řady za pomocí spon. Spony nám vymezí 

vzdálenost mezi první a druhou řadou prutů. 

 

3. Osazení distančních prvků 

Na pruty výztuže, které jsou nejblíže okraji, budou osazeny kulaté plastové 

distanční prvky. Tyto prvky nám zajistí požadované krytí výztuže, proto musí 

být osazeny ve vzdálenostech maximálně 0,8 m – 1,0 m. 

 

Osazení speciálních prvků 

Pro usnadnění prací hlavně při bednění konstrukcí použijem vylamovací výztuž 

Plexus dvoustranný, avšak až po konzultaci a schválení od statika. Vylamovací výztuž 

použijeme pro napojení kolmých stěn k vodorovným. Plexus dvoustranný přesně osa-

díme na bednění a po příklopení bednění provážeme s vyvázanou výztuží stěn. 

 

Po kompletním dokončení vázání výztuže stěn bude přizván technický dozor investora 

nebo statik. Provede se předání, kontrola výztuže. Kontrolovat se musí prostorová 

správnost uložení výztuže a jednotlivé osové vzdálenosti prutů. O kontrole se provede 

zápis do stavebního deníku, kde nám zodpovědná osoba dovolí betonáž konstrukce. Při 

zjištění jakýchkoliv závad je nutné před zaklopením výztuž opravit do požadovaného 

stavu a počtu.  

 

9.5.4.4 Bednění  

Bednění stěn bude zhotoveno ze systémového rámového bednění Doka Framax 

Xlife a nosníkového bednění Doka Top 50. Výběr systému bednění záleží na tvaru kon-

strukce. Všechny postupy bednění konstrukcí musí být dle technologického předpisu 

výrobce. Stěnové bednění bude provedeno až po dokončení výztuže stěn. Avšak je 

možné postup provést i opačně, tedy provést bednění z jedné strany, vyvázat výztuž stěn 

a zaklopit protikusy bednění. Zálaží na zvyklostech zhotovitele a dalších okolnostech. 
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Před zahájením bednění stěn bude přizván statik, technický dozor investora a bude 

provedeno předání, kontrola výztuže. Kontrolovat se musí prostorová správnost uložení 

výztuže a jednotlivé osové vzdálenosti prutů. O kontrole se provede zápis do stavebního 

deníku, kde nám zodpovědná osoba dovolí betonáž konstrukce. Při zjištění jakýchkoliv 

závad je nutné před zabedněním výztuž opravit do požadovaného stavu a počtu. 

 

A. Nosníkové bednění Top 50 

1. Montáž nosné konstrukce Staxo 100 

Pro možnost bednění obvodových stěn ve vyšším podlaží nad úrovní terénu, si nejprve 

musíme připravit pracovní plochu. Plochu si zajistíme pomocí věží Staxo 100 a stropní-

ho bednění Dokaflex. Po obvodu stavby rozestavíme a výškově nastavíme věže staxo 

a za pomocí nosníků H20 top a bednících desek zabedníme již zmíněnou pracovní plo-

chu. 

2. Montáž nosníkového bednění Doka Top 50 

Po vytyčení bodů navrtáme, případně nastřelíme speciální plastové terčíky, které nám 

zajistí požadované krytí výztuže stěny ve spodní části bednění. Navrhneme skladbu 

bednícíh dílců. Nosníkové bednění Top 50 je bednění stavebnicového typu pro nejroz-

ličnější stavební úkoly, tzv. „na míru“. Tvar a velikost prvků, uspořádání kotev a bední-

cích desek lze přizpůsobit každému požadavku. Následně zavěsíme na jeřábové řetězy 

jednotlivé dílce stěnového bednění Top 50. Pro snadnější odbednění a kvalitnější otisk 

betonu naneseme na jednotlivé dílce odbedňovací emulzi Doka Optix. A přemístíme 

dílec na danou pozici a usadíme jej. Jednotlivé dílce spojíme pomocí spojovacích přílo-

žek a čepů.  

3. Montáž opěry bednění 340 

Pro ukotvení jednotlivých dílců použijeme opěru bednění 340. Na jeden dílec jsou po-

třeba 2 ks opěry bednění 340.  K jednotlivým vodorovným paždíkům na dílci ji připojí-

me pomocí spojovacího čepu a závlačky. Patu opěry ukotvíme do základové desky, 

stropní desky pomocí expresskotvy Doka s perem Doka. Pomocí opěr bednění vyrovná-

váme celkovou svislost konstrukce. 
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Obr. 9.6 Podepření stěnového dílce podpěrou 340 

Opěra bude připojena k vodorovnému paždíku pomocí spojovacího čepu a závlačky. 

 

 

Obr. 9.7 Připojení pomocí spojovacího čepu 

A – Spojovací čep + závlačka s pružinou 

  

Po připojení k paždíku je nutné ukotvit patu opěry. Otvorem o průměru 18 mm, který se 

nachází na konci paty, bude do stropní desky vyvrtán otvor o průměru 16 mm a hloubky 

150 mm. Do tohoto otvoru bude kladivem zatlučena expresskotva s perem. 

 

Obr. 9.8 Ukotvení opěry pomocí Expresskotvy 
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A – Expresskotva 16x125 mm 

B – Pero doka 16 mm 

a – Otvor o průměru 26 mm 

b – Otvor o průměru 16 mm 

 

V případě provedení otvorů ve stěně, budoucích oken a dveří vyrobíme kastlík do bed-

nění dle potřebných rozměrů. Kastlík vyrobíme z bednící překližky, dřevených prken 

a pomocí hřebíků. Prostup je nutné důkladně naměřit a naznačit dle projektové doku-

mentace. Následně připevníme vyrobený kastlík na daný dílec bednění. 

 

4. Montáž protidílců stěnového bednění 

Při montáži protidílců stěnového bednění dbáme na to, aby se jednotlivé dílce daly bez 

problému spojit. Pro snadnou orientaci je výhodné označení jednotlivých kusů a proti-

kusů bednění. Následně osadíme pomocí jeřábu nosníkové bednění Doka Top 50. Pro 

snadnější odbednění a kvalitnější otisk betonu naneseme na jednotlivé dílce odbedňova-

cí emulzi Doka Optix. 

   

5. Kotvení protidílců stěnového bednění 

Jednotlivé protikusy ukotvíme pomocí kotevních tyčí s plastovou trubičkou a konusem 

a utáhneme kotevní matkou s podložkou. Všechny dílce zkontrolujeme, zda jsou osaze-

ny na potřebném místě a vyhovuje požadovaná tloušťka  konstrukce. Protikusy vzájem-

ně spojujeme i mezi sebou pomocí spojovacích materiálů. Konkrétně se jedná o spojo-

vací, vyrovnávací příložku a spojovací čep. 

 

 

Obr. 9.9 Spojení sousedních bednících dílců stěn 
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  a – ocelový spojovací element 

 

 

Obr. 9.10 Schéma kotvení protidílců stěnového bednění 

A.  Svislý nosník H20 top 

B. Kotevní tyč 

C. Kotevní matka s podložkou 

D. Trubka z umělé hmoty průměru 22 mm 

E. Univerzální kónus průměru 22 mm 

 

6. Montáž betonářských plošin 

Pro zajištění bezpečnosti při betonáži a pro bezproblémový průběh betonáže osadíme na 

již zhotovené bednění betonářské plošiny. Pro nosníkové bednění Doka Top 50 použi-

jeme betonářskou plošinu Framax U, plošina má rozměr 1,25 x 2,70 m.  

 

7. Vyznačení výšky betonu na bednění 

Pro plynulý průběh betonáže je možné si vyznačit do provedeného bednění požadova-

nou výšku stěny. Výšku si označíme pomocí hřebíků, které umístíme s rozestupy 1m. 

 

8. Kontrola svislosti a rovinnosti bednění 

Před samotnou betonáží a dále i v průběhu betonáže znovu kontrolujeme svislost a ro-

vinnost jednotlivých bednících dílů. Případné výchylky srovnáme pomocí opěr bednění 

340, nebo doatažením kotevních tyčí pomocí matek s podložkou. Kontrola se provede 

pomocí vodováhy. 

 

9.5.4.5 Bednění rohů 

Rohy stěn budou bedněny pomocí vyrovnávacích příložek. Vnější rohy budou tvořeny 

dorazem dvou bednících dílců a jejich spojení. Vnitřní rohy budou tvořeny vsunutým 

dílcem o rozměru A = 0,549 m. Napojení stěn tvaru „T“ bude řešeno dvěma vnitřními 

rohy. 
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Postup montáže vnějšího rohu: 

 Upevnění univerzálního rohového spínače pomocí spojovacího čepu 

 Ztužení pásnic nosníku bednícího dílce pomocí fošny 

 Protažení kotevní tyče rohovými spínači a její utažení křídlovými maticemi 

 

Obr. 9.11 Schéma bednění vnějšího rohu 

A. Univerzální rohový spínač 

B. Kotevní tyč 15,0 

C. Křídlová matice 15,0 

D. Spojovací čep 10cm 

E. Výztuha pásnic nosníku 

α – 23° - 64° 

Postup montáže vnitřního rohu: 

 Umístění bednících desek (upravených velikostí) 

 Prodloužení ocelových paždíku dílců pomocí vyrovnávacích příložek FF20/50 

 Stabilizace desek pomocí fošen a nosníku Doka H20 

 Umístění dřevěného hranolu 100 x 100 mm do rohu mezi vyrovnávací příložky 

 Provlečení kotevních tyčí hranolem a bedněním a utažení kotevními maticemi 
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Obr. 9.12 Schéma bednění vnitřního rohu 

A. Kotevní tyč 15,0 a kotevní matka 15,0 

B. Dřevěný hranol 100 x 100 mm 

C. Nosníky Doka H20 

D. Dřevěné fošny 

E. Vyrovnávací příložka FF20/50 

 

A. Rámové bednění Framax Xlife 

 

1. Bednění stěn bedněním Framax Xlife 

Do základové desky, stropu si navrtáme, případně nastřelíme speciální plastové terčíky, 

které nám zajistí požadované krytí výztuže sloupu ve spodní části bednění. 

 Při požadavku na zkosení hran sloupů přibijeme pomocí hřebíčků na vnitřní stranu 

bednění plastovou lištu. Jedná se o plastovou tříhrannou lištu 10 x 10 mm a délky 2 m.   

 

Důležitý je návrh bednící sestavy. Navržení sestavy dílců u rámového bednění Framax 

Xlife je snadné díky důslednému rastru po 15 cm jen s 5 šířkami 3 výškami prvků. 

Konkrétně se jedná o šířky: 0,3 m, 0,45 m, 0,6 m, 0,9 m, 0,9 m UNI, 1,2 m UNI, 1,35 m 

a výšky: 1,35 m, 2,7 m, 3,3 m. 

 Ke spojení jednotlivých prvků nám poslouží rychloupínače RU Framax upínací kolej-

nice Framax případně pomocí Uni upínače Framax. Nachystaný dílec zavěsíme za jeřá-

bové oko Framax na řetězy jeřábu a osadíme k vyvázané výztuži stěn. Pro snadnější 
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odbednění a kvalitnější otisk betonu naneseme na jednotlivé dílce odbedňovací emulzi 

Doka Optix. 

 

2. Montáž opěr bednění 340 

Na připravený dílec připevníme opěru bednění 340. K prvku Framax Xlife ji připojíme 

pomocí hlavy opěry a patu opěry ukotvíme do základové desky, stropu pomocí ex-

presskotvy Doka s perem Doka.  

 

3. Kontrola výztuže 

Před osazením protikusu bednění musíme naposledy zkontrolovat výztuž stěny a 

distanční kolečka pro dodržení potřebného krytí výztuže.  

  

4. Montáž protikusu rámového bednění Framax 

Dodržením stejného postupu si připravíme nastavení protikusu rámového bednění Fra-

max Xlife a pomocí plastových trubiček, konusu, kotevních tyčí a matek s podložkou 

dotáhneme protikus na požadovanou tloušťku stěny k prvnímu kusu. Pro snadnější od-

bednění a kvalitnější otisk betonu naneseme na jednotlivé dílce odbedňovací emulzi 

Doka Optix. 

 

5. Montáž betonářských plošin 

Pro zajištění bezpečnosti při betonáži a pro bezproblémový průběh betonáže osadíme na 

již zhotovené bednění betonářské plošiny. Při využití rámového bednění Framax Xlife 

použijeme betonářskou plošinu  Framax O, plošina má rozměr 1,25 x 2,70 m.  

 

6. Vyznačení výšky betonu na sloupové bednění 

Pro bezproblémový průběh betonáže je možné si vyznačit do provedeného bednění po-

žadovanou výšku stěny. Výšku si ideálně označíme pomocí hřebíků, nebo můžeme vyu-

žít měrku, kterou si vyrobíme např. z dřevěného prkna. 

 

7. Kontrola svislosti stěnového bednění Framax Xlife 

Před samotnou betonáží a dále i v průběhu betonáže znovu kontrolujeme svislost stěno-

vého bednění. Případné výchylky srovnáme pomocí opěr bednění 340. Kontrolu prove-

deme pomocí vodováhy.  
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9.5.4.6 Bednění výtahové šachty 

Bednění šachet bude zhotoveno z rámového bednění Framax Xlife. Velké množ-

ství dílců nám poskytují variabilitu pro přizpůsobení se k velikosti výtahové šachty. 

Budou použity odbedňovací rohy Framax, které umožní pracovat s šachtovým bedně-

ním jako celkem. Odpadá nám tedy nutnost celé bednění rozebrat při odbedňování 

a následně složit při montáži v dalším patře. Dané bednění bude použito výhradně pro 

bednění šachet.  

Toto bednění není nutné stabilizovat opěrami – postačuje pouze kotvení pomocí 

kotevních tyčí (4 ks na jeden dílec). Musí být zabedněn prostor v okolí šachty a uvnitř 

šachty před začátkem bednění. 

 

Postup montáže 

1) Přistavení dílce vnitřního bednění na místo určení 

2) Spojení s odbedňovacími rohy na obou stranách prvku 

3) Připojení dalších dvou vnitřních dílců 

4) Spojení s následujícími rohy 

5) Přistavení posledního vnitřního dílce a spojení s rohy 

6) Utažení rohů pomocí vřeten odbedňovacích rohů 

7) Montáž vnějších dílců bednění obvyklým postupem  

8) Spojení prvků kotevními tyčemi 

9.5.4.7 Kontrola před betonáží 

Před betonáží se provede kontrola celistvosti bednění – kontrolujeme všechny 

prvky bednění včetně betonářských plošin. Spojovací materiál musí být správně pospo-

jován. Jako celek musí být systémové bednění sestaveno dle technologického předpisu 

bednění. Opět překontrolujeme svislost a rovinnost bednící konstrukce. 

Pro betonáž stěn použijeme bádii typ 1016L.8, která má gumový rukáv a výpusť 

na konci rukávu. Bádii před betonáží zkontrolujeme a případně očistíme od betonu.  

9.5.4.8 Betonáž 

Před zahájením betonáže zkontrolujeme čistotu bednění je to důležité kvůli vý-

sledné kvalitě betonu a otisku. Betonáž nesmí být zahájena, při nepříznivých povětr-

nostních podmínkách viz bod 9.4.2 podmínky pracovního procesu. 

K betonáži bude použita bádie, která bude plněna přímo z autodomíchávače. Autodomí-

chávač bude stát na zpevněné ploše zařízení staveniště. Beton z bádie bude vypouštěn 
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pomocí dolní výpusti přímo do bednění. Z betonářské plošiny bude držet betonář vý-

pusť přímo nad bedněním. Druhý betonář kontrolu výšku betonu, dle předem připravené 

výšky. Třetí betonář vibruje čerstvou betonovou směs pomocí ponorného vibrátoru. Při 

vibrování nesmí dojít ke styku vibrátoru s výztuží a bedněním. 

Pro betonáž stěn bude použit různý typ betonu. Typ betonu je upřesněn 

v projektové dokumentaci. Stavbyvedoucí objedná požadovaný typ a množství betono-

vé směsi. Po příjezdu autodomíchávače na staveniště provede stavbyvedoucí nutné kon-

troly viz. kapitola č.8. Při betonáži se dále musí dbát i na rychlost betonáže, a to 

z důvodu maximálních přípustných tlaků, na které jsou jednotlivé dílce bednění dimen-

zovány. 

9.5.4.9 Odbednění 

Stěnové bednění můžeme být odstraněno po dvou dnech, v závislosti na okolní 

teplotě. Po odbednění bude stěnové bednění očištěno a dále využito. 

 

Postup odbednění 

1. Odstranění závitových tyčí spojujících protilehlé prvky 

2. Odstranění paždíků spojující sousední prvky u nosníkového bednění Doka 

Top 50 

Odstranění paždíků a rychloupínačů RU Framax spojující sousední prvky 

u rámového bednění Framax Xlife Uvolnění a odstranění opěr bednění 340 

3. Odstranění bednících dílců pomocí jeřábu, jednotlivé dílce musí být zcela 

uvolněné. Nesmí se zvedat neuvolněný dílec. Dílec uvolníme např. pomocí 

páčidla. 

4. Po uvolnění dílce jej zavěšený přemístíme na místo určené pro očištění a ná-

sledné nastříkání odbedňovací emulze Doka OptiX a opětovné využití.  

9.5.4.10 Ošetřování betonu 

Při betonáži v zimním období je nutné dodržovat postup popsaný v bodě 9.4.2 

Podmínky pracovního procesu. U ošetřování betonu v zimní období je lepší nechat za-

betonovanou konstrukci o jeden den déle v bednění, než ji odbedníme. Následně ji mů-

žeme zabalit do ochranné geotextilie. 

V letním období je nutné konstrukci ihned po odbednění zakrýt ochrannou geo-

textílií a pravidelně vlhčit vodou tak, aby geotextilie byla stále vlhká po dobu alespoň tří 
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dnů. Pokud se nedodržuje daný postup, mohou se vytvořit trhlinky v konstrukci. Trhlin-

ky negativně ovlivňují kvalitu konstrukce.  

9.5.5 Pracovní postup pro železobetonové stropní konstrukce, balkony 

9.5.5.1 Předpoklady pro provedení vodorovných konstrukcí 

Před zahájením prací na vodorovných konstrukcích musí být dokončeny všechny 

práce, které předcházely. Jmenovitě se jedná o dokončení zemních prací, provedení pi-

lot, izolace, základové desky, pasy a svislé konstrukce dle platné projektové dokumen-

tace. Staveniště musí být v souladu s technickou zprávou zařízení staveniště. Pro reali-

zaci je budova „B“ staticky rozdělena na 3 dilatace. Na staveništi musí být dovezeny 

všechny potřebné prvky systémového bednění pro zhotovení kompletního bednění vo-

dorovných konstrukcí. Výztuž bude dovezena a uložena na stveniště, dle potřeby reali-

zace. 

9.5.5.2 Bednění 

Bednění stropu a balkonů bude zhotoveno pomocí systému Dokaflex. Všechny 

postupy bednění stropní konstrukce a průvlaků musí být dle technologického předpisu 

výrobce. 

Bednění stropu a průvlaků bude zahájeno až po kompletním dokončení všech svislých 

konstrukcí. Bednění balkonů bude probíhat současně s bedněním stropu. Stropní bedně-

ní bude provádět 24 tesařů.  

 

Montážní postup stropního bednění 

1. Stavění podpěr 

2. Rozmístíme stropní podpory dle stropního systému 1-2-4. Stropní podporu po-

stavíme pomocí opěrné trojnožky a nastavovacím třmenem provedeme hrubé 

výškové nastavení. Na stropní opěru zasadíme spouštěcí hlavici H20. Vzdále-

nost stropních podpěr v podélném směru je 3,00 m a ve směru příčném 2,00 m.  

3. Uložení podélného nosníků 

4. Pomocí montážních vidlic uložíme podélné nosníky do spouštěcích hlavic. Do 

spouštěcí hlavice mohou být uloženy jednotlivé nosníky i dvojice nosníků (při 

přesahování).  Typ nosníků Doka top P v potřebných délkách.  Je nutné podélné 

nosníky převázat. Vzdálenost je určená pomocí značky na nosníku díky již zmí-
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něnému systému 1-2-4. Přesah je roven 0,5 m. Po uložení všech podélných nos-

níků je znivelujeme pomocí rotačního laseru nebo nivelačního přístroje do poža-

dované výšky stropu.   

5. Uložení příčných nosníků 

6. Pomocí montážních vidlic uložíme s přesahem příčné nosníky. Přesah je opět 

vyznačen na nosníku. Použijeme nosníky Doka top P v potřebných délkách. 

Příčné nosníky osazujeme na značky podélných nosníků ve vzdálenosti jedné 

značky -> 0,5 m.   

7. Montáž mezipodpěr  

8. Po uložení podélných i příčných nosníků je třeba zajistit větší pevnost konstruk-

ce pomocí montáže mezipodpěr. Mezipodpěry montujeme mezi hlavní stropní 

podpory s maximální vzdáleností podpěr na dvě značky –>1,00 m. 

9. Uložení bednících desek Dokaply 

10. Ukládání bednících desek Dokaply probíhá kolmo k příčným nosníkům. Rozměr 

navržené desky Dokaply 0,625 x 2,500 m a tloušťka desky 21 mm. Doporučená 

minimální délka hřebíků pro daný typ desky – cca 50 mm, použijeme 63 mm.  

Dané desky budou využity i pro dořezy, kde nebude vycházet celý rozměr desky 

nebo dořezy kolem sloupů. Při ukládání panelů Dokaply musíme zajistit ochranu 

proti pádu. Ochrana je vyřešena pomocí systému ochrany okraje XP. Jednotlivé 

sloupky osadíme ve vzdálenosti max. 2 m.  

11. Obednění okrajů stropní desky 

12. Po obvodu budovy jsou navrženy balkóny. Jednotlivé balkony se však 

v následujícím podlaží půdorysně neshodují. Z tohoto důvodu se postaví věže 

Staxo 100 pod úroveň 1.np, na které se bude stavět klasický stropní systém Do-

kaflex. Systém Staxo 100 použijeme v kombinaci s nosníky Doka H20 top 

a bednícími deskami Dokaply. Věže použijeme pro snažší vyrovnání výškových 

rozdílů terénu a následně nám vznikne rovná pracovní plocha. Věže je nutné 

připevnit – „zavětrovat“ k obvodové stěně a to pomocí nosníku Doka H20 top, 

kotevní tyče a kotevními matkamy s podložkou.  Pro zabednění okrajů stropní 

desky použijeme obedňovací úhelník 30 cm, který uchytíme do bednící desky 

Dokaply jak ve vodorovném, tak i svislém směru pomocí 4 ks hřebíku 3,1x80.  
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A – Bednicí úhelník 30 cm 

B – Hřebíky 3,1 x 80 

C – Bednicí deska 

d – tloušťka stropu = 0,22 m 

 

 

 

 

Pro obednění okrajů stropní desky mezi jednotlivými dilatacemi použijeme svorky pro 

obednění čela stropní desky Doka. Bednění okraje stropní desky nad stěnou bude pro-

vedeno pomocí svorky pro bednění čela. Svorka bude připevněna z vnější strany kon-

strukce pomocí obedňovací kotvy. Kotva bude provlečena trubičkou ve stěně. Pokud 

trubička chybí nebo je na nevhodném místě, musíme otvor pro kotvu vyvrtat. Vyvrtán 

bude i v případě, že podpírací stěna není betonová, ale zděná. Kotva se musí řádně 

uchytit kotvící matkou. Následně bude pomocí svorky nastavena výška. Do svorek bude 

umístěn nosník H20 postaven nastojato, ke kterému bude přibita bednící deska. Desky 

budou rozřezány podélně napůl, pro dosažení výšky cca 0,30 m. Do svorky bude také 

upevněn sloupek ochranného zábradlí XP výšky 1,10 m. Mezi sloupky budou umístěny 

dřevěné latě. 

Obr. 9.13 Schéma bednicího úhelníku 
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Obr. 9.14 Svorka pro obednění čela 

Ochranu okraje zabezpečíme proti pádu z výšky systémem ochrany okraje XP. 

1. Obednění prostupů 

2. Dle projektové dokumentace vyznačíme na bednící desky rozměr potřebného 

prostupu stropní konstrukcí. Použijeme pásy bednících desek vytvořených pro 

přesný rozměr prostupu a pomocí dřevěných prken a hřebíků je přibijeme 

k podkladu.  

3. Nanesení odbedňovacího prostředku 

4. Pro snadnější odbednění stropních panelů od betonu nastříkáme odbedňovací 

prostředek Doka OptiX. Prostředek se nanese až při kompletním zabednění 

stropní konstrukce.  
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Obr. 9.15 Celkový pohled na bednění stropní desky 

Montážní postup bednění balkonu 

Po obvodu budovy jsou navrženy balkony. Jednotlivé balkony se však v následujícím 

podlaží půdorysně neshodují. Z tohoto důvodu se postaví věže Staxo 100 pod úroveň 

1.np, na které se bude stavět klasický stropní systém Dokaflex. Systém Staxo 100 pou-

žijeme v kombinaci s nosníky Doka H20 top a bednícími deskami Dokaply. Věže pou-

žijeme pro snažší vyrovnání výškových rozdílů terénu a následně nám vznikne rovná 

pracovní plocha.  

 

1. Montáž věží Staxo 100 

Na zhutněný terén postavíme patní vřetena a dle potřebné výšky zvolíme rám Staxo 100 

– 0,9 m, 1,2 m, 1,8 m. Věž zpevníme díky diaonálním křížům, které bezpečně zajistíme 

neztratitelnými gravitačními uzavíracími západkami. Dále na jednotlivé nohy osadíme 

vřeteno hlavice. 

 Stabilizace věží Staxo 100 

Věže je nutné stabilizovat – „zavětrovat“ k obvodové stěně a to pomocí nosníku Doka 

H20 top, kotevní tyče a kotevními matkamy s podložkou. Nebo pomocí speciálních 

systémových trub a kotvení do již provedené železobetonové stěny. Stabilizaci prove-

deme z důvodu, aby nedocházelo k nechtěnému posunutí konstrukce.  
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2. Výšková ustanovení hlavic a patek 

Pomocí rotačního laseru nebo nivelačního přístroje ustanovíme hlavice, případně i patky 

do požadované výšky. 

 

3. Osazení podélných nosníků 

Po výškovém ustanovení může začít s osazením podélných nosníků nejprve v první řadě 

a následně i v řadě druhé. Konkrétně se jedná o nosníky Doka H20 top P v délkách dle 

potřeby.  Nosníky klademe v každé řadě dvojitě s převázáním. 

 

4. Osazení příčných nosníků 

Následuje osazení příčných nosníků typu Doka H20 top P v délkách dle potřeby. Díky 

systému Dokaflex 1-2-4 máme usnadněnou práci v měření rozestupů příčných nosníků. 

Na podélných nosnících jsou vyznačeny značky po 0,5 m pro osazení příčných nosníků. 

 

5. Montáž podlahy a provedení zábradlí 

Na příčné nosníky podélně přibedníme bednící desky Dokaply a vytvoříme tak pracovní 

plochu pro bednění balkonů. Nesmíme zapomenout na osazení sloupku ochranného 

zábradlí typu XP. Jednotlivé sloupky osadíme ve vzdálenosti max. 2 m.  

 

6. Bednění balkonu 

Po přesném vyznačení tvaru balkonu na připravený podklad. Postupujeme se zabedně-

ním okrajů balkonu. Použijeme obedňovací úhelník 30 cm, který uchytíme do bednící 

desky Dokaply jak ve vodorovném, tak i svislém směru pomocí 4 ks hřebíku 3,1x80.  

9.5.5.3 Vázání výztuže 

Vázání výztuže stropu a následně i betonáž bude probíhat po dilatacích. Vázání vý-

ztuže balkonů bude probíhat současně s armováním stropu. Vyvázání výztuže stropu 

zajistí četa železářů, která má 10 členů. Bude postupováno podle platné výkresové do-

kumentace výztuže a dle níže rozepsaného postupu. Pro usnadnění pohybu pracovníků a 

neporušení vyvázané výztuže je doporučeno, položit na výztuž bednicí desky. Při beto-

náži stropu je budou betonáři postupně odstraňovat. 

 

 



173 
 

1. Naznačení polohy hlavní výztuže 

Pomocí křídy budou na bednicí desky vyznačeny osové vzdálenosti jednotlivých prutů. 

Znázornění prutů bude provedeno pro oba směry výztuže. 

 

2. Položení podložek a lišt 

Pro dosažení předepsaného krytí výztuže budou kladeny plastové distanční podložky. 

Podložky se kladou v jednom směru po vzdálenostech 0,8 - 1,0 m tak, aby výztuž byla 

v požadované výšce nad bedněním. Při zjištění vyšší výšky sloupu nebo stěny než je 

požadováno, je nutné sloup, případně stěnu osekat pomocí kombinovaného kladiva, tak 

aby bylo dodrženo krytí výztuže. 

 

3. Kladení spodní výztuže 

Na distanční podložky se začne klást spodní hlavní výztuž. Směr kladení výztuže je 

zaznačen na výkrese dolní výztuže a je nutné jej dodržovat. Pruty se budou umísťovat 

na předem zakreslené značky. Každý prut musíme pomocí vázacího drátu přivázat 

k distanční podložce. Po vyvázání dolní výztuže v obou směrech musí následovat kont-

rola jednotlivých prutů a jejich osová vzdálenost.  

 

4. Umístění speciálních prvků 

Mezi speciální prvky patří ISO nosníky a prvky zvukové izolace. Dané prvky jsou za-

kresleny do výkresů výztuže a jejich přesný typ je uveden ve výpise speciálních prvků. 

ISO nosníky osadíme na bednění dle požadovaných vzdáleností. Následně je provážeme 

i s dolní výztuží. Prvky zvukové izolace osadíme taktéž na bednění dle požadovaného 

umístění. 

 

5. Olemování stropu 

Po obvodu stropu se vyvážou položky tvaru U tvořící olemování výztuže stropu. 

 

6. Uložení distančních prvků 

Na spodní výztuž budou umístěny ocelové distanční podložky např. Distol. Které nám 

zajistí potřebnou výšku horní od dolní výztuže a také dodržení krytí výztuže pro horní 

vrstvu. Podložky se kladou jedním směrem ve vzdálenosti cca 0,60 – 1,00 m.  

 

 



174 
 

7. Uložení horní výztuže 

S ukládkou horní výztuže opět postupuje dle směru určeným na výkrese horní výztuže. 

Je nutné dodržovat osové vzdálenosti jednotlivých prutů. Osové vzdálenosti měříme 

pomocí metru nebo šablony. Po vyvázání horní výztuže je nutné výztuž provázat i 

s distančními prvky. Po kompletním vyvázání výztuže stropu je nutné provést kontrolu 

výztuže. 

9.5.5.4 Převzetí výztuže a kontrola před betonáží 

Po vyvázání výztuže stropní desky bude přizván hlavní technický dozor nebo 

statik pro kontrolu a povolení k betonáži. O kontrole bude proveden zápis do stavebního 

deníku s povolením k betonáži. Při zjištění jakýchkoliv závad a nedostatků je nutné vý-

ztuž opravit. Bude kontrolována osová vzdálenost jednotlivých prutů horní i dolní vý-

ztuže, prostorová správnost uložení výztuže, dále osazení speciálních prvků a dodržení 

požadovaného krytí dle projektové dokumentace.  

Před betonáží se provede kontrola stropního bednění. Ověří se výška stropního 

bednění pomocí rotačního laseru nebo nivelačního přístroje. Zkontroluje se doplnění, 

rozestavění, svislost a případné dotažení stropních podpěr. Důležitá je i kontrola bedně-

ní prostupů, ověření rozměrů a osazení. 

9.5.5.5 Betonáž 

Betonáž stropu a balkonů bude provedena pro každou dilataci objektu zvlášť.  

Před zahájením betonáže zkontrolujeme čistotu stropního bednění a výztuže. Jedná se 

především o odstranění pilin, zbytků vázacího drátu, štítků výztuže, bláta atd. Betonáž 

nesmí být zahájena při nepříznivých klimatických podmínkách. V zimním období musí 

být betonáž přizpůsobena klimatickým podmínkám a učiněna patřičná opatření. Více 

bod 9.4.2 Podmínky pracovního procesu. K betonáži bude použito čerpadlo betonu. Typ 

a velikost čerpadla betonu bude volen v závislosti na betonáži jednotlivých pater. Kuba-

turu betonu potřebnou pro danou etapu spočítá a objedná stavbyvedoucí. Beton bude 

objednán s rezervou. Při blížení se k závěru betonáže se potřebné množství betonu spo-

čítá a doobjedná, aby nedocházelo ke zbytečnému plýtvání. 
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Na stavbu přijede jako první čerpadlo betonu. Následně se připraví k betonáži tzn. za-

patkuje se a rozloží rameno. Před zahájením čerpání betonu je třeba zvlhčit potrubí čer-

padla betonu směsí např. CM30, S2, CZ, F.1, Cl 0,2, Dmax 4 mm. Následně se spustí 

betonáž, která bude probíhat systematicky. V první řadě se zabetonují balkony, z důvo-

du jiné třídy betonu. Je potřeba dbát na to, že betonová směs nesmí být ukládána 

z výšky vyšší než 1,5 m. Pro betonáž stropu je předepsán beton C30/37 XC1, S3, F.1, 

Cl 0,40, Dmax 16 mm a u balkonů C30/37 XF3, XC3, XD1, S3, F.1, Cl 0,40, Dmax 16 

mm. Před zahájením betonáže se provede kontrola přivezené betonové směsi dle doda-

cího listu. Následně se provede odběr vzorku betonu, podrobněji v kapitole 8.KZP pro 

provedení železobetonové monolitické konstrukce. Vibrování čerstvé betonové směsi 

bude prováděno systematicky. Pro vibrování stropní desky i balkonů bude použit vyso-

kofrekvenční ponorný vibrátor s elektrickým měničem frekvence a následně vibrační 

lišta. Tloušťka čerstvé betonové směsi by neměla přesáhnout 50 cm. Vibrátor bude po-

nořen svisle bez vodorovného pohybu ve vzdálenostech 1,5 násobku akčního rádiusu. 

Délka vibrování by měla být mezi 5 až 15 sekundami v závislosti na konzistenci betonu. 

Horní vrstva betonu se zvibruje pomocí vibrační lišty, která zároveň zahladí konstrukci. 

Musíme dbát na to, aby nedošlo k převibrování betonové směsi – tzn., aby nedošlo 

k oddělení složek a vyloučení cementového mléka. 

Betonáž stropní desky a balkonů bude provádět četa 5 betonářů i se 2 tesaři, kdyby bylo 

potřeba upravit bednění. Při betonáži nesmí dojít k poškození výztuže ani bednění. 

9.5.5.6 Ošetřování betonu 

Při betonáži v zimním období je nutné dodržovat postup popsaný v bodě 9.4.2 Podmín-

ky pracovního procesu. Je možné zakrýt konstrukci geotextilií. V letním období je nutné 

konstrukci po betonáži zakrýt ochrannou geotextílií a pravidelně vlhčit vodou tak, aby 

geotextilie byla stále vlhká po dobu alespoň sedmi dnů. Pokud se nedodržuje daný po-

stup, mohou se vytvořit trhlinky v konstrukci. Trhlinky negativně ovlivňují kvalitu kon-

strukce.  

9.5.5.7 Částečné a celé odbednění 

Zabetonovaná konstrukce se může částečně odbednit při dosažení 70% své pev-

nosti. Pevnost naměříme pomocí Schmidtova tvrdoměru. Dosažení pevnosti je závislé 

na okolní teplotě. Stropní konstrukce musí zůstat částečně odbedněná do nabytí maxi-
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mální 100 % pevnosti navrhovaného betonu. Po dosažení 100 % pevnosti je možno 

stropní konstrukci zcela odbednit.  

 

Postup odbednění 

 

1. Odstranění mezipodpěr 

Pomocí závitu povolíme a následně odstraníme stropní podpěru. Stropní podpěry 

budou ukládány do ukládacích palet. Po vytvoření rampy pro svoz materiálu budou 

pomocí věžového jeřábu přesunuty na skládku matriálu. 

 

2. Spouštění stropního bednění  

Úderem kladiva na klín spouštěcí hlavice spustíme bednění. 

 

3. Odstranění uvolněných dílů 

Sklopíme příčné nosníky a odložíme je do ukládací palety. Nosníky, které jsou pod sty-

kem desek zatím ponecháme. Následně odstraníme i bednící desky Dokaply a uložíme 

do ukládací palety 

 

4. Demontáž stropních podpěr 

Postupně odstraňujeme i další stropní podpěry. Jednou rukou uchopíme vnitřní trubku 

a druhou podpěru uvolníme pomocí nastavovacího třmene. Stropní podpěry, spouštěcí 

hlavice H20 a opěrné trojnožky uložíme do ukládacích palet k tomu určených. 

9.5.6 Pracovní postup pro železobetonové schodiště 

9.5.6.1 Předpoklady pro provedení schodiště 

Před zahájením prací na konstrukcích spojující různé výškové úrovně musí být 

dokončeny všechny práce, které předcházely. Jmenovitě se jedná o dokončení zemních 

prací, provedení pilot, izolace, základové desky, pasy a svislé konstrukce dle platné pro-

jektové dokumentace. Staveniště musí být v souladu s technickou zprávou zařízení sta-

veniště. 
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Pro realizaci je budova „B“ staticky rozdělena na 3 dilatace. Na staveništi musí 

být dovezené všechny potřebné prvky systémového bednění pro zhotovení kompletního 

bednění vodorovných konstrukcí. Výztuž bude dovezena a uložena na stveniště, dle 

potřeby realizace. 

9.5.6.2 Bednění 

Bednění schodišť bude zhotoveno za pomocí dílců stropního bednění Dokaflex a 

klasické bednění. Bednění není navrženo jako systémové, jedná se i o klasické bednění 

avšak postup musí být v souladu s technologickým předpisem. Bednící konstrukci bude 

kompletovat četa tesařů, která má 8 členů. 

 

Montážní postup 

1. Rozestavění stropní podpěry se spouštěcí hlavicí H20 do trojnožek. Následně 

uložení podélných nosníků do prostoru mezipodest a podesty předešlého podla-

ží. Na každou mezipodestu připadají 4 podpěry s trojnožkou. 

 

2. Postavení příčných nosníků na podélné nosníky. Použijeme tři nosníky – dva 

v ose podpěr a jeden uprostřed. Každý nosník bude podepřen stropními podpě-

rami 

 

3. Přibití bednicích desek Dokaply mezipodest k příčným nosníkům. 

 

4. Budou nařezány dřevěné hranoly v potřebné délce a ukončeny klínky pro jednot-

livá remena. Hranoly se přibijí pomocí klínků na zebeněné desky mezipodest, 

podest a v místě paty ramene. 

 

5. V místě ramen budou položeny bednicí desky Dokaply, v patě přibity k fošnám 

a v prostoru dočasně podepřeny stropními podpěrami. Musíme zajisti vyklíno-

vání pro stropní podpěry pomocí klínků. Je nutné aby měli stropní podpěry 

v místě styku hlavy s hranolkem vodorovnou plochu. 

 

6.  Na zabedněné schodiště se vynesou rohové body mezipodest. Jejich poloha bu-

de zaměřena geodetem. Dále budou na stěny tužkou nakresleny rozměry mezi-

podest, ramene a jednotlivých stupňů schodiště. 
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7. Následující práce na bednění schodiště budou pokračovat až po vyvázání výztu-

že schodiště. 

 

8. Vytvoříme kolmé čelo schodiště pro uchycení desky pro zabednění čel stupňů. 

Čela stupňů vyrobíme z pásku pěkližky, který zpevníme z druhé strany hranol-

kem. Přichytíme ji k dřevěným destičkám (150 x 150 21 mm). Deštička bude 

přichycena na jedné straně nastřelovacími hřebíky ke stěnám schodiště a na stra-

ně druhé ke kolmému čelu schodiště. 

 

9. Hranolkem přibitým k jednotlivým čel stupňů budou čela zajištěna proti prohnu-

tí vlivem tlaku betonu. 

9.5.6.3 Vázání výztuže 

Vázání výztuže zajistí četa vazačů, která bude mít 10 členů. Armování proběhne 

po dokončení bednění schodišťových ramen a mezipodest. Výztuž bude vyvázána podle 

výkresu výztuže s návazností na prvky pro přerušení kročejového hluku, které byly za-

betonovány do stropu a stěn v prostoru schodiště.  

 

Postup vázání výztuže 

 

1. Vylomení vylamovacího prvku, který jsme zabetonovali do stěny. Odstraní se krycí 

plech, skrytá armatura se narovná a pak lze navázat armaturu podesty. 

2. Na připravené bednění budou položeny plastové distanční podložky zajišťující do-

statečné krytí 25 mm. Podložky se kladou jedním směrem po vzdálenosti cca 0,5 m. 

3. Na podložky se vyváže nejprve první vrstva dolní výztuže, poté druhá vrstva spodní 

výztuže. 

4. Pruty výztuže budou posunuty do správné polohy pro zajištění předepsaných oso-

vých vzdáleností, což bude kontrolováno metrem a oba směry výztuže k sobě bu-

dou přivázány vázacím drátem. 

5. Na spodní výztuž budou položeny železné distanční prvky, které jsou kladeny jed-

ním směrem po cca 0,5 m. 

6. Na distanční prvky budou uvázány pruty horní výztuže, které se po přeměření oso-

vých vzdáleností svážou vázacím drátem. 
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9.5.6.4 Kontrola před betonáží 

Před betonáží bude provedena kontrola bednicí konstrukce – budou zkontrolo-

vány všechny prvky bednění, zejména stabilita podpěr a počet stabilizačních trojnožek, 

přiražení příčných nosníků ke stěně schodišťového prostoru. Bednící konstrukce musí 

být kompletní a nainstalovaná v souladu s technologickým předpisem a pokyny výrob-

ce. Před betonáží bude přizván technický dozor nebo  statik a bude provedeno předání 

výztuže. Bude kontrolována prostorová správnost uložení výztuže, přeměřeny vzdále-

nosti prutů, zkontrolováno osazení speciálních prvků a dodržení požadovaného krytí. O 

předání se provede zápis do stavebního deníku. Při zjištění jakýchkoliv závad je nutné 

před betonáží výztuž uvézt do požadovaného stavu. Pro betonáž schodiště použijeme 

bádii typ 1016L.8, která má gumový rukáv a výpusť na konci rukávu. Bádii před beto-

náží zkontrolujeme a případně očistíme od betonu.  

9.5.6.5 Betonáž 

Před zahájením betonáže zkontrolujeme čistotu bednění je to důležité kvůli vý-

sledné kvalitě betonu a otisku. Betonáž nesmí být zahájena, při nepříznivých povětr-

nostních podmínkách viz bod 9.4.2 podmínky pracovního procesu. Pro betonáž schodiš-

tě bude použit beton C30/37 XC1, S3, F.1, Cl 0,40, Dmax 16 mm
. 
Stavbyvedoucí ob-

jedná požadovaný typ a množství betonové směsi. Po příjezdu autodomíchávače na sta-

veniště provede stavbyvedoucí nutné kontroly viz. kapitola č.8.  

K betonáži bude použita bádie, která bude plněna přímo z autodomíchávače. Au-

todomíchávač bude stát na předem určené zpevněné ploše zařízení staveniště. Beton 

z bádie bude vypouštěn pomocí dolní výpusti přímo do bednění.  Druhý betonář vibruje 

čerstvou betonovou směs pomocí ponorného vibrátoru. Po zvibrování betonové směsi a 

částečném zatuhnutí následuje vyhlazení jednotlivých schodišťových stupňů. 

K zahlazení stupňů použijeme ruční hladítko. Postupujeme od výstupního stupně až po 

nástupní, abychom si nepoškodili již provedené stupně. 
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9.5.6.6 Ošetřování betonu 

Při betonáži v zimním období je nutné dodržovat postup popsaný v bodě 9.4.2 

Podmínky pracovního procesu. Je možné zakrýt konstrukci geotextilií. V letním období 

je nutné konstrukci po betonáži zakrýt ochrannou geotextílií a pravidelně vlhčit vodou 

tak, aby geotextilie byla stále vlhká po dobu alespoň sedmi dnů. Pokud se nedodržuje 

daný postup, mohou se vytvořit trhlinky v konstrukci. Trhlinky negativně ovlivňují kva-

litu konstrukce.  

9.5.6.7 Odbednění 

Po dosažení 70% pevnosti bude provedeno částečné odbednění – budou odebrá-

ny podpěry ztěžující výstup po schodišti, avšak musí zůstat min. 50% podpěr. Po dosa-

žení 100% pevnosti bude schodiště odbedněno úplně dle následujícího postupu. Pevnost 

betonu se bude měřit pomocí Schmidtova kladívka. 

 

Postup odbednění 

 Povolení a spuštění podpěr společně s nosníky 

 Odstranění nosníků, fošen, klínků a desek (některé desky zůstanou „přilepeny“ 

k betonu a budou odstraněny později) 

 Odstranění podpěr 

 Odstranění zbylých bednicích desek 

 Odbednění čel stupňů – nastřelené hřebíky odstranit páčidlem nebo uštípnout 

9.6 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

Na veškeré práce, které jsou spojeny s prováděním železobetonového skeletu 

bude dohlížet kvalifikovaná osoba – stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí musí kontrolovat 

správný postup při provádění. Následně provádět potřebné zkoušky a kontroly. Níže je 

uveden seznam pracovníků pro provádění železobetonové monolitické konstrukce 

s potřebným minimálním vzděláním, případně potřebné zkoušky, řidičské průkazy. 

Všichni pracovníci musí být proškoleni o BOZP, mít platnou lékařskou prohlídku 

a platné průkazy k vykonávání dané profese. 
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Seznam pracovníků      

2 x Stavbyvedoucí – vysokoškolské vzdělání technického zaměření   

4 x Mistr tesařů a betonáři – středoškolské vzdělání, vazačský průkaz   

20 x Tesaři, betonáři – výuční list, vazačský průkaz   

1 x Mistr vazačů výztuže – středoškolské vzdělání, vazačský průkaz  

8 x Vazači výztuže – výuční list, svářecí zkoušky, vazačský průkaz  

3 x Obsluha věžových jeřábů Liebherr L 42.K1, Liebherr L63K, Liebherr L71K – 

jeřábnický průkaz, vazačský průkaz  

3 x Řidiči zásobovacích - vozidel, řidičský průkaz skupina B, C a vazačský prů-

kaz 

1 x Řidič a obsluha čerpadla - řidičský průkaz skupina C  

5 x Řidiči domíchávačů – řidičský průkaz skupina C 

9.7 STAVEBNÍ MECHANISMYA PRACOVNÍ POMŮCKY 

9.7.1 Stroje 

 

Seznam navržených strojů 

- Autodomíchávač Stetter Heavy duty line AM 9 C 

- Autočerpadlo Schwing S 47 SX 

- Valník Mercedes – Benz Sprinter 

- Valník, sklápěč Mercedes – Benz Atego 

- Valník Volvo FL 42 R 

- Věžové jeřáby Liebherr L 42.K1, Liebherr L63K, Liebherr L71K 

9.7.2 Nářadí 

Seznam nářadí 

- Bádie typ 1016L.8 

- Rotační laser Taurus RL-HD3D 

- Nivelační přístroj AT-B4 

- Modulární ponorný vibrátor Wacker Neuson HMS 
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- Vysokofrekvenční ponorný vibrátor Wacker Neuson IREN 

- Elektrický měnič frekvence s vysokofrekvenčním ponorným vibrátorem Wacker 

Neuson 

- Vibrační lišta Wacker Neuson 

- Kombinované vrtací a bourací kladivo Hilti TE 60 

- Vrtací kladivo Hilti TE 7-C 

- Ruční okružní pila Hilti WCS 55 

- Úhlová bruska DAG 230-DB 

- Excentrická bruska Hilti WFE 450-E 

- Nastřelovací prachem poháněná pistole Hilti DX 460 MX 72 

- Sanační bruska na beton Renofix RG 150 E-Set DIA HD 

- Elektrodová svářečka GÜDE GE 145 W/A 

- Vysokotlaký čistič Kärcher HD 6/15 CX Plus 

- Halogenová lampa na stojanu 

- Tesařské kladivo 

- Hřebíky 63 mm, 32 mm 

- Vázací drát 

- Svinovací metr 

- Lopata  

- Hrábě 

- Svorník s perem  

- Univerzální nástroj pro povolování 

- Montážní vidlice  

- Odbedňovací páka DF  

- Vodováha 

- Kleště 

- Stavební kolečko 

9.7.3 Osobní ochranné pracovní pomůcky 

Seznam pomůcek 

- Ochranné rukavice 

- Ochranná Přilba 
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- Reflexní vesta 

- Ochranné brýle 

- Pracovní obuv 

- Pracovní oděv 

- Holínky  

- Špunty do uší 

9.8 KONTROLA JAKOSTI A KVALITY PROVEDENÝCH 

PRACÍ 

Jakost a kontrola kvality 

Detailní informace o provádění a popisu postupů jednotlivých kontrol viz kapitola č. 8 – 

Kontrolní a zkušební plán pro provedení železobetonového monolitického skeletu. 

9.8.1 Vstupní kontrola 

Mezi hlavní kontroly vstupní kontroly je kontrola prací provedených na předchozích 

etapách a jejich dokončení. Konkrétně se jedná o provedení kontrol: 

 

 Správnost všech předešlých prací s projektovou dokumentací. Nutná je také kon-

trola časového plánu celé stavby. 

 Celková kontrola výškového přeměření předešlých etap tzn. zemní práce, prove-

dení pilot a izolace 

 Kontrola vytrnované výztuže pilot pro zmonolitnění konstrukce. Kontrola množ-

ství a tver jednotlivých prutů dle projektové dokumentace. 

 

Kontrola materiálů dodaných na stavbu 

a) Bednění 

 Kontrola objednávky s počtem dovezených dílců, prvků a spojovacího materiálu 

 Kontrola kompletace dílců dodaných dodavatelem bednění 

 Stav dovezeného bednění – opotřebení, čistota a případné poškození 
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b) Výztuž 

 Kontroluje se označení jednotlivých položek výztuže  

 Kontrola tvaru, rozměrů, množství, profilu, druhu oceli 

 Kontrola znečištění, koroze a případného poškození 

 Kontrola certifikátů oceli – prohlášení o shodě, atesty 

 

c) Beton 

 Kontrola dodacích listů – množství, typ betonu, čas namíchání čerstvé betonové 

směsi 

 Zkouška konzistence sednutím kužele 

 

d) Další materiály 

 Kontrola dodacích listů – množství, typ dle objednávky 

9.8.2 Mezioperační kontrola 

Při provádění veškerých pracích na dané technologické etapě budou pravidelně kontro-

lovány klimatické podmínky a případně určena potřebná opatření. 

 

Kontrola bednění 

 

 Kontrola stability a celistvosti 

 Kontrola geometrie dle projektové dokumentace 

 Kontrola výškové úrovně bednění vodorovných konstrukcí 

 Kontrola svislosti a rovinnosti bednění svislých konstrukcí 

 Kontrola čistoty bednění 

 Kontrola prostupů v bednění dle platné projektové dokumentace 

 

Kontrola výztuže 

 

 Kontrola uložení výztuže do bednění dle výkresů výztuže 

 Kontrola čistoty a stupně koroze oceli 

 Kontrola stability a celkového provázání jednotlivých prutů 
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 Kontrola osazení speciálních prvků – dilatační pouzdra, trny 

 Kontrola dodržení předepsaného krytí výztuže u všech konstrukcí 

 

Ukládání betonu 

 

 Kontrola strojů a nástrojů pro ukládání betonové  

 Kontrola správné výškové úrovně betonáže 

 Kontrola výztuže 

 Kontrola konzistence betonu  

9.8.3 Výstupní kontrola 

 Kontrola geometrie konstrukce – rozměry, polohová správnost, svislost, vodo-

rovnost, rovinnost  

 Kontrola zhutnění a kvality betonu – výskyt hnízd, obnažení výztuže, obkreslení 

výztuže 

 Kontrola navržených prostupů 

9.9 BEZPEČNOST OCHRANY ZDRAVÍ 

Bezpečnost a ochrana zdraví 

Veškeré činnosti při realizaci stavby polyfunkčního komplexu Houbalova, objekt B se 

musí řídit níže uvedenými právními předpisy. Zhotovitelem musí být provedeno nebo 

zajištěno proškolení o bezpečnosti a ochraně zdraví a prevenci rizik všech pracovníků. 

O daném školení bude proveden zápis s prezenční listinou všech zúčastněných osob.  

 

Závazné právní předpisy 

 Vyhláška č. 309/2005 Sb., o zajišťování technické bezpečnosti vybraných zařízení 

 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

 Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení záznamu úrazu 

 Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 

ochranné prostředky 
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 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště 

a pracovní prostředí 

 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništích 

 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 

a vibrací 

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

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

práci 

 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný pro-

voz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

 

Bližší požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví jsou uvedeny v příloze č. 7. 

9.10 EKOLOGIE 

Ekologie a ochrana životního prostředí 

Prováděná stavba nebude mít žádný negativní dopad na životní prostředí. Mezi negativ-

ní aspekty realizace stavby patří zvýšená hladina hluku, vznik odpadů, prašnosti, mož-

nost kontaminace půdy a vod škodlivými látky. Nepředpokládá se manipulace 

s ekologicky nebezpečným materiálem. 

 

Návrh opatření proti kontaminaci půdy a spodních vod  

Plochy určené k čištění bednění nebo vozidel budou vyspádovány do žlabu pro odvod 

znečištěných vod. Žlab probíhá přes usazovací nádobu a odlučovač ropných látek do 

staveništní kanalizace. Usazovací nádobu a odlučovač je nutné čistit a udržovat funkční. 

 

Nakládání s odpady 

Na staveništi budou umístěny tři kontejnery pro sběr odpadu vzniklého při realizaci 

stavby. První kontejner bude určen pouze pro dřevo a dřevěné materiály, které mohou 

být dále využity. Druhý kontejner bude určen pro ostatní odpad – plast, polystyren…, 



187 
 

Třetí kontejner je určený pro vývoz suti.  Odvoz odpadu bude zajišťovat specializovaná 

firma. 

 

Tab. 9.2 Zatřídění odpadů 

Kód Název odpadu Kategorie 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 

15 01 02 Plastové obaly O 

15 01 03 Dřevěné obaly O 

17 01 01 Beton O 

17 01 06 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 

výrobků obsahující nebezpečné látky 
N 

17 01 07 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 

výrobků obsahující nebezpečné látky 
O 

17 02 01 Dřevo O 

17 02 03 Plasty O 

17 04 05 Železo a ocel O 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 
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10  TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO ZDĚNÍ 

10.1 OBECNÉ INFORMACE 

10.1.1 Obecné informace o stavbě 

Název stavby:   Polyfunkční komplex Houbalova objekt B 

Charakter:    Novostavba 

Charakter stavby:   Polyfunkční komplex 

Místo stavby:    Brno, Líšeň, ulice Houbalova 

Náklady na výstavbu cca:  230 mil. korun 

Doba výstavby:    2014 - 2015 

Stavebník:    NET development, s.r.o. 

Generální projektant:   Atelier WIK, s.r.o. 

Projektant části statika:   Jape projekt, s.r.o. 

Generální dodavatel:   UNISTAV a.s. 

Členění na stavební objekty:  

SO 01 - Budova „B“ 

SO 02 - HTÚ, zajištění stavební jámy 

SO 03 – Izolování vysokotlakého plynovodu 

SO 04 – Venkovní kanalizace dešťová 

SO 05 – Venkovní kanalizace splašková 

SO 06 – Vodovod 

SO 07 - Vodovodní a kanalizační přípojky pro budovu „B“ 
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SO 08 – Přípojka horkovodu 

SO 09 – Přípojka VN 

SO 10 – Trafostanice 

SO 11 – Přípojka NN 

SO 12 – Veřejné osvětlení 

SO 13 – Venkovní komunikace 

SO 14 – Venkovní úpravy a konstrukce 

SO 15 – Sadové úpravy  

Účel výstavby 

Účelem výstavby nového objektu je vytvoření nových komerčních a bytových ploch. 

Jednotlivé prostory v domě budou určeny k přímému prodeji jednotlivým vlastníkům. 

Stavba je navržena jako stavba trvalá.Výstavba areálu je v celém rozsahu novostavbou. 

Na pozemku se v současné době nenachází žádný objekt. 

Z hlediska funkční náplně objektu stavba řeší: 

- bydlení v bytech 1+kk – 5+kk vč. doprovodných částí (sklepní kóje) 

- dva komerční prostory v současné době bez přesné funkce, která bude dodatečně urče-

na po najitíklienta 

- parkování: 

 parkovací stání v podzemních garážích 

 samostatné garáže 

 venkovní krytá stání 
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Základní údaje o kapacitě stavby 

plocha pozemku řešeného území: 8234 m² 

zastavěná plocha základních objektů: 3787 m² 

- obestavěný prostor 

 budova „B“  41099 m3 

 garáže „B“  13119 m3 

- kapacita 

 121 bytů  7009 m2 

 1+kk  32 bytů 

 1+1  1 byt 

 2+kk  52 bytů 

 3+kk  26 bytů 

 4+kk  7 bytů 

 5+kk  3 byty 

 

 parkování   170 

 garážová stání  150 

 garáže s vraty  4 

 venkovní krytá stání 16 

 

 komerční prostor 2 469 m² 

Charakteristika stavby 

Jedná se o novostavbu dvou objektů bytových budov s parkovací podnoží ve svažitém 

terénu s prakticky jihozápadní expozicí.  

Budova ”B” se nachází v severní části staveniště a skládá se ze čtyř dilatačních celků – 

částečně dvoupodlažní parkovací podnože a tři půdorysně uskočených dilatačních celků 

řadového bytového domu, z nichž severní část je devítipodlažní, střední osmipodlažní 

a jižní pouze sedmipodlažní. 
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Tři dilatační celky bytového domu mají součtovou délku 91,15 m na vnějším obrysu 

nosných zdí a shodnou hloubku 17,4 m bez vzájemného půdorysného odsazení v šířce 

5,0 m. Západním směrem předsazená podnož s parkovací funkcí a zelenou zahradou na 

střeše je jediným dilatačním celkem s hloubkou až 30,0 m a délkou odpovídající dila-

tačním sekcím řadového bytového domu.  

10.1.2 Obecné informace o procesu 

Bytová budova je řešena z konstrukčního hlediska krabicovou stěnovou nosnou 

soustavou, která se skládá z příčných zdí a dvojicí vnitřních podélných zdí doplněných 

dvojicí průčelních zdí. Daný krabicový nosný systém je z důvodu parkování rezidentů 

v nejnižším podzemním podlaží, resp. i v části vyššího podzemního podlaží navazující-

ho na dvoupodlažní část parkovací podnože, redukován na úseky protáhlých sloupů či 

spíše úseků krátkých podélných stěn. Vodorovnou nosnou konstrukci tvoří stropní des-

ky.  

Svislou nosnou konstrukcí jsou v posledních třech podlažích zděné stěny – 

vnitřní tl. 250 mm a v příčném i podélném směru a štítové dilatační tl. Rovněž 250 mm 

z akustických keramických tvarovek pevnosti minimálně P20 na průmyslově vyráběnou 

maltu pevnosti 5,0 MPa (např. Porotherm 25 AKU MK.) Obvodové zdivo tl. 250 mm je 

navrženo z nosné varianty keramických tvarovek o min. pevnosti P15 na průmyslově 

vyráběnou maltu pevnosti 5,0 MPa např. Porotherm 24 P+D. Překlady nad dveřmi 

i okny jsou uvažovány jako keramické z nosních překladů výšky 240 mm, resp. Jako 

monolitické v případě rohových oken. Dělící příčky v rámci jednotlivých bytů jsou na-

vrženy jako zděné s omítkami. Ve variantě z keramických příčkovek Porotherm 11,5 

P+D pro tl. 125 mm, resp. Porotherm 8 P+D pro tl. 100mm. 
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10.2 PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 

10.2.1 Převzetí pracoviště 

K převzetí pracoviště dojde ve předem smluveném termínu ze strany generální-

ho dodavatele – objednatele a subdodavatele – zhotovitele. Při převzetí pracoviště musí 

být předchozí práce v plném rozsahu dokončené. Konkrétně se jedná o zemní práce, 

izolace, piloty, svislé a vodorovné železobetonové konstrukce. Veškeré předchozí sta-

vební práce musí být v souladu s projektovou dokumentací, dodržen geometrický tvar, 

prostorové umístění a v požadované kvalitě. 

Kontrola již zmíněných předchozích prací bude provedena měřením i vizuálně. 

U kontroly budou přítomni zástupci dotčených stran. Konkrétně se jedná se o zástupce 

zhotovitele předchozích prací, zástupce zhotovitele monolitických konstrukcí a technic-

ký dozor investora, případně i samotného investora stavby.  

O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku jako o převzetí staveniště 

a bude vyplněn předávací protokol o předání pracoviště. Zápis a protokol bude pode-

psán zúčastněnými osobami.  

10.2.2 Připravenost staveniště 

Příjezd na staveniště je zajištěn z ulice Masarova. Od hlavního vjezdu bude vy-

tvořena staveništní komunikace o šířce  4m a celkové délce 221,7 m. Pro bezpečný po-

hyb pracovníků po staveništi bude vybudována stezka o šířce 1,5 m. Vjezd na staveniště 

pro dopravu materiálu a potřebu stavby je pouze jedna uzamykatelná brána o šířce 4 m. 

Pro pěší je určena samostatná branka pro vstup, nahlášení i odlášení pracovníků. Branka 

je umístěna vedle hlavního vjezdu, šířka branky 1,5 m. Na místech určených k vjezdu či 

vstupu budou umístěny varovné cedule s oznámením o zákazu vstupu. Více informací 

v technické zprávě zařízení staveniště. 

Na staveništi budou zřízeny následující skládky a zpevněné plochy pro různé účely vy-

užití: 

1. skládky materiálu 

2. zpevněná plocha pro čerpadlo betonu a autodomíchávač 
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3. plocha pro ukládka výztuže 

4. zpevněná plocha pro mytí vozidel 

Celé staveniště musí být oploceno mobilním plotovým systémem Tempoline výšky 2,00 

m a potřebné délky 376,5 bm. Staveniště bude pro realizaci stavby připojeno k rozvodu 

vody a elektřiny. Dimenze jednotlivých přípojek a výpočet potřeby je vypočítán 

v technické zprávě zařízení staveniště. 

Od hlavního - nápojného bodu vodovodu, kde bude umístěn vodoměr, rozvody 

vody povedou k jednotlivým dilatacím. Před dilatacemi se vytvoří nápojný bod 

s kohoutky pro rozvedení vody pro další potřeby. Pro rozvod elektřiny se určí centrální 

místo s rozvodnými skříněmi, kde bude hlavní jistění. Od daného centrálního bodu, bu-

de rozvedena elektřina pro jeřáby, které budou mít své rozvodné skříně s jistěním i 

vlastní elektroměry a dále budou použit staveništní rozvaděče.  

Pro potřeby pracovníků budou na staveniště dopraveny kontejnery čtyř různých typů – 

kancelář, šatna, hygienické (sanitární) zařízení a sklad. Samotné zázemí vytvořené po-

mocí kontejnerů bude dvoupodlažní řešené systémově. Kontejnery byly zvoleny od fir-

my ContiMade. Dispozice sociálního zařízení a kanceláří staveniště viz výkresy: půdo-

rys 1.NP kontejnerové sestavy ZS, půdorys 2.NP kontejnerové sestavy ZS a řez A-A‘, 

B-B‘ kontejnerové sestavy v přílohách č.5.2, 5.3 a 5.4. 

Na staveništi budou umístěny také 6 plechových, uzamykatelné kontejnery urče-

né pro skladování nářadí a materiálu. Dále budou na staveniště umístěny tři druhy kon-

tejnerů ke třídění odpadu: suť, dřevo a komunální odpad.  

10.3 MATERIÁLY, DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ 

10.3.1 Materiály 

Vnitřní stěny jsou navrženy z akustických keramických tvarovek Porotherm 25 

AKU MK pevnosti P20 na maltu pevnosti 5,0 MPa, resp. v případě zdí tl. 200 mm 

z akustických tvarovek Porotherm 19 AKU pevnosti P15 na maltu pevnosti 5,0 MPa. Ob-
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vodové zdivo je varženo z keramických tvarovek pro nosné zdivo typu Porotherm 24 P+D 

pevnosti P15 na maltu pevnosti 5,0 MPa. 

Dělící příčky v rámci jednotlivých bytů jsou navrženy jako zděné s omítkami. Ve vari-

antě z keramických příčkovek Porotherm 11,5 P+D pro tl. 125 mm, resp. Porotherm 

8 P+D pro tl. 100mm. 

Keramické překlady 7 v různých délkách a 11,5. 

 

Výpis potřebného matriálu 

POROTHERM 25 AKU SYM 3677,48 m2 -> 3677,48*10,7=39 350 ks  

malta 3677,48*26= 95 615 l (palety po 60 ks) 

 

POROTHERM 19 AKU P+D  34,28 m2 -> 34,28*10,7=367 ks  

malta 34,28*14= 480 l (palety po 72 ks) 

 

POROTHERM 24 P+D 1176,32 m2 -> 1176,32*10,7= 12 587ks  

malta 1176,32*23= 27 055 l (palety po 60 ks) 

 

POROTHERM 8 Profi 2379,65 m2 -> 2379,65*8=19 038 ks  

tenk. malta 2379,65*0,6=1 428 l (palety po 128 ks) 

 

POROTHERM 11,5 Profi 2808,75 m2 -> 2808,75*8 = 22 470 ks  

tenk. malta 2808,75*0,8 = 2 247 l (palety po 96 ks) 

 

POROTHERM 14 Profi 21,77 m2 -> 21,77*8=175 ks    

tenk. malta 21,77*1,0= 22 l (palety po 80 ks) 

 

POROTHERM překlad 11,5 – 115x71x1250 mm ->  449 ks (pakety po 40 ks) 

POROTHERM  překlad 7 – 70x238x1000 mm -> 30 ks (pakety po 20 ks) 

POROTHERM  překlad 7 – 70x238x1250 mm -> 291 ks (pakety po 20 ks) 

POROTHERM  překlad 7 – 70x238x1500 mm -> 15 ks (pakety po 20 ks) 
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POROTHERM  překlad 7 – 70x238x1750 mm -> 45 ks (pakety po 20 ks) 

POROTHERM  překlad 7 – 70x238x2250 mm -> 84 ks (pakety po 20 ks) 

POROTHERM  překlad 7 – 70x238x2500 mm -> 45 ks (pakety po 20 ks) 

POROTHERM  překlad 7 – 70x238x3000 mm -> 105 ks (pakety po 20 ks) 

POROTHERM  překlad 7 – 70x238x3500 mm -> 24 ks (pakety po 20 ks) 

Malta – silo 

Tenkovrstvá zdící malta 

Zakládací malta  
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10.3.2 Doprava 

10.3.2.1 Primární doprava 

Materiál bude na stavbu dovážen ze stavebnin DEK primárně tahačem s valníkovým 

návěsem. Jedná se o tahač Volvo FH 42 T6HA a 3 nápravový valník SCHWAR-

ZMÜLLER SPA 3/E RH 125. Více trasa č. 4 v kapitole č. 2.  Zdivo bude naváženo na 

paletách, stejně tak i pytle s lepidlem a keramické překlady budou v paketech, případně 

jednotlivě. Maltová směs bude dopravována na stavbu do sil.  Pro dopravu, např. chybě-

jící palety cihel, lepidla, je možno využít jeden z valníků: Volvo FL 42 R 

s hydraulickou rukou FASSI F150A.25, Mercedes – Benz Sprinter s hydraulickou rukou 

Palfinger PK 8501-K, nebo Mercedes – Benz Atego. 

10.3.2.2 Sekundární doprava 

Doprava materiálu po staveništi je zajištěna třemi věžovými jeřáby LIEBHERR 

L 42.K1, LIEBHERR L63K a LIEBHERR L71K za pomocí závěsných paletových vidlic 

typ EZP – 15.43U. K menším přesunům materiálu nebo pro přiblížení materiálu 

k dosahu věžových jeřábů bude využit smykem řízený nakladač JCB 330 Power Boom 

s nosností 1495 kg. Dále pomocí stavebních koleček a ručně. 

10.3.3 Skladování 

Skladování jednotlivých palet je možné na ploše zařízení staveniště. U keramických 

cihel – POROTHERM je nutné zabránit jejich provlhnutí. Avšak dostatečnou ochranu proti 

provlhnutí splní jejich neporušená folie. Palety s maltou se umístí na zpevněnou a odvodně-

nou plochu a zakryjí se plachtou. Palety s keramickým zdivem je možné skladovat ve dvou 

vrstvách. Je třeba dbát na zásobu cihel a postupně ji doplňovat. 

Maltová směs je uložena v silech a dle potřeby doplňována. 
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10.4 PRACOVNÍ PODMÍNKY 

10.4.1 Obecné pracovní podmínky 

Oplocení staveniště je zajištěno pomocí mobilního plotového systému Tempoline výšky 

2,00 m. Ze severovýchodní strany se nachází vjezd i vstup na staveniště. Příjezd na sta-

veniště je řes parkoviště z ulice Masarova.  

Na staveništi budou zřízeny následující skládky a zpevněné plochy pro různé účely vy-

užití: 

 skládky materiálu 

 zpevněná plocha pro čerpadlo betonu a autodomíchávač 

 plocha pro ukládka výztuže 

 zpevněná plocha pro mytí vozidel 

Staveniště bude pro realizaci stavby připojeno k rozvodu vody a elektřiny. Dimenze 

jednotlivých přípojek a výpočet potřeby je vypočítán v technické zprávě zařízení stave-

niště. Od hlavního - nápojného bodu vodovodu, kde bude umístěn vodoměr rozvody 

vody povedou k jednotlivým dilatacím. Před dilatacemi se vytvoří nápojný bod 

s kohoutky pro rozvedení vody pro další potřeby. Pro rozvod elektřiny se určí centrální 

místo s rozvodnými skříněmi, kde bude hlavní jistění. Od daného centrálního bodu, bu-

de rozvedena elektřina pro jeřáby, které budou mít své rozvodné skříně s jistěním 

i vlastní elektroměry a dále budou použit staveništní rozvaděče.  

Pro potřeby pracovníků budou na staveniště dopraveny kontejnery čtyř různých typů 

– kancelář, šatna, hygienické (sanitární) zařízení a sklad. Samotné zázemí vytvořené 

pomocí kontejnerů bude dvoupodlažní řešené systémově. Kontejnery byly zvoleny od 

firmy ContiMade. Dispozice sociálního zařízení a kanceláří staveniště viz výkresy: pů-

dorys 1.NP kontejnerové sestavy ZS, půdorys 2.NP kontejnerové sestavy ZS a řez A-

A‘, B-B‘ kontejnerové sestavy v přílohách č. 5.2, 5.3 a 5.4. Na staveništi budou umístě-

ny také 6 plechových, uzamykatelné kontejnery určené pro skladování nářadí 

a materiálu. Dále budou na staveniště umístěny tři druhy kontejnerů ke třídění odpadu: 

suť, dřevo a komunální odpad.  
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Budova „B“ je staticky rozdělena na 3 samostatné dilatační celky.   

10.4.2 Podmínky pracovního procesu 

Před zahájením prací na dané technologické etapě musí být všichni pracovníci se-

známeni s bezpečnostními předpisy prací na staveništi a o ochraně životního prostředí. 

Všichni pracovníci musí mít požadovanou kvalifikaci pro vykonání dané profese, případně 

požadované zkoušky. Teplota prostředí při zdění, tuhnutí a tvrdnutí malty nesmí během 

dne ani noci klesnout pod +5 
°
C.  Narušily by se chemické procesy probíhající v mal-

tách. Pro zdění se nesmí použít cihly, na kterých je sníh či led. 

Před zděním po delší přestávce nebo za suchého a horkého počasí je nutné navlhčit za-

schlé ložné plochy. Klesne-li teplota pod 0oC, nebo je teplota nižší jak + 5oC je třeba 

dodržovat: 

 povrch pokladu musí mít min. teplotu nejméně +10oC 

 je třeba zdít bez přerušení, maltu rozlívat v malých záběrech 

 při přerušení a ukončení prací musí být čerstvé zdivo chráněno proti mrazu a to 

tak dlouho, pokud krychelná pevnost malty nedosáhne nejméně 50 % krychelné 

pevnosti odpovídající značce malty.  

Zásadně je třeba hotovou zeď chránit před provlhnutím. V komůrkách svisle děrova-

ných cihel se může naakumulovat voda, která by vysychala dlouhou dobu. Zvláště 

vrchní povrchy stěn a parapetů se mají přikrýt nepropustnými obaly, aby se nevyplavila 

malta ze spár a aby se zabránilo tvoření výkvětů a vyplavování snadno rozpustných 

hmot. 

10.5 PRACOVNÍ POSTUP 

Pracovníci, kteří provádějí a kontrolují zdicí práce, musí mít odpovídající znalosti a zkuše-

nosti v této činnosti. Na místě musí být po celou dobu provádění technologických procesů 

pracovník s odpovídající kvalifikací. Na zdění bude dohlížet stavbyvedoucí, případně jím 

pověřený mistr.  



200 
 

10.5.1 Příprava pracoviště 

Před zahájením zdění je nutno překontrolovat zda jsou řádně zhotoveny a do-

končeny předcházející konstrukce a práce, co do rozsahu i kvality. Jedná se zejména 

o vodorovné konstrukce, železobetonový strop. Na podklad pro zdivo se provede pod 

první vrstvu zdiva vyrovnání z cementové malty tak, aby se odstranily případné nerov-

nosti. Mezní odchylka vodorovnosti této vyrovnané vrstvy nemá překročit při délce do 

8,0 m + 10 mm. Vodorovnost se kontroluje vodováhou. 

Pokud je zapotřebí provést izolaci proti vlhkosti, vodě, tak se položí předepsané hydroi-

zolační pásy. Pásy musí být nejméně o 150 mm širší na každou stranu, než bude tloušť-

ka zdiva. K založení pod první vrstvu zdiva použijeme vyrovnávací soupravu, která nám 

usnadní práci. 

10.5.2 Vytyčení rohů, otvorů a prostupů 

Za pomocí geodeta se vytyčí rohy a další potřebné body k bezproblémové realizaci 

konstrukce. Dále vytyčíme místa otvorů a prostupů. Vytyčení provedou dva pracovníci pod 

dohledem stavbyvedoucího, případně jím pověřeného mistra. Provede se kontrola správnos-

ti umístění a rozměrů. 

10.5.3 Založení rohů 

První vrstva cihel se zakládá na dokonale rovnou a souvislou vrstvu zakládací malty. Nej-

prve se osadí cihly v rozích stěn. Při tom je nutné dbát na správné směrování per a drá-

žek z boku cihly. Rohové cihly se spojí zednickou šňůrou vedenou z vnější strany zdiva. 

10.5.4 Provádění zdění 

Malta ložné spáry se nanese na podklad ve stejné šířce jako je tloušťka zdi. Do 

čerstvé malty se klade cihla po cihle podél šňůry vedle sebe tak, aby se vzájemně dotý-

kaly. Poloha cihel se koriguje podle vodováhy a latě pomocí gumové paličky. Malta v 

ložné spáře musí být nanesena až k oběma lícům stěny, ale nesmí přesahovat přes hrany 

cihel a proto přebytečnou maltu vytékající z ložné spáry stáhněte zednickou lžící. Svislé 

spáry se u systému P+D nemaltují vůbec. Tloušťka ložné spáry pro cihly PORO-
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THERM vyplývá z používaného výškového modulu stavby 250 mm a jmenovité výšky 

cihel POROTHERM 238 mm. Ložná spára nesmí být příliš tenká ani příliš tlustá, její 

tloušťka by měla být v průměru 12 mm. Tato tloušťka zcela postačuje k vyrovnání pří-

pustných rozměrových tolerancí cihel.  

Před nanášením malty ložné spáry pro další vrstvu cihel se navlhčí vrchní část 

cihel poslední vyzděné vrstvy. Zdicí malta musí mít takovou konzistenci, aby nezatéka-

la do svislých otvorů v cihlách. Zdění následujících vrstev se provede stejným způso-

bem tak, že vzdálenost svislých spar mezi sousedními vrstvami cihel je v ½. 

V závislosti na požadovanou vazbu zdiva, která je ze statického hlediska velmi důležitá. 

Cihly se ve stěně nebo v pilíři mají po vrstvách převázat tak, aby se stěna nebo pilíř 

chovaly jako jeden konstrukční prvek. Aby se zajistila náležitá vazba zdiva, musí být 

svislé spáry mezi jednotlivými cihlami vždy ve dvou sousedních vrstvách přesazeny 

alespoň na délku rovnou větší z hodnot 0,4 x h nebo 40 mm, kde h je jmenovitá výška 

cihel. Pro cihelné tvarovky typu POROTHERM s výškou 238 mm je tedy minimální 

délka převázání 95 mm. Doporučený půdorysný modul stavby 250 x 250 mm zaručuje u 

cihel typu POROTHERM
 
délku převazby 125 mm. Jak by se tato vazba měla v praxi 

realizovat, ukazují následující schématické obrázky. 

Roh stěn tl. 240 mm  

- z cihel celých:  

THERM 24 P+D  

1.vrstva 

 

2.vrstva 

 

Napojení vnitřní stěny tl. 240 mm  

- z cihel celých: 

THERM 24 P+D  

1.vrstva 

 

2.vrstva 
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Napojení stěny AKU tl. 240 mm na stěnu z cihelných bloků THERM P+D 

- z cihel celých: 

THERM 24 AKU 

THERM P+D 

 

 

1. 

vrstva  

AKU 

1. vrstva P+D 

 

2.vrstva AKU 

1. vrstva P+D 

 

  

- z cihel upravených: 

THERM 24 AKU 

THERM P+D 

 

 3. 

vrstva 

AKU 

2. vrstva P+D 

 

 

4. vrstva 

AKU 

2. vrstva P+D  

 

 

Průběžně je třeba kontrolovat jednotné výšky vrstev zdiva pomocí připravené latě 

a svislost zdiva pomocí vodováhy či olovnice. Doporučuje se také občas zkontrolovat 

správnou polohu šňůry. Je třeba vynechat mezery na dveře a okna, které jsou zaměřeny 

a dodržovat vazbu zdiva. Napojení vnitřních stěn se provede pomocí vazby. Napojení pří-

ček, pomocí plochých kotev z nerezové oceli. Jednotlivé kotvy vkládáme v průběhu zdění. 

Kotvíme každou 2 – 3 vrstvu zdiva. 

Vyzdí se první výška, což je zdivo vyzděné do výšky 1,5 m.  Po vyzdění první výš-

ky, se sestaví lešení a práce budou pokračovat z něj. Lešení bude sestaveno v závislosti na 

dané situaci. V případě, že výška zdiva je vyšší než požadujeme, seřízneme keramickou 

cihlu. Pro seříznutí použijeme stolovou pilu, např. LTSP 500. Průběžně kontrolujeme svis-

lost a rovinnost konstrukce.  Po vyzdění stěny do požadované výšky následuje osazení pře-

kladů.  

Při dodržení určitých zásad je možné provést potřebné drážky, výklenky ve zdivu. 

Drážky a výklenky nesmí snižovat stabilitu stěny. Nesmí procházet překlady nebo ji-

nými částmi konstrukce zabudovanými do stěny. Rozměry svislých drážek a výklenků 

ve zdivu jsou uvedeny v tabulce č. 10.1. Vodorovné a šikmé drážky by se neměly pou-
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žívat. Není-li možné se jim vyhnout, měly by být vzdáleny od horního nebo dolního líce 

stropu nejvíce o 
1
/8 výšky podlaží. Požaduje se únosnost stěny v tlaku, smyku a ohybu 

ověřit výpočtem. 

Tab. 10.1 Velikost svislých drážek a výklenků ve zdivu přípustných bez výpočtu 

Tloušťka stěny 

(mm) 

Dodatečně prováděné drážky 

a výklenky 
Vyzdívané drážky a výklenky 

 

maximální 

hloubka (mm) 

 

maximální 

šířka (mm) 

 

maximální 

šířka (mm) 

minimální zbyt-

ková tloušťka 

stěny (mm) 

≤ -115 30 100 300 70 

116 - 175 30 125 300 90 

176 - 225 30 150 300 140 

226 - 300 30 175 300 175 

přes 300 30 200 300 215 

Ruční provádění drážek v cihelném zdivu paličkou a sekáčem je možné, avšak 

pomalé a pracné. Pro značné snížení pracnosti a zrychlení provádění je výhodnější pou-

žít elektrickou drážkovačku. Po dokončení zdění a osazení překladů se pracoviště vyklidí 

a připraví pro sestavení bednění stropní konstrukce. O provedení zdicích prací se provede 

zápis do stavebního deníku a provedou se i nutné kontroly. 

Překlady 23,8 

Překlady 23,8 se osazují na zdivo na výšku do lože z cementové malty.  U líce obou 

podpor se k sobě zafixují měkkým drátem proti překlopení. V našem případě využijeme 

možnosti použití jednoho ze zří jeřábů a požadovanou kombinaci překladů si sestavíme 

na podlaze na dvou prokladech. Je nutné ji srádlovat dostatečně nosným drátem, za po-

užitý drát kompletní překlad zdvihnout.  Osadíme na zeď již do předem připraveného 

maltového lože. Překlady nesmí být zásadně uloženy na dělené a ani na vyrovnávací 

cihly. V místě uložení lze použít pouze cihly celé nebo poloviční, které však jako polo-

viční již byly vyrobeny. Překlady se osazují do lože z cementové malty maximální tloušť-
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ky 12 mm. Je nutné kontrolovat předepsané minimální uložení překladu 125 mm a osazení 

správného typu překladu.  

Při osazování překladů 23,8 na zdivo se musí dbát na předepsanou minimální délku 

uložení: 

 do délky překladů 1750 mm  125 mm 

 délky 2000 – 2250 mm   200 mm 

 2500 mm a delší    250 mm 

Příklady provedení 

Nadedveřní překlad ve stěně tl. 300, 240 a 175 mm 

z překladů 23,8 

 

Obr.10.1 Detail překladů 23,8 

Překlady 11,5 a 14,5 

Keramické ploché překlady se používají jako nosné prvky nad otvory ve stěnových 

konstrukcích. Ploché překlady nejsou nosné samy o sobě a nosnými se stávají teprve ve 

spojení s nad nimi vyzděnou nebo vybetonovanou nadezdívkou. 

Překlady se ukládají na výškově urovnané zdivo do 10 mm tlustého lože z cementové 

malty. Délka uložení na zdivu musí být na každém konci překladu minimálně 120 mm. 
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Při manipulaci s překlady je nutné dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k jejich poško-

zení. Doporučuje se manipulovat s překlady otočenými o 90° kolem své podélné osy 

vzhledem k poloze, ve které jsou umístěny ve stavbě. Poškozený překlad nesmí být po-

užit. 

 

 

 

 

Obr. 10.2 Detail manipulace s překladem 11,5 

Při provádění stěnové konstrukce nad překladem, je nutné před započetím zdění překla-

dy podepřít provizorními podporami stejnoměrně tak, aby vzdálenosti mezi podporami 

nebo podporou a nosnou zdí byly maximálně 1 m. 

 

Obr. 10.3 Detail podepření překladu 

Po zabezpečení podpor, pečlivém odstranění nečistot z horní plochy překladů a po řád-

ném navlhčení lze překlad nadezdít nebo nadbetonovat. U nadezdívaných překladů musí 

být ložné i styčné spáry mezi cihlami zcela promaltovány. Přerušené maltování ložné 

spáry je nepřípustné. Zdění nad překlady je nutné dodržet minimální tloušťku ložné i 

styčné spáry 10 mm. Zdivo nadezdívky musí být provedeno v náležité vazbě. U překla-

du složeného z více než jednoho překladového prvku musí být použita vazáková vazba 

s délkou převazby ve směru probíhajícího zdiva rovnající se nejméně 0,4 násobku výšky 
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použitých cihel. Podpory překladů lze odstranit teprve po dostatečném zatvrdnutí malty, 

cca za 7 až 14 dní.  

Příklady provedení 

Nadpraží otvoru ve vnitřní stěně tl. 300, 240 a 115 mm 

- z překladů: 

překlad 14,5 resp. 11,5 

- z cihel: 

..THERM 30 výškově upravených resp.1 NF 

 

Obr. 10.4 Detail překladu 11,5 a 14,5  

Zásady pro zdění příček 

Nejprve se vyrovná podlaha maltou. Použijeme maltu pro zakládání. První vrst-

va příčkových cihel se uloží do nejméně 10 mm silného maltového lože. Od druhé vrst-

vy se osazují cihly se spárou cca 12 mm. Ostatní zásady zdění - kladení cihel, jejich 

vyrovnání ve vodorovném a svislém směru, maltování,... jsou shodné se zásadami pro 

zdění stěn. Rohy příček se spojují na vazbu stejně jako u ostatních stěn. U rohů nebo 

ostění se přečnívající pera jednoduše uklepnou zednickým kladívkem, drážka se pak 

vyplní maltou. 

Při napojování nosné stěny z cihel POROTHERM na obvodovou zeď se cihly 

namaltují z boku. Následně se namaltovanou stranou přisadí a přimáčknou k obvodové 

stěně. V každé druhé spáře se musí nosná příčka zavázat do obvodové stěny. Při zvýše-

ných nárocích na protihlukové vlastnosti zdiva je zapotřebí dbát na pečlivé promaltová-

ní spár mezi cihlami.  
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Obr. 10.5 Detail napojení příček na nosné stěny 

Při napojování příčky na nosnou zeď na tupo se cihly POROTHERM 11,5 P+D 

namaltují z boku. Následně se namaltovanou stranou přisadí a přimáčkne k nosné stěně. 

U použitého typu styku je nutné v každé druhé ložné spáře provést vyztužení. Vyztužení 

provedeme v místě napojení plochou kotvou z nerez oceli. Plochou kotvu můžeme 

vkládat již při zdění nosné stěny, a nebo dodatečně, jako ohnutou plochou kotvu do pra-

vého úhlu. Vodorovnou část vmáčkneme do malty ložné spáry a svislou část přišroubu-

jeme pomocí vrutu a hmoždinky k nosné stěně. Dveřní zárubně se vyrovnají pomocí 

klínů a zafixují šikmými latěmi. Příčky se do zárubní napojují pomocí malty nebo vy-

pěňované izolační hmoty. Nad zárubněmi se uloží ploché překlady a po podepření vyzdí 

ke stropní konstrukci. Mezera mezi poslední vrstvou příčky a stropem se vyplní maltou, 

případně pokud je rozpětí stropu větší než 3,5 m, je nutné tuto mezeru vyplnit z důvodu 

možného průhybu stropu stlačitelným materiálem, např. PUR pěna. 

10.6 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

Zděné konstrukce na rozhodujících místech zhotovují vyučení zedníci, seznáme-

ni s příslušnou technologií. Mezi nimi a za jejich dohledu mohou pracovat zaškolení 

a s technologií zdění seznámení pracovníci. Pracovní skupinu vede vždy vedoucí čety – 

mistr. Počet pracovníků v zednické četě závisí na rozsahu a druhu prací. Do čet jsou 

zařazováni i nevyučení pracovníci, kteří zabezpečují přípravu malt a přísun zdících ma-

teriálů do prostoru pracoviště. 

Na veškeré práce, které jsou spojeny se zděním bude dohlížet kvalifikovaná osoba – 

stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí musí kontrolovat správný postup při provádění i provádět 

potřebné zkoušky a kontroly. Níže je uveden seznam pracovníků pro provádění zdění 
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s potřebným minimálním vzděláním, případně potřebné zkoušky, řidičské průkazy. Všichni 

pracovní musí být proškoleni o BOZP, mít platnou lékařskou prohlídku a platné průkazy 

potřebné k vykonávání dané profese. 

 

Seznam pracovníků a pracovní četa     

1 x stavbyvedoucí – vysokoškolské vzdělání technického zaměření   

2 x mistr – středoškolské vzdělání, vazačský průkaz   

8 x zedník – výuční list, vazačský průkaz   

5 x pomocný dělník – základní škola  

3 x obsluha věžových jeřábů Liebherr L42.K1, Liebherr L63K, Liebherr L71K – jeřábnický 

průkaz, vazačský průkaz 

2 x řidiči zásobovacích vozidel - řidičský průkaz skupiny B, C a vazačský průkaz 

10.7 STAVEBNÍ MECHANISMYA PRACOVNÍ POMŮCKY 

Pracovní četa je vybavena níže popsaným nářadím. 

10.7.1 Stroje 

- Tahač + valníkový návěs: Volvo FH 42 T6HA + 3 - nápravový valník SCHWARZMÜL-

LER SPA 3/E RH 125 

- Valník Mercedes – Benz Sprinter 

- Valník, sklápěč Mercedes – Benz Atego 

- Valník Volvo FL 42 R 

- Věžové jeřáby Liebherr L42K.1, Liebherr L 63K, Liebherr L 71K  

- Stavební míchačka Atika Profi 145 

- Silo 

- Kontinuální míchačka HM 200 

- JCB 330 Power Boom 
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10.7.2 Nářadí 

Běžné mechanizační a pomocné nářadí: 

 

Paletové vidle typ EZP – 15.43U 

Nivelační přístroj AT-B4 

- Rotační laser Taurus RL-HD3D 

- Kombinované vrtací a bourací kladivo Hilti TE 60 

- Vrtací kladivo Hilti TE 7-C 

- Vědro na vodu, maltu 

- míchací zařízení 

- Míchadlo Hitachi UM16VST 

- Pila 

 

Lehké mechanizační nářadí: 
 

- Zednické kladivo 

- Lžíce zednická  

- Naběračka zednická 

- Vodováha 

- olovnice 

- Gumová palička 

- Svinovací metr 

- pásmo 

- Provázek stavební 

- stěrka 

- úhelník 

- sekáč 

- Hřebíky 63 mm 

- Lopata    

- Stavební kolečko 

- Natloukací hmoždinka Selbo 5x02/25 

- Kotevní plech z nerezové oceli 

- Zakládací souprava  

- Ruční pila  
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10.7.3 Osobní ochranné pracovní pomůcky 

- Ochranné rukavice 

- Ochranná přilba 

- Reflexní vesta 

- Ochranné brýle 

- Pracovní obuv 

- Pracovní oděv 

- Špunty do uší 

10.8 KONTROLA JAKOSTI A KVALITY PROVEDENÝCH 

PRACÍ 

Kontrola jakosti a kvality provedených prací bude sledována mistrem, stavbyvedou-

cím atechnickým dozorem investora. Technický dozor investora a stavbyvedoucí odpovída-

jí za řádné převzetí staveniště a za kontrolu celistvosti projektové dokumentace. V případě 

pochybností je stavbyvedoucí povinen věc oznámit technickému dozoru investora a provést 

dodatečné prověření. Jakost materiálu musí odpovídat dodacímu listu. Po skončení směny 

provede stavbyvedoucí kontrolu provedené práce a provede zápis do stavebního deníku. 

10.8.1 Vstupní kontrola 

Kontrola pracoviště, prostředí 

V rámci vstupní kontroly musí být provedeno předání a převzetí jak po stránce technic-

ké, tak i BOZ a PO.  

 

Při přejímce pracoviště je nutno dbát na: 

 vymezený pracovní úsek, který se sestává: 

 část pracovní - cca 650 mm šířky, 

 část materiálová - cca 900 mm šířky, 

 část dopravní - cca 1200 mm šířky, 

 lešení, pracovní podlahy, zábradlí, ochr. sítě apod. 
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 transportní cesty pro přísun materiálu, přechod pracovníků, 

 osvětlení, větrání, ochrana před povětrnostními vlivy, 

 únosnost podloží (zhutněné násypy), rovinnost, odvodnění terénu, únosnost stropů 

apod. 

Pracoviště předává technický dozor investora, stavbyvedoucí a přejímá stavbyvedoucí 

zástupce subdodavatele, mistr. O přejímce se provede zápis do stavebního deníku sub-

dodavatele. 

10.8.1 Vstupní kontrola materiálu 

Při vstupní kontrole materiálu se postupuje v souladu s dokumentovaným postupem 

společnosti. Nutné je zejména respektování podmínek pro: 

 kvantitativní a kvalitativní přejímku, 

 zásady skladování materiálů a výrobků. 

 

Pokud dochází při přejímce ke sporům v kvalitě dodávky, oddělí se dotčená zásilka 

a vyzve se autorizovaná zkušebna k provedení odběru vzorků a provedení kontrolních 

zkoušek. Všechny materiály dodané na stavbu musí být podloženy ke kolaudačnímu 

řízení, např. certifikáty o shodě od dodavatele, technologické předpisy, atesty a zkouš-

ky. 

10.8.3 Mezioperační kontrola 

Je nutné kontrolovat tloušťku ložných spár. Ta je předepsaná výrobcem zdícího systému 

a má tloušťku 12 mm. Kontrolujeme rovnoměrné nanášení na oba líce tvárnice. Malta 

musí mít správnou konzistenci, aby nedocházelo k protékání do svislých otvorů v tvár-

nici. Styčné spáry jsou bezmaltové, systém pero - drážka. Dále kontrolujeme svislost 

stěn pomocí olovnice. Také je nutné zkontrolovat správnost umístění a přesné rozměry 

otvorů a prostupů. 
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Důležité je zkontrolovat uložení a ukončení jednotlivých překladů. Kontrolujeme vodo-

rovnost zdiva, je nutné dodržet povolenou odchylku 2 mm na 10 m zdiva. Dále nesmí-

me opomenout kontrolu kotvení zdiva do nosných prvků. O provedené kontrole bude 

proveden zápis do stavebního deníku. 

10.8.4 Výstupní kontrola 

Při výstupní kontrole je třeba zejména ověřit: 

 zda se zednické práce i hotové části průběžně kontrolovaly jak při vstupní, tak i me-

zioperační kontrole, 

  zda jsou materiály, polotovary, výrobky, doloženy atesty (certifikáty, schvalovací 

protokoly) od akreditovaných nebo autorizovaných zkušeben, 

 zda jsou provedeny všechny zkoušky a kontroly vyplývající z PD, ZTP, tech. norem 

a tohoto pracovního předpisu, 

 zda byly dodrženy podmínky prostředí pro zdění (zimní opatření), 

 uložení prefabrikátů, 

 osazení výplně otvorů, zárubní, okenních rámů a dalších 

 zabudovaných prvků, 

 dodržení vazby cihel, 

 šířky a vyplnění spar, 

 kotvení zdiva, 

 rovinnost zdiva, 

 rozměry zdiva, 

 zda nejsou překročeny povolené tolerance, 

 zda jsou dodrženy rozměry dle PD (konstrukce, osazení 

 otvorů, zabudovaných prvků apod.), 

 zda jsou provedeny v souladu s PD dilatační spáry, 

 zda jsou použité materiály shodné s požadavky PD, 

 zdivo pilířů se shoduje s požadavky PD, 

 a další. 
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Po ukončení práce bude přizván technický dozor, který prověří technologický prostup, kva-

litu a jakost prováděných prací. O provedené kontrole bude proveden zápis do stavebního 

deníku. 

10.9 BEZPEČNOST OCHRANY ZDRAVÍ 

10.9.1 Bezpečnost a ochrana zdraví 

Veškeré činnosti při realizaci stavby polyfunkčního komplexu Houbaloba, objekt B, 

se musí řídit níže uvedenými právními předpisy. Zhotovitelem musí být provedeno nebo 

zajištěno proškolení o bezpečnosti a ochraně zdraví a prevenci rizik všech pracovníků. 

O daném školení bude proveden zápis s prezenční listinou všech zúčastněných osob.  Před 

započetím zdicích prací budou všichni pracovníci seznámeni s bezpečností a ochranou 

zdraví při práci dle vyhlášky 591/2006 Sb., nařízení vlády o bližších minimálních požadav-

cích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
 

Do stavebního deníku bude proveden zápis o školení BOZP, každý musí obsahovat tyto 

vyhlášky a nařízení: 

 Vyhláška č. 309/2005 Sb., o zajišťování technické bezpečnosti vybraných zařízení 

 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

 Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu. Vzor záznamu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní 

úraz a zasílá se záznam o úraze. 

 Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytová-

ní osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních pro-

středků 

 Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 

ochranné prostředky 

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

prostředí 

 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdra-

ví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
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 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 

a vibrací 

 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný pro-

voz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
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Tab. 10.2.  Rizika a opatření na staveništi 

RIZIKA OPATŘENÍ 

Přístup nepovolaných osob na staveniště 

Oplocení staveniště minimální výšky 1,80 m 

Značka „ Zákaz vstupu nepovolaným osobám“, 

která musí být umístěna na každém vstupu 

a vjezdu na staveniště. 

Zařízení pro rozvod energie 

Zařízení musí být podrobováno pravidelným 

kontrolám: 

- návrh a provedení zařízení musí odpovídat 

druhu a výkonu rozváděné energie 

- fyzické osoby musí být dostatečně chráně-

ny před nebezpečím úrazu elektrickým 

proudem 

Nebezpečí pádu do hloubky 

Zaměstnanci musí být důkladně proškoleni 

o daném riziku. 

Musí se dodržovat správné používání ochran-

ných i vázacích prostředků. 

Zřícení stroje do stavební jámy 
Pojezd a stání strojů minimálně 2,00 m od vol-

ného okraje jámy. 

Používání strojů, technických zařízení, přístrojů 

a nářadí 

Práce budou prováděny v dostatečném prostoru 

tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví jiných osob. 

Práce se stroji budou prováděny pouze pracov-

níky k tomu oprávněnými. Každý pracovník 

musí být s pracovními pomůckami, se kterými 

pracuje, obeznámen. Pracovník je povinen před 

zahájením práce zkontrolovat stav strojů, nářadí, 

přístrojů a technických zařízení, aby nedošlo 

k úrazu. 
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Při práci se stroji musí být ostatní pracovníci ve vzdálenosti nejméně 3 m od stroje. Při práci 

budou použity tyto ochranné pomůcky: reflexní vesta, bezpečnostní přilba, ochranné brýle, 

pracovní rukavice, pracovní oděv, pracovní obuv. 

 10.10 EKOLOGIE 

Ekologie a ochrana životního prostředí 

Prováděná stavba nebude mít žádný negativní dopad na životní prostředí. Mezi ne-

gativní aspekty realizace stavby patří zvýšená hladina hluku, vznik odpadů, prašnost, mož-

nost kontaminace půdy a vod škodlivými látky. Nepředpokládá se manipulace s ekologicky 

nebezpečným materiálem. 

 

Nakládání s odpady 

Na staveništi budou umístěny tři kontejnery pro sběr odpadu vzniklého při realizaci 

stavby. První kontejner bude určen pouze pro dřevo a dřevěné materiály, které mohou být 

dále využity. Druhý kontejner bude určen pro ostatní odpad – plast, polystyren. Třetí kon-

tejner je určený pro vývoz suti.  Odvoz odpadu bude zajišťovat specializovaná firma. 

 

Tab. 10.3. Zatřídění odpadu 

Kód Název odpadu Kategorie 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 

15 01 02 Plastové obaly O 

15 01 06 Směsné obaly O 

17 01 02 Cihly O 

17 02 01 Dřevo O 

17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 O 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 
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Jako jiné zadání jsem vypracoval návrh bednění pro výstavbu svislých i vodorovných 

konstrukcí 1.NP řešeného objektu budovy B. Pro návrh bylo použito systémové bednění 

DOKA. 

Konkrétně se jedná o systémy  

Stěnové systémy Doka  

 Rámová bednění Framax Xlife  

 Nosníková bednění Top 50 

Stropní systémy Doka 

 Dokaflex 1-2-4 

Nosné konstrukce Doka 

 Nosné konstrukce Staxo 

 

Návrhy bednění jsou zakresleny na výkresech 

Příloha č. 11.1- bednění svislých konstrukcí 

Příloha č. 11.2 – bednění svislých konstrukcí – I. dilatace 1/2 

Příloha č. 11.3 – bednění svislých konstrukcí – II. dilatace 1/2 

Příloha č. 11.4 – bednění svislých konstrukcí – III. dilatace 1/2 

Příloha č. 11.5 – bednění svislých konstrukcí – I. dilatace 2/2 

Příloha č. 11.6 – bednění svislých konstrukcí – II. dilatace 2/2 

Příloha č. 11.7 – bednění svislých konstrukcí – III. dilatace 2/2 

Příloha č. 11.8 – bednění vodorovné konstrukce – podélné, příčné nosníky 

Příloha č. 11.9 – bednění vodorovné konstrukce – bednící desky  

Příloha č. 11.10 – bednění schodiště  
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ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo vyřešit stavebně technologický projekt polyfunkčního 

komplexu se zaměřením na provedení hrubé stavby ze železobetonu v kombinaci se 

zdivem. Byl zpracován technologický předpis a k nim potřebné kontrolní a zkušební 

plány pro dané etapy výstavby. Jako jiné zadání byl zpracován návrh systémového bed-

nění pro železobetonové konstrukce 1.NP objektu, na které jsem určil i bilanci hlavních 

zdrojů při výstavbě. Zaměřil jsem se také na návrh projektu sociálního zařízení a kance-

láří, jako součást zařízení staveniště.  

 Pomocí programu MS Project byl vytvořen podrobný časový plán výstavby 

hlavního objektu – budovy B. Dále jako celkový přehled na realizaci projektu ze strany 

financí a doby výstavby byl vytvořen časový a finanční plán. Výstavba by měla trvat 

v období od 1.6.2014 do 22.1.2016 a finanční náklady by měly být přibližně 240 mil. 

CZK bez DPH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



220 
 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY A ZDROJŮ 

 

1) Projektová dokumentace polyfunkčního komplexu Houbalova, budova B. tech-

nická zpráva, Souhrnná technická zpráva 

 

2) Bakalářská práce TITANIUM – technologická etapa hrubé horní stavby 

 

3) DOČKAL Karel, Technologie staveb I – Technologie provádění betonových 

a železobetonových konstrukcí, Elektronická studijní opora, Brno, 2005, 46 s.  

 

4) JARSKÝ Čeněk, MUSIL František, SVOBODA Pavel, LÍZAL Petr, MOTYČ-

KA Vít, ČERNÝ Jaromír, Technologie staveb II – Příprava a realizace staveb, 

CERM, Brno, 2003, 321s.  

 

5) HENKOVÁ, S.: Stavební stroje, VUT v Brně, Fakulta stavební, 2014 

 

6) Přednášky BF04  – Mechanika zemin II 

 

7) Přednášky BW56  – Stavební stroje  

 

8) Přednášky BW54  – Management kvality staveb  

 

9) Přednášky BW05  – Realizace staveb  

 

10) Přednášky BW01  – Technologie staveb I  

 

11) Přednášky BW52  – Automatizace stavebně technologického projektování 

 

12) Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpeč-

nost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů 221  

 



221 
 

13) Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve 

znění pozdějších předpisů  

 

14) Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 

vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci), ve znění pozdějších předpisů  

 

15) Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hlu-

ku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů   

 

16) Nařízení vlády č. 8/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrob-

ky z hlediska emisí hluku, ve znění pozdějších předpisů  

 

17) Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších  předpi-

sů 

 

18) Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů  

 

19) Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění poz-

dějších předpisů    

 

20) Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpeč-

ných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu od-

padů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů,ve 

znění pozdějších předpisů  

 

21) Vyhlášky č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických 

podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů 

 



222 
 

22) Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu   

 

23) ČSN EN 10080 Ocel pro výztuž do betonu – Svařitelná betonářská ocel – Vše-

becně, 2004  

 

24) ČSN EN 12350-2 Zkoušení čerstvého betonu – Část 2: Zkouška sednutím, 2009 

 

25) ČSN 206-1 Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda, 2001  

 

26) EN 13670 Provádění betonových konstrukcí, 2010 

27) ČSN EN 12390-3 Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 3: Pevnost v tlaku  zku-

šebních těles, 2009 

 

28) http://www.doka.cz (2015-12-15) 

 

29) http://www.cemex.cz (2015-12-17) 

 

30) http://csnonline.unmz.cz (2015-12-05) 

 

31) http://www.ikatastr.cz (2015-12-17) 

 

32) http://maps.google.cz (2015-12-05) 

 

33) http://mapy.cz (2015-12-05) 

 

34) http://www.schwing.cz (2015-12-05) 

35) http://www.volvo.cz (2015-12-15) 

36) http://www.mercedes-benz.cz (2015-12-05) 

37) http://www.hilti.cz (2015-12-05) 

38) http://www.brestt.cz (2015-12-05) 

http://www.doka.cz/
http://www.cemex.cz/
http://csnonline.unmz.cz/
http://www.ikatastr.cz/
http://maps.google.cz/
http://mapy.cz/
http://www.schwing.cz/
http://www.volvo.cz/
http://www.mercedes-benz.cz/
http://www.hilti.cz/
http://www.brestt.cz/


223 
 

39) http://www.karchersas.cz/ (2015-12-05) 

40) http://dek.cz/ (2015-12-05) 

41) katalog POROTHERM 

Zdroje obrázků 
 

1) http://mapy.cz (2015-11-27)  

2) http://google.maps.com 2015-11-27)  

3) http://www.technicke-normy-csn.cz/technicke-normy/navrhovani-a-provadeni-

staveb-73/zdene-konstrukce-provadeni-a-zkouseni-7323 (2015-11-27)  

4) katalog DOKA (2015-11-27)  

5) norma ČSN 13 670 (2015-11-27)  

6) http://www.contimade.cz/standard/sanitarni-kontejnery/sanitarni-kontejnery-

standard/type-19 (2015-11-27) 

7) http://www.contimade.cz/standard/obytne-kontejnery/obytne-kontejnery-

standard/typ-1 (2015-11-27) 

8) http://www.contimade.cz/skladove-kontejnery/atypicka-reseni/skladove-

kontejnery/typ-24 (2015-11-27) 

9) http://www.odpady-hrebik.cz/kontejnery.php ( 2016-01-02) 

10) http://www.mariuspedersen.cz/cs/o-marius-pedersen/sluzby/39.shtml 

(2016-0102) 

 

 

http://www.karchersas.cz/
http://dek.cz/
http://mapy.cz/
http://google.maps.com/
http://www.technicke-normy-csn.cz/technicke-normy/navrhovani-a-provadeni-staveb-73/zdene-konstrukce-provadeni-a-zkouseni-7323
http://www.technicke-normy-csn.cz/technicke-normy/navrhovani-a-provadeni-staveb-73/zdene-konstrukce-provadeni-a-zkouseni-7323
http://www.contimade.cz/standard/sanitarni-kontejnery/sanitarni-kontejnery-standard/type-19
http://www.contimade.cz/standard/sanitarni-kontejnery/sanitarni-kontejnery-standard/type-19
http://www.contimade.cz/standard/obytne-kontejnery/obytne-kontejnery-standard/typ-1
http://www.contimade.cz/standard/obytne-kontejnery/obytne-kontejnery-standard/typ-1
http://www.contimade.cz/skladove-kontejnery/atypicka-reseni/skladove-kontejnery/typ-24
http://www.contimade.cz/skladove-kontejnery/atypicka-reseni/skladove-kontejnery/typ-24
http://www.odpady-hrebik.cz/kontejnery.php
http://www.mariuspedersen.cz/cs/o-marius-pedersen/sluzby/39.shtml


224 
 

SEZNAM OBRÁZKŮ 

Obr. 2.1 Širší vztahy umístění stavby v rámci městské části Líšeň, 1 -  Budova „B“ Houba-

lova, 628 00 Brno – Líšeň 

Obr. 2.2 Širší vztahy umístění stavby - Budova „B“ Houbalova, 628 00 Brno – Líšeň 

Obr. 2.3 trasa č. 1 + trasa č. 2 

Obr. 2.4 Trasa č. 3 

Obr. 2.5. Trasa č. 4 

Obr. 4.1 Půdorys obytného kontejneru ContiMade typ 1C 

Obr. 4.2 Půdorys obytného kontejneru ContiMade typ 14C 

Obr. 4.3 Půdorys sanitárního kontejneru ContiMade typ 19C 

Obr. 4.4. Půdorys sanitárního kontejneru ContiMade typ L15B 

Obr 4.5. Půdorys skladového kontejneru ContiMade typ 24A 

Obr. 4.6 Plechový kontejner na odpad - 12 m
3 

Obr. 4.7 Plechový kontejner na odpad - 3 m
3 

Obr. 4.8 Plechový kontejner na komunální odpad – 1100l 

Obr. 8.1. Sednutí kužele při dané třídě konzistence 

Obr. 8.2. Konzistence ČB podle rozlití 

Obr. 8.3 ČSN 13 670 

Obr. 8.4. Zkouška krychelné pevnosti betonu v tlaku 

Obr. 8.5. Způsoby porušení zkušebních těles 

Obr. 8.6 Kontrola provedení spár zdiva 

Obr. 8.7 Převázání zdících prvků ve zdivu 

Obr. 8.8 povolené svislé geometrické odchylky 



225 
 

Obr. 9.2 Schéma bednění stropní konstrukce 

Obr. 9.2 Schéma prvku stěnového bednění TOP 50 

Obr. 9.3 Nosníkové bednění Doka Top50 

Obr. 9.4 Rámové bednění Framax Xlife 

Obr. 9.5 Opěra bednění 

Obr. 9.6 Podepření stěnového dílce podpěrou 340 

Obr. 9.7 Připojení pomocí spojovacího čepu 

Obr. 9.8 Ukotvení opěry pomocí Expresskotvy 

Obr. 9.9 Spojení sousedních bednících dílců stěn 

Obr. 9.10 Schéma kotvení protidílců stěnového bednění 

Obr. 9.11 Schéma bednění vnějšího rohu 

Obr. 9.12 Schéma bednění vnitřního rohu 

Obr. 9.13 Schéma bednicího úhelníku 

Obr. 9.14 Svorka pro obednění čela 

Obr. 9.15 Celkový pohled na bednění stropní desky 

Obr. 10.1 Detail překladů 23,8 

Obr. 10.2 Detail manipulace s překladem 11,5 

Obr. 10.3 Detail podepření překladu 

Obr. 10.4 Detail překladu 11,5 a 14,5  

Obr. 10.5 Detail napojení příček na nosné stěny 

 

 



226 
 

SEZNAM TABULEK 

Tab. 4.1. Příkon spotřebičů 

Tab. 4.2 Osvětlení 

Tab. 4.3. Voda pro provozní účely 

 Tab. 4.4 Voda pro hygienické a sociální služby 

Tab. 4.5 Voda pro údržbu 

Tab. 4.6 Odhad odpadů vzniklých na staveništi  

Tab. 8.1 Kontrolní a zkušební plán 

Tab. 8.2 Třídy ošetřování betonu 

Tab. 8.3.  Tolerance stěn a sloupů podle ČSN EN 13 670 

Tab. 8.4 Tolerance stěn a sloupů podle ČSN EN 13 670 

Tab. 8.5. Tolerance stěn a sloupů podle ČSN EN 13 670 

Tab. 8.6. Tolerance nosníků a desek podle ČSN EN 13 670 

Tab. 8.7. Rozměrové odchylky průřezů podle ČSN EN 13 670 

Tab. 8.8. Tolerance pro rovinnost povrchů a přímosti hran dle ČSN EN 13 670 

Tab. 8.9 Tolerance pro otvory a vložené prvky podle ČSN EN 13 670 

Tab. 8.10 Kontrolní a zkušební plán pro ŽB monolitický skelet 

Tab. 8.11.  Odchylky dle ČSN EN 13 670 

Tab. 8.12  KZP pro zdění 

Tab. 8.13 Kontrola rovinnosti rovinných ploch 

Tab. 8.14 Požadavky na geometrické parametry stavebních otvorů 

Tab. 8.15 Mezní odchylky středů opěrných ploch dílců vícepodlažních stěn  



227 
 

Tab. 8.16 Mezní odchylky protilehlých konstrukcí  

Tab. 8.17 Mezní odchylky rozměrů konstrukčních celků  

Tab. 8.18 Povolené geometrické odchylky pro zděné prvky 

Tab. 9.1 Zatížení stěnového bednícího prvků čerstvou betonovou směs 

Tab. 9.2 Zatřídění odpadů 

Tab. 10.1 Velikost svislých drážek a výklenků ve zdivu přípustných bez výpočtu 

Tab. 10.2.  Rizika a opatření na staveništi 

Tab. 10.3. Zatřídění odpadu 

SEZNAM PŘÍLOH 

1 Zařízení staveniště 

2 Skládky materiálu 

3 Širší vztahy dopravních tras 

4 Časový a finanční plán 

5.1 Projekt sociálního zařízení a kanceláří – výkres základů 

5.2 Projekt sociálního zařízení a kanceláří – půdorys 1.NP 

5.3 Projekt sociálního zařízení a kanceláří – půdorys 2.NP 

5.4 Projekt sociálního zařízení a kanceláří – řez A – A´, řez B-B´ 

6 Podrobný časový plán – SO 01 

7 Plán BOZP pro ŽB monolitické konstrukce 

8 Propočet stavby dle THU  



228 
 

9 Výkaz výměr – rozpočet pro 1.NP ŽB 

10.1 Bilance hlavních zdrojů – nasazení lidských zdrojů  

10.2 Bilance hlavních zdrojů – nasazení hlavní stavební mechanizace  

10.3 Bilance hlavních zdrojů – potřeba materialu 

10.4 Bilance hlavních zdrojů – financování stavby 

11.1 Bednění svislých konstrukcí 

11.2 Bednění svislých konstrukcí – I. dilatace 1/2 

11.3 Bednění svislých konstrukcí – II. dilatace 1/2 

11.4 Bednění svislých konstrukcí – III. dilatace 1/2 

11.5 Bednění svislých konstrukcí – I. dilatace 2/2 

11.6 Bednění svislých konstrukcí – II. dilatace 2/2 

11.7 Bednění svislých konstrukcí – III. dilatace 2/2 

11.8 Bednění vodorovné konstrukce – podélné, příčné nosníky 

11.9 Bednění vodorovné konstrukce – bednící desky  

11.10 Bednění schodiště  

12 Postup výstavby 1.NP - ŽB 

 

 

 


