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Abstrakt 

Obsahem bakalářské práce „Technologická etapa horní hrubé stavby – Wellness 

centrum Lipová-Lázně“ je všeobecné stavebně – technologické řešení stavby. Tato 

práce zahrnuje technické, finanční, časoprostorové a legislativní řešení aspektů 

stavebního procesu. 

 

Abstract 

The Bachelor´s thesis „The Upper Rough Construction Technological Stage -  Wellness 

centre Lipová-Lázně“ contains the general technological solution of the construction. 

Technical, financial, time, space and legislative resolutions of the aspects appearing 

during the building process  are included in this thesis. 
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Úvod 

 
Tématem mojí bakalářské práce je horní hrubá stavba welnes centra v Lipová-lázně. 
Stavba se nachází v areálu penzionu Helios, který je momentálně nevyužíván. Celý 
pozemek leží v těsné blízkosti hlavní komunikace. 
 
V této bakalářské práci se budu zabývat technologickým řešením včetně finančního a 
časového plánování. Věřím, že vypracovávání této práce bude pro mě velkým 
přínosem, který mi rozšíří obzory a kde budu moci zúročit všechny svoje znalosti 
získané za celou dobu mého studia. 
 
Obsahem bakalářské práce bude vypracování zařízení staveniště, časový a finanční 
plán, kvalitativní požadavky na výstavbu a jejich zajištění, jednotlivé technologické 
postupy a řešení bezpečnosti  a ochrany zdraví při práci na výstavbě horní hrubé 
stavby. 
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1.1   Základní informace o stavb ě 

 

1.1.1   Identifika ční údaje stavby 

Název stavby:   Wellness centrum Lipová - lázně 

Místo stavby:                               Lipová – lázně 25,  

                                                     PSČ 790 63, kat.Ú.Dolní Lipová 

Charakter stavby:                              Novostavba 

Odvětví:                                               Občanská vybavenost 

Způsob financování:                           Soukromý podnikatelský záměr 

 

1.1.2   Identifika ční údaje investora 

Investor:                                            Penzion Helios s.r.o,  

                                                            Merhautova 1024/155,  

                                                         613 00 Brno 

 

1.1.3   Identifika ční údaje projektanta 

Název:                                                    Atelier 101, s.r.o. 

                                                             Hlavní 101, Brno, 624 00 

Odpov ědný projektant:                          Ing. arch. Klára Trnková 

 

1.1.4   Identifika ční údaje generálního dodavatele 

Generální zastoupení:                            ESOX, spol. s.r.o. 

                                                             Libušina tř.23 

                                                             623 00 Brno 

 

1.1.5   Základní parametry stavby 

Počet podlaží:                                       1x suterénní 

                                                            2x nadzemní 

Zastavěná plocha:                                443m2 

Obestav ěný prostor:                            4873m3 

Střecha:                                                Střecha je sedlová s nosnou krovovou 

                                                            dřevěnou konstrukcí a pultovými vikýři 
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1.2  Základní charakteristika stavby a jejího provo zu 

Objekt wellness se nachází na ulici Lipová-lázně č.p.25, Lipová Lázně 790 63. Objekt 
wellness centra je navržen jako stavba se dvěma nadzemními a jedním podzemním 
podlažím. Půdorysně má objekt tvar T o půdorysných rozměrech 25,29 x 25,52 m, 
zastavěné ploše 443 m2 a obestavěném prostoru 4873m3. Je zastřešen sedlovou 
střechou s vikýři. Vsup do wellness centra je navržen přes  terasu. Z bazénové haly a 
prostoru saun je umožněn vstup do exterieru na dřevěnou terasu  určenou pro relaxaci 
návštěvníku wellness centra. Na fasádě jsou uplatněny vnější schodiště v kombinaci 
pozinkovaná ocel+ dřevo vedoucí do druhého podlaží. .Fasáda je z části omítnuta, 
z části je uplatněno dřevěné obložení. 

Pozemek je ve vlastnictví investora a rozprostírá se na parc.č. 446/4, 446/3, 443/1, 
443/2 v katastrálním území Dolní Lipová.     

 

1.2.1  Členění stavby na stavební objekty 

SO 01 – Wellness centrum 

SO 02 – Komunikace 

SO 03 – Kanalizace 

SO 04 – Přípojka vody 

SO 05 – Přípojka NN 

SO 06 – Přípojka plynu 

 

1.3  Popis technického řešení stavby 

1.3.1  Založení stavby 

Založení objektu se předpokládá na železobetonových pasech na zhutněném polštáři 
z kameniva fr. 4/8 tloušťky 150 mm. Základy budou nadimenzovány dle výsledků 
geologického průzkumu a zhotoveny dle výkresů statiky. Podkladní nosnou vrstvu 
podlahové konstrukce 1. podzemního podlaží bude tvořit betonová deska, v tloušťce 
150 mm s armovanou ocelovou svařovanou síťovinou KARI s roztečí drátu 150/150. 
Základové konstrukce budou provedeny do nézámrzné hloubky. V základových pasech 
budou provedeny prostupy pro vedení technické infrastruktury objektu. 

Zásypy budou provedeny recyklátem ze stavebního odpadu, dostatečně zhutněného 
po vrstvách max. 200 mm vysokých na relativní hutnost ID > 0,67 v souladu s ČSN 73 
1001, event. kamenivem frakce 8/16 a 16/32.  
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1.3.2  Nosné svislé konstrukce 

Obvodové nosné zdivo  1.NP a 2.NP je navržené z keramického  páleného zdiva na 
pero a drážku tloušťky 400 mm na thermoizolační maltu doplněné z vnější strany 
kontaktním  zateplovacím systémem z minerálních  vláken v tl. 120 mm Překlady 
v 1.NP nad dveřními a okenními otvory budou provedeny systémovými keramickými 
překlady výšky 238/70 mm a  u překladů v obvodovém zdivu bude za první překlad 
vložena polystyrénová deska tl. 70 mm kvality PSB – S – 20 standart, překlady budou 
při montáži stáhnuty rádlovacím drátem tl. 3 mm proti překlopení. Ostění vnějších 
otvorů bude řešené systémovými tvárnicemi s vložením tepelně izolačního pásku 
z extrudovaného polystyrenu. Nosné zdivo je  doplněno třemi nosnými pilířy rozměru 
400/400 mm vynášející stropní průvlaky. Pilíře jsou navržené jako železobetonové 
monolitické – viz část statika 

Obvodové zdivo suterénu bude provedeno z prolévaných betonových tvárnic 
vyztužené ocel. výztuží. 

 

 

1.3.3  Vodorovné nosné konstrukce 

Stropní konstrukce  nad 1.S budou částečně ze stropních betonových 
železobetonových panelů,  v místě osazení whirlpoolu bude provedena 
železobetonová monolitická deska. Vana whirpoolu bude podpírána železobetonovou 
konstrukcí. Vana bazénu  a dětského brouzdaliště je navržena z vodostavebního 
betonu tl 260mm.Třída betonu a výztuž včetně požadavků na provedení je řešena 
v části statika. Po zátopové zkoušce bude realizována vodotěsná stěrka  a montáž 
keramického pláště bude dodávkou bazénové technologie. Nosné zdivo je doplněno 
třemi nosnými pilíři rozměru 400/400 mm vynášející stropní průvlaky. Pilíře jsou 
navrženy jako železobetonové monolitické. 

Nad 1.Np bude proveden strop z železobetonových prefabrikovaných stropních panelů 
Spirrol tl. 300mm  

V úrovni stropní konstrukce nad 1.S , nad 1.NP a v 2.NP pod  pozednicí bude 
proveden nad obvodovým  a nosným zdivem ztužující železobetonový věnec.  

 

 

1.3.4  Schodišt ě a rampy 

Pro přístup do 2.NP budou  provedeny vnější dvouranená schodiště. Schodišťové 
rameno šířky 1100mm.  Konstrukce schodišť bude provedena jako ocelová 
pozinkovaná konstrukce z ocelových  profilů. Schodnice budou provedeny z ocel. 
válcovaných profilů , stupně z pozink. pororoštu. Zábradlí schodišť bude provedeno 
v kombinaci oceli a dřeva, sloupky zábradlí budou zhotoveny z pozinkovaných 
uzavřených profilů , výplň zábradlí bude z dřevěných desek opatřena lazurou. 

Před hlavním vstupem do objektu bude zhotoveno betonové vyrovnávací schodiště 
vyrovnávající z terénu na terasu , schody a terasa opatřena nášlapnou vrstvou 
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z keramické dlažby s protiskluznou úpravou. Pro přístup do objektu pro osoby 
s omezenou schopností pohybu je navržena vyrovnávací rampa.  

Do suterénu bude zhotovena rampa, opěrné stěny budou  zhotoveny z betonových 
tvarovek prolévaných betonem a vyztužených tyčovou výztuží v obou směrech- viz. 
statika. Rampa bude zhotovena ze zámkové dlažby.  

 

1.4  Závěr 

Řešená technologická etapa hrubé vrchní stavby byla řešena dle předem vypracované 
projektové dokumentace. Během zpracování projektu, bylo snahou popsat a vysvětlit 
co nejhlouběji jednotlivé pracovní postupy a činnosti, které se na daném objektu 
vyskytují.  

Jestliže v průběhu realizace stavby dochází k nejasnostem, je nutné daný problém 
konzultovat s projektantem, tak aby se mohli eliminovat či minimalizovat náklady na 
stavbu. Konzultací s projektantem snižujeme riziko nežádoucích změn a chyb oproti 
projektové dokumentaci. 
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2.1  Základní informace 

 

Nově budovaný objekt Wellness centra se nachází 7 km od města Jeseník ve městě 
Lipová-lázně. Budova je umístěna v areálu penzionu Helios, který je v těsné blízkosti 
hlavní komunikace Lázně-lipová, vedoucí z Ramzové do Jeseníku. Problematika 
dopravních tras je řešena v dokumentu Technická zpráva zařízení staveniště a ve 
výkrese č.3 „Širší situace dopravních vztahů okolí staveniště“. 

 

 

 

 
Obrázek 1:Poloha stavby spole čenského domu 

 

Bod „A“ označuje skutečnou polohu nově budovaného objektu společenského 
domu. 
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3.1   Identifikace stavby 

 

3.1.1   Identifika ční údaje stavby 

Název stavby:                                        Wellness centrum Lipová - lázně 

Místo stavby:                                         Lipová – lázně 25,  

                                                             PSČ 790 63, kat.Ú.Dolní Lipová 

Charakter stavby:                                  Novostavba 

Odvětví:                                                 Občanská vybavenost 

Způsob financování:                              Soukromý podnikatelský záměr 

 

3.1.2   Identifika ční údaje investora 

Investor:                                                 Penzion Helios s.r.o,  

                                                             Merhautova 1024/155,  

                                                             613 00 Brno 

 

3.1.3   Identifika ční údaje projektanta 

Název:                                                    Atelier 101, s.r.o. 

                                                             Hlavní 101, Brno, 624 00 

Odpov ědný projektant:                          Ing. arch. Klára Trnková 

 

3.1.4   Identifika ční údaje generálního dodavatele 

Generální zastoupení:                            ESOX, spol. s.r.o. 

                                                             Libušina tř.23 

                                                             623 00 Brno 

3.1.5  Identifika ční údaje dodavatele zdících prvk ů 

Dodavatel:                                             STAVEBNINY NYPRO, a.s. 

                                                            U Nádraží 284 

                                                            790 82 Písečná 

3.1.6   Základní parametry stavby 

Počet podlaží:                                       1 x suterénní 

                                                            2 x nadzemní 

Zastavěná plocha:                                443 m2 

Obestav ěný prostor:                            4873 m3 
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Střecha:                                                Střecha je sedlová s nosnou krovovou 

                                                            dřevěnou konstrukcí a pultovými vikýři 

 

3.2 Obecná charakteristika 

Objekt wellness se nachází na ulici Lipová-lázně č.p.25, Lipová Lázně 790 63. Objekt 
wellness centra je navržen jako stavba se dvěma nadzemními a jedním podzemním 
podlažím. Půdorysně má objekt tvar T o půdorysných rozměrech 25,29 x 25,52m, 
zastavěné ploše 443m2 a obestavěném prostoru 4873m3. Je zastřešen sedlovou 
střechou s vikýři. Vsup do wellness centra je navržen přes  terasu. Z bazénové haly a 
prostoru saun je umožněn vstup do exterieru na dřevěnou terasu  určenou pro relaxaci 
návštěvníku wellness centra. Na fasádě jsou uplatněny vnější schodiště v kombinaci 
pozinkovaná ocel+ dřevo vedoucí do druhého podlaží. .Fasáda je z části omítnuta, 
z části je uplatněno dřevěné obložení. 

Pozemek je ve vlastnictví investora a rozprostírá se na parc.č. 446/4, 446/3, 443/1, 
443/2 v katastrálním území Dolní Lipová. 
 

3.2.1  Členění stavby na stavební objekty 

SO 01 – Wellness centrum 

SO 02 – Komunikace 

SO 03 – Kanalizace 

SO 04 – Přípojka vody 

SO 05 – Přípojka NN 

SO 06 – Přípojka plynu 

 

3.2.2  Obecné informace 

Obvodové nosné zdivo  1.NP a 2.NP je navržené z keramického  páleného zdiva na 
pero a drážku tloušťky 400 mm na thermoizolační maltu doplněné z vnější strany 
kontaktním  zateplovacím systémem z minerálních  vláken v tl. 120 mm Překlady 
v 1.NP nad dveřními a okenními otvory budou provedeny systémovými keramickými 
překlady výšky 238/70 mm a  u překladů v obvodovém zdivu bude za první překlad 
vložena polystyrénová deska tl. 70 mm kvality PSB – S – 20 standart, překlady budou 
při montáži stáhnuty rádlovacím drátem tl. 3 mm proti překlopení. Ostění vnějších 
otvorů bude řešené systémovými tvárnicemi s vložením tepelně izolačního pásku 
z extrudovaného polystyrenu.  

Obvodové zdivo suterénu bude provedeno z prolévaných betonových tvárnic 
vyztužené ocel. výztuží. 
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3.3 Použité materiály 

� POROTHERM 40 P+D 

 
Obrázek 2: POROTHERM 40 P+D  

 

• rozměry d / š / v: 247/400/238 mm 
• třída objemové hmotnosti: 750 kg/m3 
• hmotnost: max. 16,6 kg/ks 
• pevnost v tlaku: 8 MPa 
• spotřeba: 16 ks/m2 
• vážená laboratorní neprůzvučnost: Rw = 48 dB 
• požární odolnost: REI 180 DP1 
• součinitel prostupu tepla: Uext = 0,31 W/m2K 

 

� BAUMIT MM100 

 
Obrázek 3:BAUMIT MM100 

 
• maximální zrnitost:  4 mm 
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• vydatnost: z cca 1,6 kg suché směsi se získá cca 1 litr čerstvé malty 
• pevnost v tlaku (28 dní):  > 10 N/mm2 
• pevnost v tahu  za ohybu (28 dní):  > 5,5 N/mm2 
• potřeba vody:  max. 6 - 7 l vody / 40 kg suché směsi 
• doba zpracovatelnosti:  cca 1 - 2 hod 

 
 

� ZBN „40“ mega 

 
Obrázek 4:ZBN „40“ mega  

 

• výrobní rozměr:  507/398/250 mm 
• skladebný rozměr:  500/400/250 mm 
• spotřeba:  8 ks/m2 
• množství na paletě:  20 ks 
• pevnost v tlaku: min. 5 MPa 
• reakce na oheň:  A1 
• průměrná hmotnost:  36 kg/ks 
• hmotnost palety:  720 kg 

 

3.4  Výpis materiálu 

3.4.1  Zdivo Porotherm  

Označ. prvku Rozměry [mm] 
Počet     [kusů 
(palet)] 

Hmotnost kusu 
(palety) [Kg] 

Hmotnost 
celkem [t] 

Porotherm 40 P+D 247/400/235 10168 (170) 16,6 (1020) 173,4 

Porotherm 7 70/235/1250 95 43,75 4,156 
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70/235/2000 40 70 2,8 

70/235/2250 30 78,75 2,36 

Označ. prvku Rozměry [mm] 
Počet     [kusů 
(balíků)] 

Objem balíku 
[m3] 

Objem 
celkem [m3] 

Polystyrén EPS 70 1000/500/70 27 (4) 0,28 1,12 

Označ. prvku Hmotnost [t] 
Hmotnost 
celkem [t] 

Baumit MM100 21,4 21,4 

 

3.4.2  Zdivo Neico  

Označ. prvku Rozměry [mm] 
Počet     [kusů 
(palet)] 

Hmotnost kusu 
(palety) [Kg] 

Hmotnost 
celkem [t] 

ZBN „40“ mega 507/398/250 2600 (130) 36 (720) 93,6 

VN „20“ 497/198/190 28 (1) 22 (560) 0,56 

Výztuž GBN 10 6000 3 13,8 0,0414 

Označ. prvku 
Objem 

autodomíchávače [m3] 
Potřebný počet cyklů 

autodomíchávače 
Objem 

celkem [m3] 

Beton C20/25 XC1 8 11 82,96 

 

3.5  Pracovní podmínky 

Vhodné pracovní podmínky budou vytvořeny při předešlé etapě. Tyto podmínky 
spočívají především ve zbudování zařízení staveniště a jeho napojení na inženýrské 
sítě (viz. výkres č.2 „Zařízení staveniště). Skládky a sklady drobného materiálu budou 
umístěny v jihovýchodní části staveniště. Skládky HSV se nacházejí cca 10m západně 
od hranice stavby. 
Při provádění této činnosti se nepředpokládají teploty pod +5°C. V případě poklesnutí 
teploty pod tuto hranici budou práce zastaveny a další postup určí stavbyvedoucí. Dále 
není možné pokračovat v pracích za silného větru či deště z důvodu většího rizika 
vzniku úrazu. Staveniště není vybaveno osvětlením, proto je práce v noci a za snížené 
viditelnosti vyloučena.  
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3.6  Převzetí staveništ ě, stavební p řipravenost 

Před samotným zahájením fáze realizace horní hrubé stavby je nutné zkontrolovat dílčí 
předešlé etapy a činnosti, které musí být již hotovy v patřičném rozsahu a kvalitě. 
Z těchto dílčích činností by mělo být již hotové: 

• srovnání pozemku a oplocení pozemku 
• určení 2 hlavních polohový čár a 2 pevných výškových bodů 
• vytýčení stavby a inženýrských sítí 
• zřízení zařízení staveniště 
• provedení základových pasů a základové desky 
• kontrola a vytyčení jednotlivých rohů stavby od geodeta 
• montáž hydroizolačních pasů pod jednotlivými zdmi v šířce přesahující šíři 

zdiva min. o 20cm na každou stranu pro následné napojení 
 

Veškeré předešlé činnosti musí být provedeny v souladu s projektovou dokumentací a 
příslušnými ČSN a EN normami a vyhláškami. Kontrola těchto činností proběhne dle 
kontrolního a zkušebního plánu a o jednotlivých kontrolách bude proveden zápis do 
stavebního deníku. 
 
 
 

3.7  Personální obsazení 

 
Složení pracovní čety bude provedeno na základě požadované činnosti. V tomto 
případě se bude jednat o 1 četu. 
Práce prováděné na stavbě řídí stavbyvedoucí nebo jím pověřený mistr. Tito pracovníci 
určují složení čety, rozdávají jednotlivé úkoly a zodpovídají za rychlost a kvalitu 
provedených prací. Všichni pracovníci musí být řádně seznámeni a proškolení 
s pravidly BOZP, použitými technologiemi a technologickými postupy jednotlivých 
činností.  
 

3.7.1  Četa pro proces zd ění a betonáž ztraceného bedn ění 

 
Doporučený počet pracovníků v četě pro proces zdění je 3 – 7. Vzhledem k tomu se 
četa bude skládat z těchto pracovníků: 

• 1 x vedoucí pracovní čety 
• 4 x zedník 
• 2 x pomocný pracovník 
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3.8  Stroje a pracovní pom ůcky 

 
Mezi stroje a pracovní podmínky náleží: 

• 4 x zednická lžíce 
• 4 x zednický šufan 
• 4 x zednická šňůrka 
• 4 x kalibrovaná měřidla (metr, pásmo) 
• Tužky 
• 4 x vodováha 
• 4 x zednické hladítko 
• 4 x gumová palička 
• 2 x olovnice 
• 2 x Korbice 
• 4 x zednické kladivo 

 
 

3.9  Ochranné pom ůcky 

 
Mezi ochranné pomůcky náleží: 

• Ochranná přilba 
• Ochranné brýle 
• Pracovní rukavice 
• Zpevněná pracovní obuv 
• Pracovní oděv opatřený ochrannými prvky 

 
 

3.10  Výroba, doprava a skladování materiál ů 

 

3.10.1  Výroba 

Výroba betonových tvárnic ztraceného bednění bude provedena ve firmě NEICO, spol. 
s.r.o., Politických vězňů 1346, 247 01 Slaný, tel.: +420 312 520 115. 
Výroba keramických zdících tvárnic Porotherm bude vyrobena ve firmě 
WIENERBERGER cihlářský průmysl, a.s., Plachého 388/28, 370 46 České Budějovice, 
tel.: +420 383 826 111. 
 

3.10.2  Doprava na staveništ ě 

Doprava materiálu na staveništi bude zajištěna nákladním autem MAN 35.400 HIAB 
477 E-6 s hydraulickou rukou. Materiál bude vyzvedáván z předem smluvených 
stavebnin STAVEBNINY NYPRO, a.s. a to ve vzdálenosti 15,5 km od stavby. Ložná 
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plocha návěsu je 6200 x 2450 mm a užitnou hmotnost 12 000 kg. Vzhledem k tomu, že 
budou přepravovány pouze palety, je tato plocha i užitečná hmotnost dostatečná. 
Hmotnost jedné palety se pohybuje od 720 do 1335kg a na návěsu bude přepravováno 
vždy max. 12 palet. Při přepravě je třeba dbát na to, aby nedošlo k poškození a posunu 
převáženého materiálu. Ten musí být vždy přikotven bezpečnostními popruhy, které 
jsou označeny příslušnou certifikací. Doprava zdících prvků bude probíhat kontinuálně 
dle nutnosti potřeby na stavbě. Vzhledem ke krátké dopravované vzdálenosti by 
nemělo docházet ke komplikaci s dopravou či volbě trasy.  
 

3.10.3  Doprava po staveništi 

Jedná se o skládku materiálu z dopravního prostředku, jeho přemisťování po 
staveništi, uložení na skládku dle výkresu zařízení staveniště. Skládku materiálu na 
předem určenou skládku bude obstarávat hydraulická ruka, která je přímo na 
nákladním automobilu MAN 35.400 HIAB 477 E-6. Palety budou uvazovány pomocí 
EURO závěsu typu EZP (vidlice na palety), který bude zavěšen na háku hydraulické 
ruky. Vazačské práce budou provádět pouze dostatečně proškolené osoby s platným 
průkazem vazače. Palety s keramickými tvárnicemi Porotherm budou přemístěny vždy 
do daného podlaží těsně po montáži stopních panelů Spiroll za použití autojeřábu 
LIEBHERR LTM 1080-1 s EURO závěsem typu EZP, který bude zavěšen na háku 
daného autojeřábu. 
 

3.10.4  Skladování materiálu 

Stavební materiál potřebný pro danou etapu bude umístěn přímo na staveništi na místě 
k tomu určenému. Tato plocha bude srovnána, zhutněna vibrační deskou a poté 
přesypána 50mm kameniva frakce 16 – 32 mm. Plochy jednotlivých skládek a umístění 
na staveniště jsou vyznačeny ve výkrese zařízení staveniště. Palety se zdícími prvky je 
možné skladovat i na sobě a to maximálně v počtu dvou palet ( z důvodu výšky a pak 
následné manipulaci s vidlemi ). Jednotlivé palety budou umístěny v řadách a 
rozestupy mezi řadami musí být min. 1,5m z důvodu pohybu obsluhy a bezpečné 
manipulace s vidlemi.   
 
 

3.11  Postup výstavby 

 
Stavební práce mohou vykonávat pracovníci k této činnosti specializovaní. Každý 
pracovník dané čety musí být obeznámen s danou projektovou dokumentací, 
s technologickými postupy a předpisy výrobců, od kterých se budou používat materiály 
a příslušnými ČSN  a EN normami. 
Během samotné výstavby je nutné především dbát na pravidla a dodržování předpisů 
BOZP, aby nedošlo ke zranění některého z pracovníků. Zvláště pak při přemisťování 
těžkých břemen pomocí jeřábu.  
Před samotným započetím výstavby musí být dokončené všechny předešlé činnosti, 
které jsou popsány v bodu 3.6. 
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3.11.1  Montáž nosných st ěn z betonového ztraceného bedn ění 

Svislé nosné zdivo suterénního podlaží daného objektu je navrženo z betonových 
bloků NEICO, které jsou následně vylévány betonovou směsí. Nad otvory jsou použity 
překlady ze systémového řešení NEICO typu „VN20“ vyztuženy GPN 10. Překlady se 
opět zmonolitňují betonovou směsí.  
 
O vyzdění těchto konstrukcí se budou starat pracovní čety popsané v bodu 4.7.1. 
Při provádění této činnosti se nepředpokládají práce při teplotách pod + 5 °C. Kdyby 
tento případ však přesto nastal, musí být práce zastaveny a stavbyvedoucí určí další 
postup, spočívající v provedení některého z opatření pro zdění za nízkých teplot, 
případně zastavení prací úplně. 
 
Při běžných teplotách je nezbytné dodržovat následující: 
• zdící prvky vlhčit v případě, že hrozí riziko nadměrného odběru vody z betonové 

směsi. 
• dodržovat technologická pravidla výrobce a dodavatele těchto cihelných výrobků 
 
Postup zd ění:  
- před samotným procesem zdění si nejprve členové pracovní čety nachystají 

veškeré pomůcky popsané v bodu 3.8 a 4.3 
- vedoucí čety společně s mistrem zkontroluje vytyčení rohů stavby od geodeta 
- poté se uloží vždy 4 řady betonových bloků na sucho. Každá řada s přesahem o ½. 
- Vedoucí pracovní čety společně s mistrem, zkontrolují správné usazení bloků dle 

projektové dokumentace, hlavně vynechané otvory v místě určení.  
- Po přistavení autodomíchávače Stetter AM 8 C a autočerpadla betonové směsi 

SCHWING S39 SX, jejichž poloha je graficky znázorněna ve výkrese č.2 zařízení 
staveniště, vedoucí čety ověří, zda-li se jedná o konstrukční beton  PD ( C20/25 
XC1 ).  

- Zedníci se připraví na obsluhu hadice, přes kterou bude dopravována betonová 
směs 

- vedoucí pracovní čety vydá pokyn k započetí betonáže obsluze autodomíchávače 
a autočerpadla 

- zedníci budou pomocí hadice usměrňovat betonovou směs do připraveného 
bednění a to rovnoměrně ve výšce cca 50cm 

- pomocní pracovníci budou poté provádět vpichy pomocí ponorného vibrátoru, aby 
došlo k dokonalému vyplnění bednění betonovou směsí. 

- Betonová směs bude vylévána do výšky poloviny poslední řady betonových bloků, 
tak aby návaznost betonu opakujícího se procesu byla nejméně o 1/3 bloku (mimo 
ložnou spáru). 

- Do právě čerstvé betonové směsi pak budou pomocní pracovníci po půl metru 
zasunovat ocelové pruty betonářské výztuže V10550 pro lepší statické účinky a 
provázání konstrukce.  

- Po vyskládání 6. řady betonových bloků, tj. výška 1,5 m, bude posatveno pomocné 
lešení, z ketrého bude zbytek výšky zdiva doskládán a zmonolitněn.  
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- Jako pomocné lešení bude použito modulární hliníkové lešení s otočnými koly pro 
snažší manipulaci a přemístění. Toto lešení bude opatřeno žebříkem a zábradlím 
ve výšce 1,1m nad jeho podlahou. 

- V případě potřeby zakrácení některých betonových bloků pomocný pracovník 
provede toto zakrácení pomocí úhlové brusky s diamantovým kotoučem. 

- Při dosažení potřebné výšky pro osazení překladů vedoucí čety zkontroluje 
potřebné lože pro usazení překladů. 

- Uložení překladů dle šířky stavebního otvoru minimálně 100 mm. 
- Překlady jsou tvořeny z betonových tvarovek VN20, které jsou uloženy ve dvou 

řadách.  
- Vedoucí pracovní čety dohlédne na to, aby bednící tvarovky VN20 byly důkladně 

vypodloženy dřevěnou deskou a podepřenou podpěrami.  
- Do tvarovek VN20 se vloží systémová výztuž GPN10 a spolu s betonovými bloky 

následně zmonolitní čerstvou betonovou směsí. 
- Po dosažení správné výšky celého zdiva a jeho zmonolitnění, vedoucí pracovník 

spolu s mistrem vše překontrolují podle PD. 
 

3.11.2  Vyzdění nosných konstrukcí z keramického zdiva Porotherm  

Svislé nosné zdivo v daném objektu v 1.NP a 2.NP je navrženo z keramických tvárnic 
POROTHERM 40 P+D. Nad otvory v těchto konstrukcích jsou použity překlady 
standardní výšky 238 mm a šířky 70 mm od stejného výrobce. Jako pojivo těchto cihel 
bude použita maltová směs Baumit, která bude jako suchá směs umístěna v sile. 
 
O vyzdění těchto konstrukcí se budou starat pracovní čety popsané v bodu 3.7.1. 
Při provádění této činnosti se nepředpokládají práce při teplotách pod + 5 °C. Kdyby 
tento případ však přesto nastal, musí být práce zastaveny a stavbyvedoucí určí další 
postup, spočívající v provedení některého z opatření pro zdění za nízkých teplot, 
případně zastavení prací úplně. 
 
Při běžných teplotách je nezbytné dodržovat následující: 
• zdící prvky vlhčit v případě, že hrozí riziko nadměrného odběru vody ze zdící malty 
• v případě zdění po delší přestávce nebo za suchého a horkého počasí navlhčit 

zaschlé ložné plochy 
• zdivo zděné na maltu cementovou a vápenocementovou chránit za suchého 

horkého počasí před vysoušením zakrytím a vlhčením 
• dodržovat technologická pravidla výrobce a dodavatele těchto cihelných výrobků 
 
Postup zd ění:  

- před samotným procesem zdění si nejprve členové pracovní čety nachystají 
veškeré pomůcky popsané v bodu 3.8 a 3.9, vedoucí pracovní čety společně 
s pomocníky zapojí kontinuální míchačku a nastaví požadovanou hustotu 
maltové směsi. 

- vedoucí čety společně s mistrem zkontroluje vytyčení rohů stavby od geodeta 
- osazení rohových cihel dle technického listu výrobce do maltového lože výšky 

min. 10mm 
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Obrázek 5: Rohová vazba cihelných tvárnic Porotherm 40 P+D 

 
 

- vedoucí pracovní čety poté s mistrem pro kontrolu přeměří půdorysné 
rozměry založených zdí a to i na úhlopříčku a zkontrolují tyto délky s PD 

- zedníci natáhnou zednickou šňůrku z vnější strany zdiva 
- zedníci vyrovnají podklad maltou pod první vrstvou zdiva a to tak, aby byla 

tato vrstva uložena nejméně do 10 mm tlustého maltového lože 
- jeden zedník klade cihelné bloky do maltového lože a druhý je koriguje 

pomocí gumové paličky a vodováhy 
- vedoucí pracovník kontroluje dle PD, aby došlo k vynechání otvorů pro 

dveře a okna 
- od druhé vrstvy budou cihelné bloky ukládány do maltového lože výšky 

12mm 
- v místech kde se stýkají nosné zdi z různých cihelných bloků musí dojít 

k jejich provázání 
- vedoucí čety zajistí, aby v místech, kde jsou plánovány příčky, byly do 

ložných spár umístěny stěnové spony pro pozdější připojení příček. Tyto 
spony budou vloženy do každé druhé ložné spáry 

- pomocní pracovníci se budou starat, aby měli zedníci vždy dostatek maltové 
směsi v připravené korbici, palety s příslušnými cihelnými bloky  

- v případě potřeby zakrácení některého cihelného bloku pomocný pracovník 
provede toto zakrácení na blokové pile na daný rozměr 

- vedoucí pracovní čety kontroluje, aby byly dodržovány správné převazby 
mezi cihelnými bloky a nedošlo ke vzniku svislých spár. Jednotlivé cihly 
musí být vždy ve dvou sousedních vrstvách přesazeny o délku rovnou větší 
z hodnot 0,4 x h a 50 mm, kde h je výška cihelného bloku 
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- při výšce zdění 2,75m bude proces zdění probíhat ve dvou výškách – po 
vyzdění zdiva do výšky 1,5m bude postaveno pomocné hliníkové lešení, 
z kterého bude zbytek výšky zdiva dozděn 

- jako pomocné lešení bude použito modulární hliníkové lešení s otočnými 
koly snažší manipulaci a přemístění. Toto lešení bude opatřeno žebříkem a 
zábradlím ve výšce 1,1m nad jeho podlahou 

- při dosažení potřebné výšky pro osazení překladů vedoucí čety zkontroluje 
potřebné lože pro usazení překladu 
uložení překladů dle šířky stavebního otvoru:   

≤ 1750 mm → 125 mm 
2000 – 2250 mm → 200 mm 
> 2500 mm → 250 mm 

- překlady nesmí být uloženy na jiné než na celé cihle nebo na ½ cihly, která 
je jako ½ cihly vyrobena 

- dle šířky právě vyzdívaného zdiva určí vedoucí čety počet instalovaných 
překladů, dohlídne na jejich správné umístění dle působení ohybového 
momentu. Tyto překlady nachystají pomocní pracovníci, svázají je k sobě 
pomocí tenkého vazacího drátu a za pomoci jeřábu budou tyto překlady 
dopraveny na místo 

- po osazení překladu dojde k dozdění zdi na výšku dle PD a vše 
překontroluje vedoucí čety 

 
Výše popsaný postup bude analogicky použit ve všech patrech zadaného 
objektu.  

 
 

3.12 Bezpečnost a ochrana zdraví p ři práci 

 
Před zahájením vlastních prací musí být všichni pracovníci řádně proškoleni o 
bezpečnosti práce a o tomto proškolení musí být proveden zápis, který jednotliví 
pracovníci potvrdí svým podpisem. Pracovníci musí být dále seznámeni 
s technologickými postupy prací a s použitými technologiemi, materiály a pomůckami. 
Vedoucí pracovní čety stanoví konkrétní postupy, které zaručí bezpečnost na 
pracovišti. 
 
Blíže je bezpečnost práce popsána v oddílu č.10 „Bezpečnost práce řešené horní 
hrubé stavby Welnes centra“ . Níže jsou uvedeny především základní body, které je 
nutné při práci dodržet. 
 
Pro dosažení dostatečné bezpečnosti a ochraně zdraví při práci je třeba : 

- zajistit, že všichni pracovníci budou používat ochranné pracovní pomůcky, 
které jsou třeba pro danou činnost, přičemž ochranné helmy jsou nutností 
pro všechny činnosti 
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- zajistit zákaz vstupu do montážního prostoru a zdržování se pod zavěšeným 
břemenem 

- provést kontrolu kvalifikace pracovníků pro práci ve výškách, kontrolu 
platnosti průkazu jeřábníka 

- zkontrolovat potvrzení o zdravotní způsobilosti všech pracovníků, přičemž 
toto potvrzení nesmí být starší než jeden rok 

- přísně kontrolovat případné porušení zákazu požívání alkoholických a jiných 
návykových látek na pracovišti  

- dodržování pořádku na staveništi a to tak, že úklid bude proveden po 
skončení každé směny a rovněž údržba a řádné očištění pracovních strojů a 
pomůcek 

- pracovní stroje musí být prokazatelně v technickém stavu způsobilém pro 
bezpečný provoz 

 
Dále je třeba se řídit a dodržovat následující : 

- Vyhláška č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

- Nařízení vlády č.362/2005Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 
do hloubky  

- Směrnice Rady  92/57/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví na dočasných nebo přechodných staveništích 

- Nařízení vlády č.101/2005Sb.,o podr. pož. na pracoviště a pracovní 
prostředí 

- Vyhláška č.137/1998Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu 
- Nařízení vlády č.178/2001Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č.523/2002Sb.a 
nař.vl.č.441/2004 

- Nařízení vlády č.378/2001Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

- ČSN 73 23 10 – Provádění zděných konstrukcí 
- ČSN 73 8101 – Lešení – společná ustanovení 
- ČSN 73 8102 – Pojízdná a volně stojící lešení 

 

3.13  Vliv na životní prost ředí 

 
Při realizaci nejen výše popsané etapy je třeba dbát na dopady a vliv výstavby na 
životní prostředí. Faktory ovlivňující tento dopad jsou především použité materiály, 
technologie výstavby a stroje užívané při výstavbě. Je nezbytně nutné, aby stroje byly 
v takovém technickém stavu, aby nedocházelo k nežádoucím unikům olejů, paliva či 
jiných ropných látek do půdy. Proto musí být stroje kontrolovány po každé pracovní 
směně, ale také při každém zapojení nového stroje do procesu výstavby. V rámci 
stavebního řízení musí být o stavbě informován příslušný odbor životního prostředí a 
musí být  požádán o vyjádření se k zamýšlené stavbě a toto vyjádření musí být kladné. 
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V průběhu výstavby je třeba usilovat o snížení množství odpadů a v případě jejich 
vzniku zejména o snížení podílu nebezpečných odpadů na minimum. Nákladní 
automobily, které budou případné odpady odvážet, musí být předpisově označeny 
písmenem „A“. 
Při realizaci této etapy nevzniká žádný nebezpečný odpad. 
  
Dále je třeba se řídit a dodržovat následující : 

- Vyhláška č. 183/2001 Ministerstva životního prostředí, kterou se vydává 
katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů 

- Zákony č. 185/2001 Sb. a 381/2001, o odpadech 
- Vyhláška č. 383/2001 Ministerstva životního prostředí, o podrobnostech 

nakládání s odpady 
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4.1   Identifikace stavby 

 

4.1.1   Identifika ční údaje stavby 

Název stavby:                                         Wellness centrum Lipová - lázně 

Místo stavby:                                          Lipová – lázně 25,  

                                                              PSČ 790 63, kat.Ú.Dolní Lipová 

Charakter stavby:                                   Novostavba 

Odvětví:                                                  Občanská vybavenost 

Způsob financování:                               Soukromý podnikatelský záměr 

 

4.1.2   Identifika ční údaje investora 

Investor:                                                 Penzion Helios s.r.o,  

                                                             Merhautova 1024/155,  

                                                             613 00 Brno 

 

4.1.3   Identifika ční údaje projektanta 

Název:                                                    Atelier 101, s.r.o. 

                                                             Hlavní 101, Brno, 624 00 

Odpov ědný projektant:                           Ing. arch. Klára Trnková 

 

4.1.4   Identifika ční údaje generálního dodavatele 

Generální zastoupení:                            ESOX, spol. s.r.o. 

                                                             Libušina tř.23 

                                                             623 00 Brno 

4.1.5  Identifika ční údaje dodavatele  

Dodavatel panel ů SPROLL :                  Topos PREFA Tovačov s.r.o. 

                                                             Tovačov II – Annín 53 

                                                             751 01 Tovačov 

Dodavatel válcovaných I profil ů:         Ferona, a.s. 

                                                             Divize III., O.Z. 

                                                             Provozovna Brno 

                                                             Vídeňská 89 

                                                             639 00 Brno 
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4.1.6   Základní parametry stavby 

Počet podlaží:                                          1x suterénní 

                                                               2x nadzemní 

Zastavěná plocha:                              443 m2 

Obestav ěný prostor:                             4873 m3 

Střecha:                                                   Střecha je sedlová s nosnou krovovou  

                                                               dřevěnou konstrukcí a pultovými vikýři 

 

4.2 Obecná charakteristika 

Objekt wellness se nachází na ulici Lipová-lázně č.p.25, Lipová Lázně 790 63. Objekt 
wellness centra je navržen jako stavba se dvěma nadzemními a jedním podzemním 
podlažím. Půdorysně má objekt tvar T o půdorysných rozměrech 25,29 x 25,52m, 
zastavěné ploše 443m2 a obestavěném prostoru 4873m3. Je zastřešen sedlovou 
střechou s vikýři. Vsup do wellness centra je navržen přes  terasu. Z bazénové haly a 
prostoru saun je umožněn vstup do exteriéru na dřevěnou terasu  určenou pro relaxaci 
návštěvníku wellness centra. Na fasádě jsou uplatněny vnější schodiště v kombinaci 
pozinkovaná ocel+ dřevo vedoucí do druhého podlaží. .Fasáda je z části omítnuta, 
z části je uplatněno dřevěné obložení. 

Pozemek je ve vlastnictví investora a rozprostírá se na parc.č. 446/4, 446/3, 443/1, 
443/2 v katastrálním území Dolní Lipová. 
 

4.2.1  Členění stavby na stavební objekty 

SO 01 – Wellness centrum 

SO 02 – Komunikace 

SO 03 – Kanalizace 

SO 04 – Přípojka vody 

SO 05 – Přípojka NN 

SO 06 – Přípojka plynu 

 

4.2.2  Obecné informace 

Stropní konstrukce  nad 1.S budou částečně ze stropních betonových 
železobetonových panelů SPIROLL tl. 250, v místě osazení whirlpoolu bude provedena 
železobetonová monolitická deska. Vana whirpoolu bude podpírána železobetonovou 
konstrukcí. Vana bazénu  a dětského brouzdaliště je navržena z vodostavebního 
betonu tl 260mm.Třída betonu a výztuž včetně požadavků na provedení je řešena 
v části statika.  



41 
 

Nad 1.Np bude proveden strop z železobetonových prefabrikovaných stropních panelů 
SPIROLL tl. 300mm. Pro podepření dřevěných sloupů, nesoucích střešní konstrukci 
krovu, budou uloženy mezi stropními panely ocelové válcované I profily o výšce 
360mm. Mezery které vzniknou mezi I profily a stropními panely SPIROLL budou 
vyztuženy KARI sítí a zmonolitněny betonem B20/25. 

V úrovni stropní konstrukce nad 1.S , nad 1.NP a v 2.NP pod  pozednicí bude 
proveden nad obvodovým  a nosným zdivem ztužující železobetonový věnec.  

 

4.3 Materiály 

 

4.3.1 Železobetonové stropní panely SPIROLL 

 

Stropní panely nad 1PP: 

Označení Prvek Rozměry ks 

P1 Stropní panel SPIROLL tl. 250 1200/250/3700 6 

P2 Stropní panel SPIROLL tl. 250 1200/250/5550 2 

P3 Stropní panel SPIROLL tl. 250 1050/250/5550 1 

P4 Stropní panel SPIROLL tl. 250 1200/250/2430 4 

P5 Stropní panel SPIROLL tl. 250 1200/250/5975 2 

P6 Stropní panel SPIROLL tl. 250 600/250/5975 1 

P7 Stropní panel SPIROLL tl. 250 600/250/5550 1 

P8 Stropní panel SPIROLL tl. 250 1200/250/3065 10 

P9 Stropní panel SPIROLL tl. 250 1200/250/2965 2 

P10 Stropní panel SPIROLL tl. 250 600/250/2965 1 

P11 Stropní panel SPIROLL tl. 250 1200/250/2520 2 
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Stropní panely nad 1NP: 

Označení Prvek Rozměry ks 

P1 Stropní panel SPIROLL tl. 300 1190/300/7150 14 

P2 Stropní panel SPIROLL tl. 300 1190/300/10050 14 

P3 Stropní panel SPIROLL tl. 300 459/300/10050 1 

P4 Stropní panel SPIROLL tl. 300 741/300/7150 2 

P5 Stropní panel SPIROLL tl. 300 459/300/7150 2 

P6 Stropní panel SPIROLL tl. 300 741/300/10050 1 

 

4.3.2  Pomocné materiály pro montáž 

Strop nad 1.PP 

Označení Prvek Délka (mm) ks 

V1 Betonářská výztuž V 10425 1 000 27 

 

Strop nad 1.NP 

Označení Prvek Délka (mm) ks 

V1 Betonářská výztuž V 10425 1 000 52 

N1 Ocelový nosník I 360 10 150 10 

 

4.4 Pracovní podmínky 

Staveniště bude vybudovánu již před započetím stavby. V době montáže stropních 
panelů Spiroll bude zařízeno dle platných předpisů a norem. Skládky a sklady 
drobného materiálu budou umístěny v jihovýchodní části staveniště. Okolí a prostor 
staveniště bude označen všemi potřebnými dopravními značkami (viz výkres „širší 
situace dopravních vztahů okolí staveniště“). 
Dále není možné pokračovat v pracích za silného větru či deště z důvodu většího rizika 
vzniku úrazu. Staveniště není vybaveno osvětlením, proto je práce v noci a za snížené 
viditelnosti vyloučena.  
Staveništní komunikace bude zpevněná hutněným kamenivem frakce 0-64mm. 
Staveniště bude napojeno na inženýrské sítě (viz výkres č. 2 „zařízení staveniště“). 
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Panely Spiroll budou vykládány přímo z valníkového návěsu, pomocí autojeřábu 
LIEBHERR LTM 1080-1, který bude stát na komunikaci z hutněné kamenné drti frakce 
0-64mm. Pozice autojeřábu viz výkres č. 2 „Zařízení staveniště“. 
 
 

4.5 Převzetí staveništ ě a obecné pracovní podmínky 

 
Před zahájením montáže panelů Spiroll budou ukončeny veškeré nosné konstrukce dle 
projektové dokumentace. Konstrukce budou ukončeny železobetonovým věncem, 
budou neporušeny a čisté. Největší důraz bude kladen na rovinatost a celistvost 
povrchu železobetonového věnce. 
Veškeré předešlé činnosti musí být provedeny v souladu s projektovou dokumentací a 
příslušnými ČSN a EN normami a vyhláškami. Kontrola těchto činností proběhne dle 
kontrolního a zkušebního plánu a o jednotlivých kontrolách bude proveden zápis do 
stavebního deníku. 
 
 

4.6 Personální obsazení 

 
Veškeré montážní práce mohou provádět pracovníci, kteří mají pro danou činnost 
odbornou kvalifikaci a jejich zdravotní stav dovoluje vykonávat montážní práce ve 
výškách. 
Personální obsazení: 

• jeřábník 1x 
• montážník 2x 
• pomocný dělník 2x 
• řidič 1x 

 

4.7 Stroje a pracovní pom ůcky 

 
Mezi stroje a pracovní podmínky náleží: 

• 1x autojeřáb LIEBHERR LTM 1080-1 
• 1x tahač návěsu IVECO ASN 440 S42 
• 1x valníkový návěs S.KO 24/L – 13.62 FP25 
• 1x bruska BOSCH GWS 24-300J 
• 2x žebřík 
• 2x páčidlo 
• 1x kolečka 
• 1x vodováha 
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• 1x palice 
• 1x zednická lžíce 
• lopaty 
• klíny 

 
Parametry použitých strojů jsou uvedeny v dokumentu Návrh strojní sestavy. 
 
 

4.8  Ochranné pom ůcky pracovník ů 

 
Mezi ochranné pomůcky náleží: 

• pracovní oděv 
• pracovní obuv s rýhováním 
• ochranná přilba 
• reflexní vesta 
• pracovní rukavice 
• pracovní ochranné brýle 
• jistící úvazek 
• jistící lana 
• tlumiče pádu 

 
Před zahájením prací musí být každý člen pracovní čety prokazatelně seznámen 
s bezpečnostními předpisy a technologickými postupy, které se týkají provádění 
stropních panelů Spiroll. 
 
 

4.9  Výroba a doprava 

 

4.9.1  Výroba 

Všechny stropní panely Spiroll budou vyrobeny v závodě dodavatele TOPOS PREFA 
Tovačov s.r.o., Tovačov II – Annín 53, 751 01 Tovačov, tel.: +420 581 781 200, Fax: 
+420 581 781 281. 
 

4.9.2  Doprava na staveništ ě 

Primární dopravu panelů Spiroll zajistí pronajímaný autodopravce dodavatelskou 
firmou TOPOS PREFA Tovačov s.r.o.. Panely budou uloženy na valníkový návěs S.KO 
24/L – 13.62 FP25 tažený nákladním automobilem IVECO ASN 440 S42 dle platných 
norem a předpisů pro dopravu prefabrikovaných stropních panelů Spiroll. Doprava 
panelů bude po běžných komunikacích bez omezení, pouze na jednom typu soupravy. 
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Primární dopravu válcovaných I-profilů zajistí pronajímaný autodopravce 
dodavatelskou firmou RERONA, a.s. . I-profily budou uloženy na valníkový návěs S.KO 
24/L – 13.62 FP25 tažený nákladním automobilem IVECO ASN 440 S42 dle platných 
norem a předpisů pro dopravu válcovaných ocelových profilů. Doprava I-profilů bude 
po běžných komunikacích bez omezení. 
 

4.9.3  Vnitrostaveništní doprava 

Souprava, která přiveze panely (a I-rofily) z fabriky na staveniště bude mít vyhrazenou 
svoji polohu pro snadné vykládání. Montáž panelů bude probíhat jako „letmá montáž“ 
přímo z návěsu pomocí autojeřábu LIEBHERR LTM 1080-1, ten bude mít na staveništi 
určenou svoji polohu pro ukládání panelů (viz výkres č.2 „Zařízení staveniště“). Průkaz 
zvedacího mechanismu viz. návrh strojní sestavy - zátěžový diagram autojeřábu 
LIEBHERR LTM 1080-1, kde je posuzován největší stropní prvek Spiroll 
v nejvzdálenější poloze: PPS300-10+2 (1190/250/10050) Hmotnost panelu go=3,79 
kN/m2 , (rozměr: 10,050m x 1,190m =11,96m2) skutečná hmotnost: 11,96 x 3,79 = 
45,3kN (4,53 t ). Maximální potřebná délka vyložení je 24 m. Vzálenost od vnější hrany 
stavebního objetu je 13,5 m. 
 
 

4.10  Montáž 

 
Montáž panelů se musí provádět pod vedením odborných zaměstnanců, kteří musí být 
předem dokonale seznámeni s projektem, technologickými pravidly, s příslušnými ČSN 
a EN normami a s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Ostatní 
zaměstnanci provádějící montážní práce musí být seznámeni s uvedenými dokumenty 
a předpisy v rozsahu své účasti při montáži. Montážní práce  mohou provádět jen 
zaměstnanci, kteří mají pro vykonávanou práci požadovanou kvalifikaci a lékařské 
osvědčení pro práce ve výškách. 
Práce nemohou být započaty ani pokračovat při rychlosti větru nad 10m/s, při snížené 
viditelnosti a při pochybnostech o ztrátě stability konstrukce nebo její části. 
Osazení stropních panelů se bude provádět podle projektové dokumentace a to podle 
výkresů Strop nad 1.PP a Strop nad 1.NP. V jednotlivých patrech se budou panely 
pokládat od nejvzdálenějších, směrem k jeřábu. Tak se zamezí zbytečnému zvedání 
prvků, přes již položené prvky. 
Ještě před zahájením montáže proběhne přejímka a kontrola všech dílců a také 
přejímka a kontrola půdorysných rozměrů konstrukcí – výsledek musí být zapsán ve 
stavebním deníku. Nutná je také kontrola funkčnosti všech montážních a 
bezpečnostních pomůcek. 
Stropní panely jsou pro lepší manipulaci vybaveny po obvodě několika (většinou 4) 
ocelovými oky, za které je vazač upevní k lanům jeřábu, aby bylo možné jej v zavěšené 
poloze uložit přímo na místo určení. Vazač před upevnění uvázku, zkontroluje všechny 
ocelové oka a po zavěšení ještě jednou cca ve výšce 20 cm. Poté je možné panel 
zvednout a přepravit na danné místo určení. Zvedání musí probíhat plynule, aby 
nedošlo k trhavému pohybu, houpání, otáčení a příčnému rozkmitu. Před uložením na 
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své místo se panel ustálí montážníky a na navlhčenou podlkladní plochu (žb věnec) se 
nanese 10 mm MVC, do které se stropní dílec uloží. Je nutné maltu rovnoměrně 
roznést na celou ložnou plochu. Po přesném uložení na své místo, dle projektové 
dokumentace, může být panel odepnut z montážních lan. Při ukládání prvního panelu 
je nutné použít žebřík pro stabilizaci panelu na své místo. Následující panely se 
pokládají z již uložených panelů.  
Po uložení všech panelů nad 1NP na své místo je nutné osadit válcované I-profily do 
předem vynechaných otvorů, mezijednotlivými panely Spiroll. Úvazky pro přesun 
z valníku nákladního automobilu na předem určené místo musíme uchytit na dvou 
místech stejně vzálených od obou konců ocelového nosníku, aby nedošlo při zvedání 
k vychýlení z rovnovážné polohy. I-profil se uloží na své místo do maltového lože 
10mm. Poté se dle projektové dokumentace připevní Kari síť s oky 15/15, která tvoří 
výztuž dobetonávky otvoru, mezi panelem Spiroll a ocelovým válcovaným I-profilem. 
Ze spodní strany se připevní dřevěné bednění v místech plánovaných dobetonávek. 
Po uložení všech prvků na své místo se ze spár panelů odstraní veškěré nečistoty a 
beton boků (spár) se navlhčí. Poté vložíme do spár spárovou výztuž průměru 8mm 
z oceli V 10 425. Výztuž se umísťuje pouze u okrajů panelového pole. Následně spáry 
vylíváme betonovou zálivkou neméně třídy C 20/25 a zálivku hutníme. Před zatuhnutím 
zálivky přebytečnou maltu odstraníme a celé pracoviště očistíme. 
 
 

4.11 Zkouška a kontrola jakosti 

 
Požadavky na jakost a kvalitu úzce souvisí s dokumentem Kontrolní a zkušební plán, 
který je součástí této práce. 
 
Vstupní kontrola 

• Kontrola projektové dokumentace 
• Kontrola rovinnatosti ztužujících věnců 
• Kontorla panelů Spiroll 

 
Meziopera ční kontrola 

• Kontrola uložení panelů na věnce 
• Kontrola provedení cementové zálivky 
• Kontrola ošetřování spár 

 
Výstupní kontrola 

• Kontrola geometrie 
 
Komleptní kontrolní a zkušební plán je součástí práce pod názvem Kvalitativní 
požadavky a jejich zajištění. 
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4.12 Bezpečnost a ochrana zdraví 

 
Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci jsou uvedeny v dokunetu 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci řešené technologické etapy, které vycházejí 
z nařízení vlády číslo 591 ze dne 12. prosince roku 2006 sbírky o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a vyhláška číslo 
362 z roku 2005 sbírky o práci ve výškách. 
 
Dále je nutno dodržovat: 
Je důležité zachovat přesný sled montáže z hlediska stability a konstrukce a 
bezpečnosti montáže, stanoveny autorizovaným projektantem. U vnějších hran a uvnitř 
objektu, ve výšce větší jak 1,5m musí být zábradlí nebo ochranné ohrazení proti pádu. 
Musí být zajištěna bezpečná manipulace s břemeny. 
Práce bemohou být započaty ani pokračovat při rychlosti větru nad 10 m/s, při snížené 
viditelnosti a při pochybnostech o ztrátě stability konstrukce nebo její části. 
 
 

4.13  Vliv na životní prost ředí 

 
Při realizaci nejen výše popsané etapy je třeba dbát na dopady a vliv výstavby na 
životní prostředí. Faktory ovlivňující tento dopad jsou především použité materiály, 
technologie výstavby a stroje užívané při výstavbě. Je nezbytně nutné, aby stroje byly 
v takovém technickém stavu, aby nedocházelo k nežádoucím unikům olejů, paliva či 
jiných ropných látek do půdy. Proto musí být stroje kontrolovány po každé pracovní 
směně, ale také při každém zapojení nového stroje do procesu výstavby. V rámci 
stavebního řízení musí být o stavbě informován příslušný odbor životního prostředí a 
musí být  požádán o vyjádření se k zamýšlené stavbě a toto vyjádření musí být kladné. 
V průběhu výstavby je třeba usilovat o snížení množství odpadů a v případě jejich 
vzniku zejména o snížení podílu nebezpečných odpadů na minimum. Nákladní 
automobily, které budou případné odpady odvážet, musí být předpisově označeny 
písmenem „A“. 
Při realizaci této etapy nevzniká žádný nebezpečný odpad. 
 
Dále je třeba se řídit a dodržovat následující : 

• Vyhláška č. 183/2001 Ministerstva životního prostředí, kterou se vydává katalog 
odpadů a stanoví další seznamy odpadů 

• Zákony č. 185/2001 Sb. a 381/2001, o odpadech 
• Vyhláška č. 383/2001 Ministerstva životního prostředí, o podrobnostech 

nakládání s odpady 
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5.1   Identifikace stavby 

 

5.1.1   Identifika ční údaje stavby 

Název stavby:                                         Wellness centrum Lipová - lázně 

Místo stavby:                                          Lipová – lázně 25,  

                                                              PSČ 790 63, kat.Ú.Dolní Lipová 

Charakter stavby:                                   Novostavba 

Odvětví:                                                  Občanská vybavenost 

Způsob financování:                               Soukromý podnikatelský záměr 

 

5.1.2   Identifika ční údaje investora 

Investor:                                                  Penzion Helios s.r.o,  

                                                              Merhautova 1024/155,  

                                                              613 00 Brno 

 

5.1.3   Identifika ční údaje projektanta 

Název:                                                     Atelier 101, s.r.o. 

                                                              Hlavní 101, Brno, 624 00 

Odpov ědný projektant:                         Ing. arch. Klára Trnková 

 

5.1.4   Identifika ční údaje generálního dodavatele 

Generální zastoupení:                             ESOX, spol. s.r.o. 

                                                              Libušina tř.23 

                                                              623 00 Brno 

5.1.5  Identifika ční údaje dodavatele  

Dodavatel bet.sm ěsi:                              ILBAU, spol. s.r.o. 

                                                             Jeseník 1 

                                                             790 01 Jeseník 

5.1.6   Základní parametry stavby 

Počet podlaží:                                        1 x suterénní 

                                                              2 x nadzemní 

Zastavěná plocha:                                  443 m2 

Obestav ěný prostor:                              4873 m3 
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Střecha:                                                  Střecha je sedlová s nosnou krovovou  

                                                              dřevěnou konstrukcí a pultovými vikýři 

 

5.2 Obecná charakteristika 

Objekt wellness se nachází na ulici Lipová-lázně č.p.25, Lipová Lázně 790 63. Objekt 
wellness centra je navržen jako stavba se dvěma nadzemními a jedním podzemním 
podlažím. Půdorysně má objekt tvar T o půdorysných rozměrech 25,29 x 25,52m, 
zastavěné ploše 443m2 a obestavěném prostoru 4873m3. Je zastřešen sedlovou 
střechou s vikýři. Vsup do wellness centra je navržen přes  terasu. Z bazénové haly a 
prostoru saun je umožněn vstup do exterieru na dřevěnou terasu  určenou pro relaxaci 
návštěvníku wellness centra. Na fasádě jsou uplatněny vnější schodiště v kombinaci 
pozinkovaná ocel+ dřevo vedoucí do druhého podlaží. .Fasáda je z části omítnuta, 
z části je uplatněno dřevěné obložení. 

Pozemek je ve vlastnictví investora a rozprostírá se na parc.č. 446/4, 446/3, 443/1, 
443/2 v katastrálním území Dolní Lipová. 
 

5.2.1  Členění stavby na stavební objekty 

SO 01 – Wellness centrum 

SO 02 – Komunikace 

SO 03 – Kanalizace 

SO 04 – Přípojka vody 

SO 05 – Přípojka NN 

SO 06 – Přípojka plynu 

 

5.2.2  Obecné informace 

Stropní konstrukce  nad 1.S budou částečně ze stropních betonových 
železobetonových panelů,  v místě osazení whirlpoolu bude provedena 
železobetonová monolitická deska. Vana whirpoolu bude podpírána železobetonovou 
konstrukcí. Vana bazénu  a dětského brouzdaliště je navržena z vodostavebního 
betonu tl 260mm. Nosné zdivo je doplněno třemi nosnými pilíři rozměru 400/400 mm 
vynášející stropní průvlaky. Pilíře jsou navrženy jako železobetonové monolitické. 
Třída betonu a výztuž včetně požadavků na provedení je řešena v části statika. Po 
zátopové zkoušce bude realizována vodotěsná stěrka  a montáž keramického pláště 
bude dodávkou bazénové technologie 
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5.3  Materiál 

 

5.3.1  Použitý materiál 

 
• Bednící materiál :  Systémové bednění PERI MULTIFLEX – stropní bednění 

                         Systémové bednění PERI TRIO – rámové bednění 
                         Systémové bednění PERI LICO – lehké sloupové bednění      

• Výztuž :   Ocel 10 505 (R), průměry dle projektové dokumentace, díl statika 
• Beton :     C 25 / 30 – XC1 

          B 20 V4 – vodostavební beton 
 

5.3.2  Výpis materiálu 

Stropní bedn ění PERI MULTIFLEX 

Označ. prvku Počet [Ks] Hmotnost [Kg] 
Hmotnost 
celkem [Kg] 

Nosník GT 24 32 38 1 120 

Nosník VT 20 K 120 32 3 840 

Vysouvací stojka 80 25 2 000 

Křížové hlavy s trojnožkou 48 10 480 

Bednící desky 2,5x1m 37 40 1 480 

Rámové bedn ění PERI TRIO 

Označ. prvku Počet [Ks] Hmotnost [Kg] 
Hmotnost 
celkem [Kg] 

Stabilizátor RSSI 14 18 252 

Výložník AV 210 14 13 182 

Panel D 250x(100,75,50) 24,8,16 88,72,55 3 568 

Kloubový roh DGE 125(75) 4 (4) 21,3 (12,8) 136,4 

Panel D 75x(100,75,50) 8,4,17 33,27,19 695 

Zámek BDF 260 3,5 910 

Táhlo (+matice,podložka) 140 5,23 732 
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Sloupové bedn ění PERI LICO 

Označ. prvku Počet [Ks] Hmotnost [Kg] 
Hmotnost 
celkem [Kg] 

Panel LICO 3,00 m 16 78 1 248 

Panel LICO 0,50 m 16 15 240 

Zámky BFD 96 8,41 807 

Stabilizátor RSSI 4 18 72 

Označ. prvku 
Objem 

autodomícháv
ače [m3] 

Potřebný počet cyklů 
autodomíchávače 

Objem 
celkem [m3] 

Beton C20/25 XC1 8 3 21,55 

Beton B 20 V4 8 8 57,57 

Označ. prvku 
Hmotnost [t] 

Desky,           Sloupy,           stěny 
Hmotnost 
celkem [t] 

Betonářská ocel 10505  4,17                0,23               6,65 11,05 

 
 

5.4  Pracovní podmínky 

 
Staveniště bude vybudovánu již před započetím stavby. V době montáže monolitických 
konstrukcí bude zařízeno dle platných předpisů a norem. Skládky a sklady drobného 
materiálu budou umístěny v západní části staveniště. Okolí a prostor staveniště bude 
označen všemi potřebnými dopravními značkami (viz výkres „širší situace dopravních 
vztahů okolí staveniště“). 
Dále není možné pokračovat v pracích za silného větru či deště z důvodu většího rizika 
vzniku úrazu. Staveniště není vybaveno osvětlením, proto je práce v noci a za snížené 
viditelnosti vyloučena.  
Staveništní komunikace bude zpevněná hutněným kamenivem frakce 0-64mm. 
Staveniště bude napojeno na inženýrské sítě (viz výkres č.2 „zařízení staveniště“). 
 

5.5  Převzetí staveništ ě 

 
Před zahájením této fáze pracovní činnosti horní hrubé stavby je nutné zkontrolovat 
dílčí předešlé etapy a činnosti, které musí být již hotovy v patřičném rozsahu a kvalitě. 
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Z těchto dílčích činností by mělo být již hotové: 
• zřízení zařízení staveniště 
• provedení základových pasů a základové desky 
• provedení suterénního zdiva z prolévaných betonových tvárnic 

Veškeré předešlé činnosti musí být provedeny v souladu s projektovou dokumentací a 
příslušnými ČSN a EN normami a vyhláškami. Kontrola těchto činností proběhne dle 
kontrolního a zkušebního plánu a o jednotlivých kontrolách bude proveden zápis do 
stavebního deníku. 

 

5.6  Personální obsazení 

 
Složení pracovní čety bude provedeno na základě požadované činnosti. V tomto 
případě se bude jednat o 2 čety. 
Práce prováděné na stavbě řídí stavbyvedoucí nebo jím pověřený mistr. Tito pracovníci 
určují složení čety, rozdávají jednotlivé úkoly a zodpovídají za rychlost a kvalitu 
provedených prací. Všichni pracovníci musí být řádně seznámeni a proškolení 
s pravidly BOZP, použitými technologiemi a technologickými postupy jednotlivých 
činností.  
Doporučený počet pracovníků v četě pro proces zdění je 3 – 7. Vzhledem k tomu se 
četa bude skládat z těchto pracovníků: 
 

5.6.1  Četa pro montáž bedn ění 

Tato četa se bude zabývat sestavením systémového bednění pro betonáž ŽB 
monolitických konstrukcí. Daná pracovní četa se bude skládat z: 

• 1 x vedoucí pracovní čety 
• 2 x montér 
• 4 x pomocný pracovník 

 

5.6.2 Četa pro montáž betoná řské výztuže 

Tato četa se bude zabývat montáží výztuže pro ŽB monolitické konstrukce. Daná 
pracovní četa se bude skládat z: 

• 1 x vedoucí pracovní čety 
• 2 x montér 
• 2x pomocný pracovník 

 

5.7 Stroje a pracovní pom ůcky 

 
Mezi stroje a pracovní podmínky náleží: 

• 1 x Nákladní automobil MAN 35.400 HIAB 477 E-6 s hydraulickou rukou 
• 1 x Autodomíchávač Stetter AM 8 C na podvozku MAN TGM 36.340 
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• 1 x Čerpadlo na beton SCHWING S39 SX na podvozku MAN TGM 18.280 4x4 
• 1 x Ponorný vibrátor MITSUBISHI HV45 
• 1 x Ponorný vibrátor MITSUBISHI HV45 
• 1 x Vibrační lišta VLZ 
• 1 x Vysokorychlostní bruska BOSCH GWS 24-300J 
• 1 x Aku vrtací šroubovák BOSCH GSR 14,4-2 V Professional 
• 1 x Digitální teodolit PENTAX ETH – 310 10 
• Kladiva 
• Vodováhy 
• Latě 
• Lopaty 
• Hrábě 
• Pásmo 
• Metr 
• Kolečka 

 

5.8  Ochranné pom ůcky 

 
Mezi ochranné pomůcky náleží: 

• Ochranná přilba 
• Ochranné brýle 
• Pracovní rukavice 
• Zpevněná pracovní obuv 
• Pracovní oděv opatřený ochrannými prvky 

 

5.9  Výroba a doprava 

 

5.9.1  Výroba 

• Betonová směs bude připravována v betonárně „ILBAU, spol. s.r.o.“, Jeseník 1, 
790 01 Jeseník, tel.: +420 606 658 114. 

• Systémové bednění PERI bude z firmy „PERI spol. s r.o.“, Průmyslová 392, 252 
42 Jesenice u Prahy, tel.: +420 241 090 311. 

• Ocelové pruty výztuže budou z firmy „Ferona, a.s.“, Divize III., O.Z., 
Provozovna Brno, Vídeňská 89, 639 00 Brno 

 

5.9.2  Doprava na staveništ ě 

Primární dopravu betonové směsi na staveniště bude zajišťovat dodavatelská firma 
betonárna ILBAU spol. s r.o. pomocí Autodomíchávače Stetter AM 8 C na podvozku 
MAN TGM 36.340. 



55 
 

Primární dopravu ocelové výztuže bude zajišťovat dodavatelská forma Ferona a.s.. 
Výztuž  bude  přivezena  na  stavbu  na  nákladním automobilu  MAN 35.400 HIAB 477  

E-6. 

Systémové bednění PERI bude zapůjčeno u firmi STAVPUR,s.r.o. (Jeseník), která 
bednění vlastní. Dopravu na staveniště bude zajišťovat zhotovitelná firma ESOX za 
pomocí nákladního automobilu MAN 35.400 HIAB 477 E-6. 

 

5.9.3  Vnitrostaveništní doprava 

Autodomíchávač Stetter AM 8 C na podvozku MAN TGM 36.340, který bude vozit 
čerstvou betonovu směs a bude mít na staveništi své místo (viz. výkres Zařízení 
staveniště). V těsné blízkosti vedle autodomíchávače bude stát čerpadlo na beton 
SCHWING S39 SX na podvozku MAN TGM 18.280 4x4, které bude přečerpávat 
betonovou směs na předem určené místo. 
Dále se jedná o skládku benění PERI a skládku ocelvé výztuže, které budou přivezeny 
nákladním automobilem MAN 35.400 HIAB 477 E-6 s hydraulickou rukou, kterou bude 
daný materiál skládat na skládku HSV. 
 
 

5.10  Skladování 

 
Materiál určený pro skladování, bude umístěn na staveništi na místě k tomu určeném. 
Jedná se o otevřenou skládku HSV, která bude tvořena zhutněným kamenivem frakce 
16 – 32 mm, výška vrstvy cca 50 mm. Plochy jednotlivých skládek jsou vyznačeny ve 
výkrese zařízení staveniště. 
Požadavky na skladování materiálů viz. kvalitativní požadavky a jejich zajištění. 
 
 

5.11  Montáž 

 

5.11.1  Přejímka podklad ů 

Před zahájením bednících prací musí stavbyvedoucí překontrolovat úplnost a kvalitu 
předcházejících prací. Mezi kontrolované prvky patří základové konstrukce, podkladní 
beton, hydroizolace, vytaženou výztuž ze základových pasů (věnců), pro navázaní 
vyztuže monolitických stěn a sloupů. Dále je nutné prověřit, zda jsou dodrženy 
povolené odchylky stanovené pro dané konstrukce. Před zahájením montáže bednění 
je nutné, minimálně v rozsahu  pracovních spar, podklad vyčistit, případně vyčerpat 
vodu. 
Dále se prověří vytyčovací body, zda jsou pevně stanoveny, pro vytyčování 
železobetonové konstrukce, která je na tyto body orientována.  
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Je nutné také prověřit zdroje elektrického proudu a přípojku vody dle norem a výkresu 
zařízení staveniště. 
 

5.11.2  Obecné požadavky na bedn ění 

Bednění musím být provedeno přesně podle pokynů výrobce. Je nutné zabezpečit 
všechny části, aby působily jako celek a tím se zabránilo posunutí, vybočení a borcení. 
Bednění musí být sestaveno tak, aby následné odbedňování mohlo probíhat podle 
potřeb. Spáry mezi jednotlivými dílci musejí být velmi těsné, aby nedocházelo 
k vyplavování jemných částí betonové směsi. Vnitřní povrch bednění musím být 
dokonale očištěn a  je třeba jej ošetřit odbedňovací emulzí, která se nanáší 
v rovnoměrné vrstvě po celé ploše bednění. 
 

5.11.3  Postup bedn ění 

� Sloupy 
Jedná se o tři monolitické sloupy v 1.NP, které ponesou stropní průvlak. 
Na sloupy použijeme čtyři bednící panely lehkého sloupového bednění LICO 
(PERI), které nám vytvoří požadovaný rastr na monolitický sloup. Panely 
přesně osadíme pomocí páčidla. Jednotlivé panely je nutné ukotvit vzájemně 
k sobě. Každý spoj panelů, je ukotven kotvami, počet záleží na výšce panelu. 
Je potřeba si dát pozor na trhliny a poškozené části panelů. Takové se nesmějí 
používat. Bednění sestavujeme ze země, případně za použití žebříku. Při 
větších výškách nad 2,7 m je nutné použít pomocného lešení. Bednění musí 
být zajištěno  pomocí stabilizátorů RS, nebo RSS. Před betonáží je nutné 
překontrolovat a utáhnout všechny zámky BFD. 
 

 
              Obrázek 5: LICO lehké sloupové bedn ění 
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� Vodorovné konstrukce 
Jedná se o bednění dna vany bazénu a monolitické desky v místě osazení 
whirpoolu a desku, která vanu whirpool podpírá. 
Začne se stavbou stojek. Matice se na stojce stočí tak, aby nad ní byl ponechán 
volný závit asi 150 mm. Vnitřní spojka se vysune tak, aby bylo přibližně 
dosaženo požadované celkové délky stojky. Vysunutí se zajistí řádným 
zasunutím čepu do otvoru vnitřní stojky. Vytočením matice s integrovaným 
klínem se nastaví přesná délka stojky. Na stojku se nasadí křížová hlava. 
Každá druhá stojka s křížovou hlavou musí být opatřena trojnožkou, která 
zajišťuje především svislost stojky, ale přenáší i horizontální zatížení vzniklé 
během bednění stropů. Do křížových hlav se osadí křížové (primární GT 24) 
nosníky, křížová hlava bezpečně zajišťuje jeden nebo dva nosníky proti 
překlopení. Na primární nosníky se osadí sekundární nosníky VT 20 K. Poté se 
provede pokládka bednících desek na sekundární nosníky. Aby se zabránilo 
překlopení sekundárních nosníků, je nutné styk bednících desek a nosníků 
zajistit hřebíky. Je třeba dbát na to, aby klín byl v bednící poloze, tj. čep 
zajišťující horní stojku musí na obou stranách řádně dosedat na širší část klínu.  
Po vyskládání celé plochy bednícími deskami stavbyvedoucí provede nivelaci 
horního povrchu. Pomocní dělníci pomocí matic s integrovaným klínem na 
stojkách doladí výškovou úroveň celého stropu. Po srovnání horního povrchu 
do roviny se horní povrch bednění nastříká odbedňovacím olejem. Dále se 
provede kontrola těsnosti bednících desek. 
 

 
Obrázek 6: PERI nosníkové stropní bedn ění MULTIFLEX  

 
� Stěny 

Jedná se o nosné stěny bazénové vany a stěny bazénu. 
Pomocní pracovníci nejprve natřou bednící dílce odbedňovacím olejem 
z důvodu pozdější snažší demontáže jednotlivých dílců od stěny. 
Pomocní pracovníci nařežou distanční plastové trubičky na délku, kterou jim 
určí vedoucí pracovní čety a tyto trubičky osadí plastovými kónusy. 
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Vedoucí montážní čety určí, které bednící dílce se budou právě používat, 
pomocní pracovníci je uchytí a postaví naproti sobě (na každé straně budou 2 
pomocní pracovníci a 1 montér). 
Montér stojící na základové desce vloží do děr v bednění spínací tyče a nasadí 
na ně distanční plastové trubičky s kónusy a poté tyče prostrčí dírou 
v protilehlém bednícím dílci. 
Montéři na tyto tyče nasadí podložky a křídlové šestihranné matice, které 
dotáhnou. 
Vždy při osazení páru bednících dílů naproti sobě musí dojít ke spojení dílců 
stojících vedle sebe pomocí spínacích zámků BDF (případně závor TAR 85) , 
které umístí montéři. Vzdálenost zámků určí vedoucí montážní čety (obvykle po 
50cm). 
 
 

 
Obrázek 7: PERI zámky BDF  

 
 
Při bednění rohů pomocný pracovník přidrží rohový dílec a montéři jej pomocí 
spínacích zámků BDF přichytí k bednícím dílům. 
Vedoucí montážní čety musí zajistit vyrovnání bednění ve svislé i vodorovné 
poloze. Toto vyrovnání se bude provádět vždy při smontování cca 4m 
konstrukce 
Na vnitřních stranách stěn budou pro vyrovnání použity vysouvací stavitelné 
stabilizátory RS/RSS, které se do bednění uchytí pomocí závlačky a do betonu 
základové desky budou navrtány trny, které se přichytí pomocí chemických 
kotev. 
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               Obrázek 8: PERI stabilizátory RS/RSS  

 
 
 
Na pokyn vedoucího čety budou montéři stabilizátor zasouvat či vysouvat, aby 
došlo k vyrovnání bednění. 
Na vnější straně severní a západní stěny bude bednění zapřeno pomocí 
hranolů a prken do stávajícího terénu.  
 
 

 
Obrázek 9: PERI bednící panely TRIO  
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5.11.4  Přejímka konstrukce bedn ění 

Po dokončení bednících prací musí technický dozor investora převzít bednění a dát 
souhlas k pokračování prací na armování a následné betonáži. Výsledky prověrky musí 
být zapsány technickým dozorem investora do stavebního deníku. 
Kontroly prováděné TDI jsou blíže specifikovány v KZP – Monolitické stěny. 
 

5.11.5  Ukládání výztuže 

Vedoucí pracovník bude detailně seznámen s PD k jednotlivým konstrukcím a bude 
dohlížet na průběh celé montáže a uložení jednotlivých prutů na svá místa. 
Výztuž se uloží v poloze předepsané v projektové dokumentaci – viz. část statika. Je 
důležité aby tak vydržela i při betonování a proto ji se musí důkladně provázat vázacím 
drátem Ø 1,5 mm. Výztuž před uložením musíme důkladně prohlédnout a očist od 
případných nečistot a zbavit ji mastnoty, aby dokonale přilnula k betonové směsi. 
Předepsané krytí výztuže zajistí distanční podložky, které se vkládají pod výztuž, tak 
aby neležela přímo na bednění. Nejvhodnější jsou podložky z PVC, betonové nebo 
vláknocementové. Při vkládání výztuže je nutné dbát na křížení výztuže, jelikož je zde 
reálné nebezpečí vzniku dutin nevyplněných betonem. 
U svislých nosných stěn se bude začínat s armováním ještě před osazením bednění. 
Armování bude započato v rozích, jelikož ty jsou nejkomplikovanější. Montér 
betonářské výztuže bude přesně navazovat pruty, které vycházejí ze základové 
konstrukce na pruty stěny. Přesnou pozici určí vedoucí pracovník podle PD.  
 

5.11.6  Přejímka uložené výztuže 

Po uložení výztuže přesně podle projektové dokumentace stavbyvedoucí pozve 
technický dozor investora, aby převzal výztuž a dal souhlas k betonování / k montáži 
bednění. Výsledky kontroly musí TDI zapsat do stavebního deníku.  
Kontroly prováděné TDI jsou blíže specifikovány v KZP – Monolitické stěny. 
 

5.11.7  Betonáž  

5.11.7.1  Zásady, které je nutno dodržet v pr ůběhu betonáže 

- Betonová směs se musí zpracovat co nejdříve, aby nedošlo ke znehodnocení 
betonu. 

- Nasákavé konstrukce (bednění) v místě betonáže, je potřeba navlhčit, aby nebraly 
vodu z čerstvého betonu. 

- Betonová konstrukce nesmí podléhat otřesům, minimálně 7 dní po betonáži. 
- Vpichy vibrátoru nesmějí být vícekrát do jednoho místa. 
- Betonová směs nesmí být vypouštěna z větší výšky jak 1,5m. 
- Betonová směs se rozkládá souvisle v rovnoměrných vrstvách. 
- Při betonování sloupů a pilířů, nesmí rychlost betonování překročit hodnotu 

udávanou výrobcem bednění. 
- Betonová směs se ukládá opatrně, tak aby nedošlo k přetvoření bednění, nebo 

výztuže. 
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5.11.7.2  Přeprava betonové sm ěsi 

Betonová směs, která bude dopravována na stavbu v autodomíchávačem Stetter AM 8 
C na podvozku MAN TGM 36.340 se musí dopravovat co nejkratší dobu, tak aby se 
směs příliš nerozmísila, nebo nezatuhla, neznehodnotila jakýmikoli příměsi, či vlivy 
povštrnostních podmínek. Dodavatel betonové směsi odpovídá za kvalitu betonové 
směsi, která v době přejímky musí mít požadovanou třídu a všechny další vlastnosti 
jaké má mít. Při přejímce každého mixu musí být předán dodací list stavbyvedoucímu, 
nebo mistrovi na stavbě, který obsahuje identifikaci výrobce, pořadové číslo dokladu, 
označení odběratele a místo přejímky, druh, třídu betonu, cementum zpracovatelnost 
betonové směsi, přísady, množství betonové směsi v m3, datum a čas zamíchání 
směsi, použitý dopravní prostředek, jeho SPZ, jméno řidiče, čas příjezdu a ukončení 
přajímky. Zároveň bude odebrán vzorek pro zkoušky kvality betonu 
Sekundární doprava bude zajištěna na staveništi čerpadlem na beton SCHWING S39 
SX na podvozku MAN TGM 18.280 4x4, který bude přeřerpávat a dopravovat doručený 
beton na místo zpracování. Vyložení čerpadla je dostatečné, tak aby mohl betonovou 
směs dopravit na všechny místa určení. 
 

5.11.7.3  Zpracování betonové sm ěsi 

Betonovat se budou nejprve podpěrné nosné stěny bazénové vany z betonu C25/30 – 
XC1, poté nosná deska pro whirpool z betonu C25/30 – XC1, následně stropní deska 
v úrovni 1.NP s otvorem pro osazení vany whirpool z betonu C25/30 – XC1, poté dno a 
stěny bazénové vany z vodostavebního betonu B20 V4 a nakonec se budou betonovat 
tři sloupy 400/400 mm v 1.NP z betonu C25/30 – XC1. 

 

5.11.7.4  Postup betonáže 

- Před započetím samotné betonáže vedoucí pracovní čety určí výšku, do které 
se bude betonovat. Tuto výšku určí pomocí nivelačního přístroje a do bednění 
pomocný pracovník natluče hřebíky po cca 1m do této výšky. 

- Po přistavení autočerpadla SCHWING S39 SX a autodomíchávače Stetter AM 
8 C na místo, které je vyznačeno ve výkrese č.2 – „Zařízení staveniště“, 
vedoucí pracovní čety ověří, zda – li se jedná o konstrukční beton dle PD 
(C20/25 XC1).  

- Pomocní pracovníci si na lešení nachystají ponorný vibrátor. 
- Zedníci se připraví na obsluhu hadice, přes kterou bude dopravována betonová 

směs. 
- Vedoucí pracovní čety vydá pokyn k započetí betonáže obsluze 

autodomíchávače a autočerpadla. 
- Zedníci budou pomocí hadice usměrňovat betonovou směs do připraveného 

bednění a to rovnoměrně ve výšce cca 50cm. 
- Pomocní pracovníci budou poté provádět vpichy pomocí ponorného vibrátoru, 

aby došlo k dokonalému vyplnění bednění betonovou směsí. 
- Vedoucí pracovní čety musí pohlídat a zkontrolovat, aby bylo bednění vyplněno 

betonovou směsí přesně do výšky, kterou si připravili před započetím betonáže. 
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- V případě betonáže desky se po vybetonování do požadované výšky povrch 
zvibruje pomocí vibrační lišty VLZ. 

 
 

5.12  Kontrola jakosti 

Požadavky na jakost a kvalitu úzce souvisí s dokumentem Kontrolní a zkušební plán, 
který je součástí této práce. 
 
Vstupní kontrola 

• Kontrola projektové dokumentace 
• Kontrola rovinnatosti přechozích konstrukcí 
• Kontorla materiálu 

 
Meziopera ční kontrola 

• Kontrola bednění 
• Kontrola armování 
• Kontrola betonování 

 
Výstupní kontrola 

• Kontrola odbedňování a následná kontrola geometrie 
 
Komleptní kontrolní a zkušební plán je součástí práce pod názvem Kvalitativní 
požadavky a jejich zajištění. 

 

5.13  Bezpečnost a ochrana zdraví 

Před zahájením vlastních prací musí být všichni pracovníci řádně proškoleni o 
bezpečnosti práce a o tomto proškolení musí být proveden zápis, který jednotliví 
pracovníci potvrdí svým podpisem. Pracovníci musí být dále seznámeni 
s technologickými postupy prací a s použitými technologiemi, materiály a pomůckami. 
Vedoucí pracovní čety stanoví konkrétní postupy, které zaručí bezpečnost na 
pracovišti. 
Blíže je bezpečnost práce popsána bodě  „9. Bezpečnost a organizace práce řešené 
hrubé stavby Welnes centra“. Níže jsou uvedeny především základní body, které je 
nutné při práci dodržet. 
 
Pro dosažení dostate čné bezpečnosti a ochran ě zdraví p ři práci je t řeba : 

• zajistit, že všichni pracovníci budou používat ochranné pracovní pomůcky, 
které jsou třeba pro danou činnost, přičemž ochranné helmy jsou nutností 
pro všechny činnosti 

• zajistit zákaz vstupu do montážního prostoru a zdržování se pod 
zavěšeným břemenem 

• provést kontrolu kvalifikace pracovníků pro práci ve výškách, kontrolu 
platnosti průkazu jeřábníka 
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• zkontrolovat potvrzení o zdravotní způsobilosti všech pracovníků, přičemž 
toto potvrzení nesmí být starší než jeden rok 

• přísně kontrolovat případné porušení zákazu požívání alkoholických a jiných 
návykových látek na pracovišti  

• zajistit dostatečnou a srozumitelnou komunikaci mezi jeřábníkem a 
vedoucím pracovní čety (případně osobou jím pověřenou) a dbát na to, aby 
se jeřábník řídil pokyny této osoby při přesunu materiálu. Tyto pokyny se 
nesmí dávat voláním, ale předem smluvenými gesty paží, popřípadě 
použitím vysílačky 

• zajistit, aby břemeno nebylo přemisťováno nad prostorem, kde pracují další 
pracovníci výstavby, ti ale musí jeřábníkovi umožnit bezpečný přesun 
břemena 

• dodržování pořádku na staveništi a to tak, že úklid bude proveden po 
skončení každé směny a rovněž údržba a řádné očištění pracovních strojů a 
pomůcek 

• pracovní stroje musí být prokazatelně v technickém stavu způsobilém pro 
bezpečný provoz 

 
Dále je t řeba se řídit a dodržovat následující : 

• Vyhláška č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

• Nařízení vlády č.362/2005Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 
do hloubky  

• Směrnice Rady  92/57/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví na dočasných nebo přechodných staveništích 

• Nařízení vlády č.101/2005Sb.,o podr.pož.na pracoviště a pracovní prostředí 
• Vyhláška č.268/2009Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu 
• Nařízení vlády č.178/2001Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č.523/2002Sb.a 
nař.vl.č.441/2004 

• Nařízení vlády č.378/2001Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

• ČSN 73 23 10 – Provádění zděných konstrukcí 
• ČSN 73 8101 – Lešení – společná ustanovení 
• ČSN 73 8102 – Pojízdná a volně stojící lešení 

 
 

5.14  Vliv na životní prost řědí 

 
Při realizaci nejen výše popsané etapy je třeba dbát na dopady a vliv výstavby na 
životní prostředí. Faktory ovlivňující tento dopad jsou především použité materiály, 
technologie výstavby a stroje užívané při výstavbě. Je nezbytně nutné, aby stroje byly 
v takovém technickém stavu, aby nedocházelo k nežádoucím unikům olejů, paliva či 
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jiných ropných látek do půdy. Proto musí být stroje kontrolovány po každé pracovní 
směně, ale také při každém zapojení nového stroje do procesu výstavby. V rámci 
stavebního řízení musí být o stavbě informován příslušný odbor životního prostředí a 
musí být  požádán o vyjádření se k zamýšlené stavbě a toto vyjádření musí být kladné. 
V průběhu výstavby je třeba usilovat o snížení množství odpadů a v případě jejich 
vzniku zejména o snížení podílu nebezpečných odpadů na minimum. Nákladní 
automobily, které budou případné odpady odvážet, musí být předpisově označeny 
písmenem „A“. 
Při realizaci této etapy nevzniká žádný nebezpečný odpad. 
  
Dále je t řeba se řídit a dodržovat následující : 

• Vyhláška č. 183/2001 Ministerstva životního prostředí, kterou se vydává katalog 
odpadů a stanoví další seznamy odpadů 

• Zákony č. 185/2001 Sb. a 381/2001, o odpadech 
• Vyhláška č. 383/2001 Ministerstva životního prostředí, o podrobnostech 

nakládání s odpady 
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6.1   Identifikace stavby 

 

6.1.1   Identifika ční údaje stavby 

Název stavby:                                         Wellness centrum Lipová - lázně 

Místo stavby:                                          Lipová – lázně 25,  

                                                              PSČ 790 63, kat.Ú.Dolní Lipová 

Charakter stavby:                                   Novostavba 

Odvětví:                                                  Občanská vybavenost 

Způsob financování:                               Soukromý podnikatelský záměr 

 

6.1.2   Identifika ční údaje investora 

Investor:                                                 Penzion Helios s.r.o,  

                                                             Merhautova 1024/155,  

                                                             613 00 Brno 

 

6.1.3   Identifika ční údaje projektanta 

Název:                                                    Atelier 101, s.r.o. 

                                                             Hlavní 101, Brno, 624 00 

Odpov ědný projektant:                          Ing. arch. Klára Trnková 

 

6.1.4   Identifika ční údaje generálního dodavatele 

Generální zastoupení:                            ESOX, spol. s.r.o. 

                                                             Libušina tř.23 

                                                             623 00 Brno 

 

6.1.5   Základní parametry stavby 

Počet podlaží:                                        1x suterénní 

                                                             2x nadzemní 

Zastavěná plocha:                                 443 m2 

Obestav ěný prostor:                             4873 m3 

Střecha:                                                 Střecha je sedlová s nosnou krovovou 

                                                             dřevěnou konstrukcí a pultovými vikýři 
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6.2 Obecná charakteristika 

Objekt wellness se nachází na ulici Lipová-lázně č.p.25, Lipová Lázně 790 63. Objekt 
wellness centra je navržen jako stavba se dvěma nadzemními a jedním podzemním 
podlažím. Půdorysně má objekt tvar T o půdorysných rozměrech 25,29 x 25,52m, 
zastavěné ploše 443m2 a obestavěném prostoru 4873m3. Je zastřešen sedlovou 
střechou s vikýři. Vsup do wellness centra je navržen přes  terasu. Z bazénové haly a 
prostoru saun je umožněn vstup do exterieru na dřevěnou terasu  určenou pro relaxaci 
návštěvníku wellness centra. Na fasádě jsou uplatněny vnější schodiště v kombinaci 
pozinkovaná ocel+ dřevo vedoucí do druhého podlaží. .Fasáda je z části omítnuta, 
z části je uplatněno dřevěné obložení. 

Pozemek je ve vlastnictví investora a rozprostírá se na parc.č. 446/4, 446/3, 443/1, 
443/2 v katastrálním území Dolní Lipová. 
 

6.2.1  Členění stavby na stavební objekty 

SO 01 – Wellness centrum 

SO 02 – Komunikace 

SO 03 – Kanalizace 

SO 04 – Přípojka vody 

SO 05 – Přípojka NN 

SO 06 – Přípojka plynu 

 

6.3   Zdůvodn ění zařízení staveništ ě 

6.3.1  Údaje o staveništi, koncepce 

V řešené lokalitě je navržena stavba Wellness centra v areálu Penzionu Helios. 
Penzion je dočasně mimo provoz, takže stavba Wellnes centra nenarušuje jeho 
provoz. 
Pozemek se nachází na parcele č. 446/4, 446/3, 443/1, 443/2 v katastrálním území 
Dolní Lipová. 
Na staveništi se nenachází stromy ani keře, tudíž není nutné uvažovat jejich odtranění. 
 
 

6.3.2  Napojení na inženýrské sít ě 

Veškeré inženýrské sítě se nacházejí v těsné blízkosti pozemku, odkud jsou vedeny 
přípojky na pozemek investora do budovy penzionu Helios. Nové napojení na 
inženýrské sítě bude provedeno připojením na přípojky k Penzionu Helios. Na 
Pozemku se nacházejí trasy vodovodu, nízkotlakého plynovodu (NTL), v jižní částí 
pozemku probíha středotlaký plynovod (STL) z něj je napojen NTL. Dále veřejné 
osvětlení, sdělovací vedení a elektrická energie. 
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Vodovod: 
Zajištění zdroje vody bude provedeno v předstihu v podobě provedení vodovodní 
přípojky včetně osazení vodoměrnou šachtou. Přípojka bude napojena na stávající 
přípojku penzionu Helios. Z této šachty budou poté provedeny další staveništní 
rozvody. Trvale budou na vodu napojeny sociální kontejnery silo s kontinuální 
míchačkou. 
 
Kanalizace: 
Přípojka Wellness centra bude napojena na stávající přípojku penzinu Helios. 
Přípojka kanalizace pro zařízení staveniště bude provedena vysazením odbočky 
z nově vybudované kanalizační přípojky. Na tuto kanalizaci budou napojeny mobilní 
kontejnery, v kterých se nachází umývarna a WC. 
 
Elektrická energie: 
Zajištění zdroje elektrické energie bude provedeno staveništní přípojkou, která bude 
nově zbudována a připojena na stávající rozvod el. energie z domovního rozvaděče 
penzionu Helios. O rozvod elektrické energie po staveništi se budou starat rozvodné 
skříně, které jsou na stavbě celkem 2. 
 

6.3.3  Sociální za řízení staveništ ě 

Do řešení sociálního zařízení staveniště spadají prostory pro kancelář 
stavbyvedoucího (1x), kancelář mistra (1x), kancelář TDI (1x), šatny pracovníků stavby 
(3x), umývarna+WC (1x). Veškeré toto zařízení bude řešeno jako mobilní kontejnery a 
jejich pronájem, umístění a následné odstranění zajistí firma ESOX. Doplňkovými prvky 
budou odpadkové koše, ketré budou umístěny tak, že před kancelářemi budou 
umístěny 2ks, před šatnami pracovníků stavby bude také 1ks.  
Objekty jsou rozmístěny na planované ploše budoucího parkoviště v západní části 
pozemku podél plotu. Vše je vyznačeno ve výkresu č.2 „Zařízení staveniště“. 
 

6.3.4  Skladovací plochy 

Skladovací plochy pro materiál na HSV jsou umístěny ve střední části stavebního 
pozemku západně od objektu stavby. Tento prostor je srovnán a na povrchu je umístěn 
zvibrovaný štěrk frakce 16/32mm. Výměra této plochy činí 160 m2 a materiál na ni bude 
dopravován pomocí autojeřábu, nebo pomocí hydraolické svedáku, který je součástí 
nákladního automobilu. Dále je nutné zajistit prostory pro úschovu pomůcek, drobného 
ručního nářadí či jiných cenných věcí. Tyto prvky budou uschovány ve dvou mobilních 
skladech, které jsou umístěny vedle sociálních kontejnerů v západní části staveniště. 
Tyto mobilní kontejnery budou taktéž zajištěny pomocí firmy ESOX. 
 
Ornice, která bude odtěžena při zemních pracích bude uložena na meziskládce v jihžní 
části staveniště. 
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6.3.5  Míchací centrum 

Jedná se o místo v těsné blízkosti, západně od stavby. Plocha je zpevněna silničními 
panely KZD 1/300/100, o rozměrech 3 x 1 m, tl. 150 mm, objemu 0,448 m3 a hmotnosti 
1 120kg / panel. Panely budou osazovány na zvibrovanou zeminu a 50 mm lože 
netříděného kameniva frakce 0 – 64 mm. 
Součástí míchacího centra je Silo na maltovou směs Baumit MM100 a kontinuální 
míchačka PFT HM5. 
V těsné blízkosti míchacího centra je místo odběru vody, ze kterého bude odebírána 
voda pro míchání maltové směsi. Dále je v těsné blízkosti umístěna rozvodná skříň el. 
energie, ze které bude napojena kontinuální míchačka PFT HM5. Tato rozvodná skříň 
bude zároveň sloužit pro rozvod el. energie po stavbě. 
 

6.3.6  Doprava po staveništi 

Jendná se o skladku materiálu z dopravního prostředku, jeho přemísťování po 
staveništi, uložení na skládku dle výkresu  zařízení staveniště. Jedná se především o 
přesun palet se zdícími prvky. Tyto úkony bude obstarávat autojeřáb LIEBHERR LTM 
1080-1. Palety budou uvazovány pomocí EURO závěsu typu EZP (vidlice na palety), 
který bude zavěšen na háku daného jeřábu.  
 

6.3.7  Dopravní opat ření 

Z hlediska omezení či řízení výjezdu vozidel stavby na stávající komunikaci je třeba 
použít zvláštních opatření ve smyslu dopravního značení omezující rychlost vozidel 
jedoucích po  této komunikaci. Stávající komunikace Lipová-lázně bude tedy opatřena 
značkou B20a -„nejvyšší povolená rychlost 30km/h“ s dodatkovou tabulí „Výjezd 
vozidel ze stavby“. Tato značka bude umístěna 50 m před odbočkou na staveniště 
v obou směrech v pravém pruhu. Ve stejném směru, ale 50 m za odbočkou bude 
dopravní značka B20b – „konec max. povolené rychlosti 30 km/h“. Vlastní stavba bude 
přístupná pouze osobám a vozidlům stavby a tato skutečnost bude značena na 
samotném vjezdu dopravní značkou B1 – „Zákaz vjezdu všech vozidel“ s dodatkovou 
tabulí s nápisem „Mimo vozidel stavby“. Výjezd na hlavní komunikaci ze stavby bude 
opatřen dopravním značením P06 – „Stůj, dej přednost v jízdě“. Ve výjezdových 
rozhlededových trojúhelnících nesmějí být a nebudou žádné prvky či předměty bránící 
v rozhledu řidiče. Vše výše uvedené bude před vlastní realizací projednáno a 
odsouhlaseno na příslušném DI PČR. 
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6.4 Postup výstavby hlavních technologických etap 

 
I. Etapa – zemní práce: 

• oplocení pozemku 
• zřízení zařízení staveniště 
• skrývka pozemku 
• určení hlavní polohové čáry a 2 pevných výškových bodů 
• vytýčení stavby 
• vytýčení inženýrských sítí 
• provedení potřebných výkopů 

 
II. Etapa – základy : 

• provedení obvodových pasů 
• provedení vnitřních pasů 
• bednění základové desky 
• betonáž vnitřních i obvodových pasů společně se základovou deskou 
• provedení vlastního napojení inženýrských sítí 

 
III. Etapa – realizace horní hrubé stavby: 

• vyzdění svislých nosných konstrukcí 
• betonáž železobetonové konstrukce bazénu 
• uložení a betonáž vodorovných nosných konstrukcí 
• vyzdění vnitřních příček 
• montáž prefa schodiště a jeho zastřešení 

 
IV. Etapa – dokon čovací práce : 

• montáž oken, dveří  
• osazení whirpool  
• zhotovení vnitřních omítek 
• provedení vnitřních podlah 
• provedení vnitřních rozvodů inženýrských sítí a jejich kompletace 
• montáž vnitřních dveří 
• zbudování veškerých komunikací a prostorů okolí stavby 
• dokončení terénních úprav okolí stavby 
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6.5  Popis díl čích objekt ů zařízení staveništ ě 

 

6.5.1  Sociální kontejnery 

 
Sanitární bu ňka SAN2/V 

 
Obrázek 10: Sanitární bu ňka SAN2/V 

Venkovní rozměry: 

• 6058 x 2436 x 2800 mm, (Maximální obsazenost 25 osob) 

Základní vybavení: 

• 1 x venkovní dveře 
• 3 x sanitární okno 
• 1 x mezistěna s vnitřními dveřmi 
• 2 x sprchový kout 
• 1 x pisoár 
• 1 x keramické umyvadlo 
• 2 x toaletní kabinka se záchodovou mísou, vnitřní dveře 
• 1 x bojler 

Účel: 

• Hygiena pracovníků stavby 
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Obytná bu ňka OB 6 

 
Obrázek 11: Obytná bu ňka OB 6 

 

Venkovní rozměry: 

• 6058 x 2436 x 2800 mm 

Základní vybavení: 

• 1 x venkovní dveře 
• 1 x plastové okno s roletou 

Účel: 

• Kancelář stavbyvedoucího 
• Kancelář mistra 
• Kancelář TDI 
• šatna 

 
Technický popis – obytné, kancelá řské a sanitární bu ňky:  
Technický popis – obytné, kancelářské a sanitární buňky – typ AB 
 
Ocelový rám: 

• Svařovaná  ocelová konstrukce z otevřených a válcovaných profilů tl. 3mm. 
 
Podlaha: 

• Podlahové nosníky s pozinkovaným plechem tl. 0,6-0,7mm 
• Desky minerální vaty tl. 80/100mm 
• PE – folie 
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• Dřevotřísková deska tl. 22mm /E1/ 
• PVC tl. 1,5mm 

 
Obvodové stěny: 

• Stěnové nosníky s pozinkovaným profilovaným plechem tl. 0,6 – 0,75mm 
• Desky minerální vaty tl. 50mm 
• Dřevotřísková oboustraně laminovaná deska tl. 10mm /E1/ 
• Standartně bílý dekor, za příplatek dekor dub světlý 

 
Střecha: 

• Střešní zakrytí ze zinkovaného profilovaného plechu tl. 0,6 – 0,75mm 
• Desky minerální vaty tl. 100mm 

 
PE – fólie: 

• Dřevotřísková oboustraně laminovaná deska tl. 10mm /E1/ 
• Standardně bílý dekor 

 
Dveře: 

• Venkovní: jednokřídlé, pozinkované, izolované, hladké 
• Provedení leve, nebo pravé,  rozměr 875 x 1970mm 
• Vnitřní: jednokřídlé, překližko – dřevěné s plněným plástem 
• Provedení levé nebo pravé rozměr 850 x 1970mm 

 
Okna: 

• Standardně plastová 900 x 1200mm, 1800 x 1200mm  s venkovní roletou a 
pojistkou 

• Sanitární provedení 600 x 600mm s matným sklem 
 
Elektroinstalace: 

• Dle ČSN nebo DIN, 400/230V 
• CEE venkovní připojovací zástrčka a zásuvka 400V/30A/5p 
• Elektrický rozvaděč AP 
• FI proudový chránič 40/4E-0,1A 
• LS jistič 10A /světlo/ 
• LS jistič 16A /zásuvky/ 
• Zásuvky 
• Vypínač 
• Zásuvka pro přímotop 2kW 
• Vanové zářivky 2 x 36W 

 
Topení: 

• Za příplatek 
• Nástěnný konvektor 
• 0,5kW, 1kW, 2kW s otočným regulátorem teploty a tempomatem 

Klimatizace: 
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• Za příplatek 
• Nástěnné provedení ACOND 
• 2,2kW, 2,6kW, 3,5kW 
• Lze i s tepelným čerpadlem 

 
Lakování: 

• Standardní tóny barev 
• RAL 7035 světlé šedá, RAL 9010 čistá bílá 
• Ostatní odstíny RAL dle přání za příplatek 

 
 

6.6  Podmínky a opat ření pro provád ění stavby 

 

6.6.1  Ochrana a zabezpe čení staveništ ě 

Na staveništi není třeba řešit oplocení, lze využít stávajícího oplocení pozemku, ketré 
tvoří  drátěný plot na ocelových sloupcích výšky 2000 mm s uzamykatelnou bránou. 
Mimo pracovní dobu bude brána zamčena před nedovoleným vniknutím osob. 
Ohraničení staveniště je znázorněno ve výkrese „Zařízení staveniště“.  
Jednotlivé pracovní procesy budou probíhat podle projektové dokumentace a 
technologisckých předpisů. Důraz bude kladen na bezpečnost a ochranu zdraví 
pracovníků (viz níže „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci řešené technologické 
etapy“). 
Provoz na staveništi se bude řídit podle následujících zákonů, nařízení a vyhláškami: 

• Nařízením vlády 591/2006 Sb. požadasvky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích. 

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

Všechy osoby pohybující se na staveništi, musejí být proškoleny o dodržování všech 
právních předpisů. Obsluha strojů bude řádně proškolena o práci na příslušném 
strojním zařízení. Zvýšená pozornost bude kladena především při montáži za pomocí 
autojeřábu LIEBHERR LTM 1080-1. Všichni pracovníci pohybující se po staveništi 
musejí mít ochranou přilbu a reflexní vestu.  
Na stěně sociální buňky, kancelář stavbyvedoucího, bude připevněna tabulka 
s důležitými telefonními čísli na: 

• Zdravotní službu 
• Hasičský záchraný sbor 
• Policii ČR 
• Plynárny 
• Vodárny 
• Dodavatele elektrické energie 
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6.6.2  Pořádek na staveništi 

Na staveništi se během celé výstavby bude dodržovat pořádek a to na všech místech 
včetně těsného blízkosti stavby. Bude se jednat o skladování na příslušných 
skládkách, skladech a o nakládání s odpady vzniklými při zpracování jednotlivých 
materiálů a dílců. 
Je nutné dbát na na čistotu komunikace pří výjezdu nákladních aut ze staveniště. 
Pracovníci pověření úklidem přilehlé asfaltové komunikace musejí dbát velké 
opatrnosti a práci provádět výhradně v reflexníxh vestách. Na stavbě budou přistaveny 
kontejnery na třídění odpadu na plasty, papír a komunální odpad. 
 

6.6.3  Vliv výstavby na životní prost ředí 

Při realizaci nejen výše popsané etapy je třeba dbát na dopady a vliv výstavby na 
životní prostředí. Faktory ovlivňující tento dopad jsou především použité materiály, 
technologie výstavby a stroje užívané při výstavbě. Je nezbytně nutné, aby stroje byly 
v takovém technickém stavu, aby nedocházelo k nežádoucím unikům olejů, paliva či 
jiných ropných látek do půdy. Proto musí být stroje kontrolovány po každé pracovní 
směně, ale také při každém zapojení nového stroje do procesu výstavby. V rámci 
stavebního řízení musí být o stavbě informován příslušný odbor životního prostředí a 
musí být  požádán o vyjádření se k zamýšlené stavbě a toto vyjádření musí být kladné. 
V průběhu výstavby je třeba usilovat o snížení množství odpadů a v případě jejich 
vzniku zejména o snížení podílu nebezpečných odpadů na minimum. Nákladní 
automobily, které budou případné odpady odvážet, musí být předpisově označeny 
písmenem „A“. 
  
Dále je t řeba se řídit a dodržovat následující : 

• Vyhláška č. 183/2001 Ministerstva životního prostředí, kterou se vydává katalog 
odpadů a stanoví další seznamy odpadů 

• Zákony č. 185/2001 Sb. a 381/2001, o odpadech 
• Vyhláška č. 383/2001 Ministerstva životního prostředí, o podrobnostech 

nakládání s odpady 
 
 

6.7  Předpokládané termíny realizace výstavby 

 
Zahájení výstavby:      2.4. 2013 
Ukončení výstavby:     8.8. 2013 
 
Časový plán výstavby řešené atapy stavby je samostatnou přílohou č.8  
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6.8  Bezpečnost a ochrana zdraví 

 
Bezpečnost a ochrana zdraví je samostatně řešena v dokumentu „9.Bezpečnost a 
ochrana zdraví při práci“. Provoz na staveništi se bude řídit nasledujícimi zákony, 
nařízeními a vyhláškami: 

• Nařízením vlády 591/2006 Sb. požadasvky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích. 

• Nařízení vlády 362/2005 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
nebezpečí pádu. 
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7.1  Auto je řáb LIEBHERR LTM 1080-1 

 

Dimenze jeřábu na nejvzdálenější a zároveň nejtěžší prvek: Stropní panel SPIROLL 

PPS300-10+2 (1190/250/10050) Hmotnost panelu go=3,79 kN/m2 , (rozměr: 10,050m x 

1,190m =11,96m2) skutečná hmotnost: 11,96 x 3,79 = 45,3kN (4,53 t ). Maximální 

potřebná délka vyložení je 24m. Vzálenost od vnější hrany stavebního objetu je 13,5m.  

Autojeřáb bude sloužit na vertikální staveništní dopravu betonových panelů SPIROLL. 

Ideální pozice, ze které lze montáž provádět bude označena ve výkrese č.2 „Zařízení 

staveniště“. Autojeřáb bude nasazen nárazově viz. příloha č.7 „Bilance zdrojů“ 

         

 

 

 
Obrázek 12: Auto je řáb LIEBHERR LTM 1080-1-Bo ční pohled 
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Obrázek 13: Auto je řáb LIEBHERR LTM 1080-1-P ůdorysný pohled  

 

 

 

 

Technické parametry 

 

Maximální nosnost                                    80,00 t 

Délka základního výložníku                      Zasunutý: 11 m / Vysunutý: 50 m 

Délka výložníku s nástavci                       66 m 

Délka vozu                                                  12,34 m 

Šířka vozu                                                   2,5 m  

Šířka vozu s vysunutými op ěrami            6,3 m 

Výška vozu                                                 3,85 m 

Hmotnost                                                    48 t 
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7.1.1  Zátěžový diagram autoje řábu LIEBHERR LTM 1080-1 

 

V diagramu je červeně zaznačeno nejkritičtější vyložení jeřábu, při ukládání nejtěžšího 

stropního panelu SPIROLL (4,53 t). 

 

 

 

 
Obrázek 14: Zát ěžový diagram autoje řábu LIEBHERR LTM 1080-1 
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7.2  Autodomícháva č STETTER AM 8 C na podvozku MAN TGM 

 

Autodomíchávač Stetter AM 8 C na podvozku MAN TGM 36.340 je navrženo na dovoz 

betonové směsi na základy, výplň ztraceného bednění u suteréního zdiva, 

dobetonávky u stropních panelů SPIROLL a na dodatečné zmonolitnění panelů 

SPIROLL betonovou zálivkou. Nasazeno nárazově viz příloha č.7 „Bilance zdrojů“. 

 

 
Obrázek 15: Autodomícháva č Stetter AM 8 C na podvozku MAN TGM 26.340 

 

Technické parametry 

 

Pohotovostní hmotnost                            29,5 t 

Užitné zatížení                                             26 t 

Pohon                                                           6x4 

Výkon motoru                                              340 kW 

Objem                                                           8 m3 

Otáčky bubnu (min -1)                                0-12/14 

Šířka                                                            2,4 m 

Výška                                                           6 m 
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7.3  Betonové čerpadlo SCHWING S 39 SX 

 

Čerpadlo na beton SCHWING S39 SX na podvozku MAN TGM 18.280 4x4 pro přesun 

betonové směsi po staveništi – betonáž základů, ztraceného bednění, věnců a stropní 

desky.  Nasazeno nárazově viz příloha č.7 „Bilance zdrojů“. 

 
Obrázek 16: Čerpadlo na beton SCHWING S39 SX 

 

 

Technické parametry 

 

Vertikální dosah                                         38,7 m 

Horizontální dosah                                    34,7 m 

Skládání výložníku                                      R 

Počet ramen                                                 4 

Dopravní potrubí                                         DN 125 

Délka koncové hadice                                 4 m 

Pracovní rádius oto če                                2x360o 

Systém zapadkování                                   SX-H 

Zapadkování p ředních podp ěr                  7,94 m 

Zapadkování zadních podp ěr                    6,40 m 

 

Čerpací jednotka: 

Typ                                                               P 2023 

Pohon                                                          535 l/min 

Dopravní válec                                            230x2000 mm 

Hydraulický válec                                       110/75 mm 
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Počet zdvih ů                                               27 min-1 

Dopravované množství                              136 m3/h 

Max. tlak betonu                                          85 bar 

 

7.4  Nákladní automobil - Taha č IVECO ASN 440 S42 

 

Tahač IVECO ASN 440 S42 bude sloužit k potahu podvalníku a primární dopravě 

staveništních buněk, stropních panelů SPIROLL a ocelových profilů. Nasazeno 

nárazově viz příloha č.7 „Bilance zdrojů“. 

 

 
Obrázek 17: Nákladní automobil - taha č IVECO ASN 440 S42 

 

 

Technické parametry 

 

Výkon                                                           310 kW 

Objem motoru                                              10 300 ccm 

Rozvor                                                          3,65 m 

Celková délka                                              6,08 m 

Celková hmotnost                                      18 t 

Užitné zatížení                                             12,6 t 
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7.5  Valníkový náv ěs S.KO 24/L – 13.62 FP25 

 

Valníkový návěs bude sloužit k primární dopravě staveništních buněk, stropních panelů 

SPIROLL a ocelových profilů. Jedná se o běžně používanou soupravu v silniční 

logistice. Nasazeno nárazově viz příloha č.7 „Bilance zdrojů“. 

 

 
Obrázek 18: Valníkový náv ěs S.KO 24/L – 13.62 FP25 

 

Technické parametry 

 

Výkon                                                           310 kW 

Délka náv ěsu                                               13,7 m 

Pohotovostní hmotnost                               7,05 t 

Užitné zatížení                                              39,0 t 

Hmotnost na nápravu                                  3 x 9,0 t 

Pohotovostní výška                                     4,0 m 

Šířka vozu                                                     2,55 m  
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7.6  MAN 35.400 HIAB 477 E-6 

 

Nákladní automobil MAN 35.400 HIAB 477 E-6 s hydraulickou rukou, bude používán 

na stavbě pro dovoz zdících tvárnic a betonových bloků ztraceného bednění pro svislé, 

nosné zdivo. Materiál bude dovezen na euro paletách a pomocí hydraulické ruky 

s dosahem 16 m bude skládán na připravenou skladovací plochu HSV (viz příloha č.2 

výkres „Zařízení staveniště). Nasazeno nárazově viz příloha č.7 „Bilance zdrojů“. 

 

 

 
Obrázek 19: MAN 35.400 HIAB 477 E-6 

 

Technické parametry 

 

Celková ší řka                                               2,5 m 

Celková délka                                               9,4 m 

Max. nosnost vozidla                                   12 t 

Max. nosnost hydraulické ruky               12 t 

Ložná plocha valníku                                 6200 x 2450 mm 
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7.7  AVIA D120 – nosi č kontejner ů CTS038 

Nákladní automobil AVIA D120 s nosičem kontejnerů bude používán pro odvoz odpadů 

ze staveniště. Bude nasazen kontinuálně během celé doby výstavby. 

 
Obrázek 20: AVIA D120 – nosi č kontejner ů CTS038 

 

 

 

Technické parametry 

 

Rozvor                                                           3,4 m 

Celková délka                                               5,99 m 

Max. celková hmotnost vozidla                  9,99 t 

Max. celková hmotnost soupravy              17,99 t 

Max. výkon                                                  135 kW 
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7.8  Kontejner C2 38 KV 3.x 

 

Kontejner bude složit jako nástavba na nákladní automobil AVIA D120 s hákovým 

nosičem kontejnerů CTS5038 k přepravě materiálů na  stavbu a odpadu mimo něj. 

Nasazení kontinuální po celou dobu výstavby. 

 

 
Obrázek 21: Kontejner C2 38 KV 3.x  

 
Obrázek 22: Technické parametry kontejneru C2 38 KV  3.x 

 

 

Technické parametry 

 

Délka A1                                                       3 835 mm 

Délka A2                                                       3 650 mm 

Šířka B1                                                        1 300 mm 

Šířka B2                                                        1 200 mm 

Objem                                                           3,43 m3 

Hmotnost kontejneru                                  450 kg 
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7.9  Kontinuální mícha čka PFT HM 5 

 

Kontinuální míchačka PFT HM5 bude použita pro míchání zdící směsí. Nasazeno 

kontinuálně během doby zdění z cihelných tvárnic Porotherm 40 P+D. Nasazeno 

nárazově viz příloha č.7 „Bilance zdrojů“. 

 

 

  

 
Obrázek 23: Kontinuální mícha čka PFT HM5 

 

 

 

Technické parametry 

 

Výkon mícha če                                           45 – 60 l/min 

Příkon                                                          5,5 kW 

Napájení                                                        400 V 

Hmotnost                                                      148 kg 

Rozměry                                                        2280x390x370 mm 
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7.10  Ponorný vibrátor MITSUBISHI HV45 

 

Ponorný vibrátor MITSUBISHI HV45 bude používán na hutnění betonové směsi 

základových pasů, ztraceného bednění u suterénního zdiva, monolitických stěn u 

bazénové konstrukce. Nasazeno nárazově viz příloha č.7 „Bilance zdrojů“. 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 24: Ponorný vibrátor MITSUBISHI HV45  

 

 

 

 

 

Technické parametry 

 

Průměr hlavy vibrátoru                               45 mm 

Délka h řídele                                               6 m 

Frekvence                                                    12000 vib/min 

Objem nádrže                                              3,8 l 

Obsah motoru                                             181 cc 

Palivo                                                           benzín 

Rozměry (D x Š x V)                                    520 x 390 x 450 mm 
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Startovací systém                                       ruční starter 

Váha                                                             37 Kg 

Výkon motoru                                              6 HP 

 

 

7.11  Elektrický naviják univerzální CP200 

 

Elektrický naviják univerzální CP200 bude na stavbě používán pro vertikální dopravu 

drobného materiálu do druhého nadzemního podlaží. Nasazeno nárazově viz příloha 

č.7 „Bilance zdrojů“. 

 

 

 
Obrázek 25: Elektrický naviják univerzální CP200  

 

 

Technické parametry 

 

Nosnost navijáku                                       200 Kg 

Napájení                                                     230 V 

Spot řeba energie                                        370 Watt 

Čistá váha stroje                                        34 Kg 
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7.12  Dělící bruska BOSCH GWS 24-300J 

 

Vysokorychlostní bruska BOSCH GWS 24-300J bude používána ke krácení ocelových 

prutů výztuže věnců, monolitických stěn a výztuže stropní konstrukce. Bude použita 

v průběhu celé stavby. 

 

 

 

 
Obrázek 26: D ělící bruska BOSCH GWS 24-300J  

 

 

 

Technické parametry 

 

Příkon                                                           2400 W 

Volnob ěžné otáčky                                      5000 min-1 

Výstupní výkon                                           1670 W 

Závit h řídele brusky                                    M 14 

Průměr kotou če                                          300 mm 

Ø Vrtání                                                       22,2 mm 

Hmotnost                                                    10,3 kg 
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7.13  Digitální teodolit PENTAX ETH – 310 10 

 

Digitální teodolit PENTAX ETH – 310 10 bude na stavbě složit zaměření a vytyčení 

nových sítí a konstrukcí, kontrolujeme pomocí něj rovinnosti a svislosti. Bude používán 

v průběhu celé stavby. 

 

 
Obrázek 27: Digitální teodolit PENTAX ETH – 310 10  

 

Technické parametry 

 

Obraz                                                            vzpřímený 

Zvětšení                                                       30x 

Průměr objektivu                                         45 mm 

Rozlišovací schopnost                               3““ 

Zorné pole                                                   2,6 m 

Minim. zaost ření                                         135 m 

Měření úhl ů – metoda m ěření                    Inkrementální rotační snímač 

Min.zobrazení (volitelné)                           10 cc / 20 cc 

Přesnost                                                    10““ (30 cc) 

Citlivost libel 

Krabicová libela                                       8““/2 mm 

Alhidádová libela                                      40““/ 2mm 

Optická centrace 

Zvětšení                                                     3x 

Rozsah zaost ření                                     0,5 m až nekonečno 

Displej (typ, po čet)                                    LCD, 2 oboustranně 



93 
 

Typ trojnožky                                            odnímatelná 

Napájení                                                     4 x 1,5V alkalické, AA (30 hodin) 

Rozměry                                                     168 x 330 x 158  mm 

Váha                                                           4,6 kg 

 

7.14  Vibrační lišta VLZ 

 

Vibrační lišta VLZ bude na stavbě použita ke stržení čerstvé betonové směsi. Bude 

použita při provádění monolitického dna železobetonové konstrukce bazénu a 

železobetonové stropní konstrukce. Nasazeno nárazově viz příloha č.7 „Bilance 

zdrojů“. 

 
Obrázek 28: Vibra ční lišta VLZ  

 

 

 

Technické parametry 

 

Motor                                                           Honda GX25 

Odst ředivá síla                                            150 kN 

Délka lišty                                                    2 m  

Hmotnost                                                     17 kg 
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7.15  Aku vrtací šroubovák BOSCH GSR 14,4-2 V Profe ssional 

 

Aku vrtací šroubovák BOSCH GSR 14,4-2 V Professional bude na stavbě složit po celé 

době výstavby při veškerých pracích k tomu potřebných. Její parametry jsou pro naši 

stavbu dostačující. 

 

 
Obrázek 29: BOSCH GSR 14,4-2 V Professional  

 

 

 

Technické parametry 

 

Hmotnost                                                     1,7 Kg 

Max. kroutící moment                                30 Nm 

Napětí akumulátoru                                    14,4 V 

Rozsah sklí čidla                                           1-10 mm 

Volnob ěžné otáčky 2. rychlost                  0-1400 ot / min 

Max. průměr vrtání do d řeva                    26 mm 

Volnob ěžné otáčky 1. rychlost                  0-400 ot / min 

Max. průměr vrtání do oceli                       12 mm 
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8.1 Monolitický sloup  

  8.1.1 Tabulka 
 

 

Wellness centrum Lipová-Lázně 

Kontrolní a zkušební plán - monolitický sloup 
SKUPINA : B4S8 

ETAPA: HORNÍ HRUBÁ 
STAVBA 

DATUM VYPRACOVÁNÍ: 
6.5.2012 

K
on

tr
ol

a 

Pořadov
é číslo 

Stavební proces: 
Kontrolu 
provede 

Způsob 
kontroly 

Kritéria kvality Výsledek 
kontroly 

Kontrolu vykonal Kontrolu prověřil Kontrolu převzal Doklady Předmět kontroly: 

(Popis kontroly) 

V
S

T
U

P
N

Í 1 

Horní hrubá stavba 
PŘ 
SV 
M 

Vizuální 
Měření 

Zákon č. 183/2006 Sb. 
ČSN EN 1990;2004 
ČSN 73 0210-1 

Vyhovuje 

Jméno  Jméno  Jméno  

SD 
Monolitický sloup Dne  Dne  Dne  

Kontrola podkladů Podpis  Podpis  Podpis  

2 

Horní hrubá stavba 

M Vizuální 

ČSN 73 0210-2 
ČSN 73 0212-3 
ČSN EN 13 670-1 
ČSN EN 206-1 

Vyhovuje 

Jméno  Jméno  Jméno  

SD Monolitický sloup Dne  Dne  Dne  

Materiálu Podpis  Podpis  Podpis  

M
E

Z
IO

P
E

R
A
Č

N
Í 3 

Horní hrubá stavba 
M Vizuální 

Měření 
ČSN EN 13 670-1 
ČSN 73 2400 Vyhovuje 

Jméno  Jméno  Jméno  
SD Monolitický sloup Dne  Dne  Dne  

Bednění sloupu Podpis  Podpis  Podpis  

4 
Horní hrubá stavba ST 

SV 
M 

Vizuální 
Měření 

ČSN P ENV 13 670-1 
ČSN 73 2400 Vyhovuje 

Jméno  Jméno  Jméno  
SD Monolitický sloup Dne  Dne  Dne  

Armování sloupu Podpis  Podpis  Podpis  

5 
Horní hrubá stavba 

M Vizuální ČSN EN 13 670-1 
ČSN EN 12 350-1 

Vyhovuje 
Jméno  Jméno  Jméno  

SD Monolitický sloup Dne  Dne  Dne  
Betonování sloupu Podpis  Podpis  Podpis  

V
Ý

S
T

U
P

N
Í 

6 

Horní hrubá stavba 
M 
ST 

Vizuální 
Měření 

ČSN 73 0210-2 
ČSN EN 196-1 
ČSN EN 12 504-2 

Vyhovuje 

Jméno  Jméno  Jméno  

SD Monolitický sloup Dne  Dne  Dne  
Odbedňování sloupu a následné 
kontroly 

Podpis  Podpis  Podpis  
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 Vysvětlivky k tabulkové části: 

 
Použité zkratky:    
PD – projektová dokumentace, TP – technologický předpis, TDI – technický dozor 
investora, SV – stavby vedoucí, M – mistr, PŘ – přípravář, SD – stavební dělník, ST - 
statik 
 
Norma jakosti – P řehled souvisejících ČSN: 
ČSN 73 0210-1           Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. 
ČSN 73 0210-2           Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 
2: Přesnost monolitických betonových konstrukcí 
ČSN 73 0212-3           Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: 
Pozemní stavební objekty  
ČSN EN 13670-1        Provádění betonových konstrukcí - Část 1: Společná ustanovení 
ČSN EN 196-1            Metody zkoušení cementu - Část 1: Stanovení pevnosti 
ČSN EN 196-7            Metody zkoušení cementu - Část 7: Postupy pro odběr a úpravu 
vzorků cementu 
ČSN EN 206-1            Beton - Část 1:   Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
ČSN EN 12350-1        Zkoušení čerstvého betonu - Část 1: Odběr vzorků 
ČSN EN 12504-2        Zkoušení betonu v konstrukcích - Část 2: Nedestruktivní 
zkoušení - Stanovení tvrdosti odrazovým tvrdoměrem 
 
 

8.1.2  Postup provád ěých kontroly: 

 

8.1.2.1  Vstupní 
 
1)  Kontrola podklad ů 

Kontroluje: PŘ, SV, M 
Kontrola se provádí vizuálně při přejímce staveniště. 

• Projektová dokumentace   
Kontroluje se správnost a kompletnost platné projektové dokumentace. 
Projektová dokumentace musí být odsouhlasena autorizovaným projektantem a 
objednatelem (investorem). 

• Kontrola správnosti polohy předcházejících konstrukcí 
Kontrola polohy ocelových prutů výztuže vycházející z konstrukcí  k navázaní 
výztuže sloupu. 
Kontroluje se měřením, pomocí ručního svinovacího metru a nivelačního 
přístroje. 
Dle platných norem : Zákon č. 183 / 2006 Sb. – Stavební zákon, ČSN EN 
1990;2004 – Zásady navrhování stavebních konstrukcí, ČSN 73 0210-1 – 
Geometrická přesnost ve výstavbě. 
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Tabulka 1: Tolerance rovinnosti rovinných ploch pod le ČSN 73 0210-1 

Tolerance rovinnosti rovinných ploch podle ČSN 73 0210 - 1 
Délka desky < 1m > 1m do  4m > 4m do 10m > 10m do 16m > 16m 

Odchylka 4 mm 6 mm 12 mm 15 mm 20 mm 

 
 

Tabulka 2: Tolerance místní p římosti  podle ČSN 73 0210-1 

Tolerance místní p římosti podle ČSN 73 0210 - 1 
Konstrukce Na vztažnou délku 2 m 

Hrany a kouty (stěny, strop, otvory,..) 8 mm 

 
 

Tabulka 3: Tolerance rovnob ěžnosti podle ČSN 73 0210-1 

Tolerance rovnob ěžnosti podle ČSN 73 0210 - 1 
Délka desky < 4m > 4m do 8m > 8m 

Protilehlé stěny, trámy, průvlaky 10 mm 12 mm 20 mm 

 
 

2)  Materiálu 
Kontroluje: M 
• Betonu 

Kontrolujeme :  
- Dodací list  - čas výroby BS, čas dodání BS, specifikace BS (stupeň prostředí, 

konzistence – sednutí kužele z každého mixu, přísady, rychlost nárůstu 
pevnosti) – označení,  

- Atest betonárky,  
- Množství BS 
Beton kontrolujeme dle ČSN EN 12350-1-7 – Zkoušení čerstvého betonu, ČSN EN 
206-1 Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda. 

• Ocel  
Kontrolujeme: 
- Množství, druhy a ceny prutů, dle dodacích listů a odpovídající PD.  
- Atest dodávané oceli, pokud atest dodávané oceli odpovídá, nemusíme 

provádět žádné zkoušky.  
- Svazky prutů musí být čitelně a řádně označeny štítkem s typem vložky, 

množstvím a vahou svazku.  
- Kontroluje se kvalita popř. míra poškození. Vždy je ale nutno výztuže podkládat 

tak, aby nedošlo k znehodnocení hlínou. 
- Všechny dodací listy musí být archivovány.  

Vlastnosti oceli podléhají normám ČSN 13670-1 - Provádění betonových 
konstrukcí, ČSN 731201 – Navrhování betonových  konstrukcí. 
• Bednění 

Kontrolujeme: 
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- Dodací list s objednacím, množství a typy dovezeného materiálu dle dodacího 
listu, rovinnost, hladkost, neporušenost jednotlivých dílu. 

- Bednění musí být uloženo na odvodněné skladovací ploše.  
- Únosnost zhotoveného podkladu, na kterém bude bednění uloženo, zejména 

jeho podpěrná konstrukce. Při pochybách ohledně únosnosti podkladu lze 
provést úpravu terénu pokládkou panelů nebo výjimečně zhutněným štěrkovým 
podsypem.  

- Bednění musí být uloženo na skladovací ploše tak, aby nedocházelo k jeho 
deformaci (např. prohýbání).  

- Rovinnost podkladu musí být maximálně ±5mm, podklad musí být bez prachu  a 
ropných látek.  

- Bednění spadá pod Betonářské, tesařské práce a řídí se normami ČSN EN 
16370 – Provádění betonových konstrukcí, ČSN EN 206-1 Beton 

 

8.1.2.2  Meziopera ční 
 

3)  Bednění sloupu 
Kontroluje: M 
Kontroluje se vizuálně 
Při dokončení bednění vyzve stavbyvedoucí technický dozor objednatele, v souvislosti 
s přejímkou dokončené armatury i k prověrce bednění. Výsledek musí být zapsán do 
stavebního deníku. Před zahájením navazujících prací musí být prověřeno ( u 
rozsáhlejších bednících pracích dokumentováno geodetem) dodržení projektem 
stanovené parametry:  
- geometrie bednění (přeměřením pomocí pásma, či vizuálně dle bodů daných 

geodetem) 
- stabilita bednění a jeho částí (polohu a tvar dle PD) 
- odstranění zbytků (takových jako je prach, sníh, led a zbytky vázacího drátu)z části, 

která se bude betonovat 
- příprava povrchu bednění – odbedňovací přípravek 
- odstranění vody ze dna bednění, pokud se neprovádějí speciálními postupy 

betonování 
- tuhost a správnost bednění a podpěrné konstrukce, včetně pracovních plošin a 

dopravních cest 
- správnost bednění, co do těsnosti jejich styků, spojení dílců bednění navzájem i 

spojení betonem již hotovým, provedení stavebních dilatací, eventuálně pracovních 
spár 

- provedení systémového bednění v souladu s technologickým předpisem 
Dle ČSN 206-1 Beton, Dle ČSN 730210-1 - Geometrická přesnost ve výstavbě, 
podmínky provádění. Část 2: Přesnost monolitických betonových konstrukcí. ČSN 
13670-1- Provádění betonových konstrukcí. 

 
4)  Armování sloupu 
Kontroluje: ST, SV, M 
Kontrolu všech výztuží provede stavbyvedoucí zápisem do stavebního deníku spolu 
s technickým dozorem odběratele. Kontrolujeme: 
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- Polohu a tvar dle PD, včetně počtů a druhů profilů, (kontrolujeme  i příložky) 
- Kontrola úplnosti a celistvosti armokošů 
- Kontrola osazení do bednění a ukotvení ve správné poloze 
- Kontrola počtu a osazení výpichů výztuže na navazující konstrukce 
- Kontrola krytí vložek výztuže betonovou směsí 
- Kontrola počtů a velikosti distančních prvků 
- Kontrola pevnosti a způsobu vázaní prutů. 
- Kontrola svařování výztuží dle ČSN EN ISO 17660-1/2007 
- Kontrola čistoty (koroze, mastnota…)bez sněhu a námrazy 
- Kontrola povrchové teploty výztuže (min. 5°C)  
Odchylky: 
- Poloha jednotlivých prutů výztuže, jejich vzájemná vzdálenost, mezi třmínky, mezi 

rozdělovací výztuží v jednom směru a krycí vrstvy betonu se nesmějí lišit od hodnot 
předepsaných v PD o více jak ±20% nejvíce však o 30mm. 

- Odchylky poloh styků podélných výztuží ve směru jejich délky nesmějí překročit ± 
30mm 

- Odchylky os prutů v čelech svařovaných koster stykových na místě nesmějí 
překročit  ± 5mm při průměru prutů do 40mm a ± 10mm při průměru větším než 
40mm  

- Výztuž se smí ohýbat při maximálně -5°C, pokud nejsou stanovena speciální 
doplňující opatření. 

Dle normy ČSN 13670- Provádění betonových konstrukcí. 
 

5)  Betonování sloupu 
Kontroluje: M 
Kontrolujeme: 
- Konzistenci, sednutí kužele (viz. první bod) 
- Množství, dle objednacího a dodacího listu 
- Nasákavé bednění nebo nasákavé konstrukce se musí navlhčit tam, kde se bude 

betonová směs ukládat 
- Betonová směs musí být zpracována, co nejdříve po zamíchání 
- Betonování ucelené části konstrukce musí být zabezpečeno tak, aby bylo plynulé 

bez přerušení 
- Betonová směs se ukládá v souvislých vrstvách 
- Čerstvě zabetonované konstrukce nesmí být vystaveny otřesům zejména ze 

sousedních provozů (min. 7dní) 
- Způsob ukládání, nesmí se ukládat z výšky větší než 1,5m nad hladinou betonáže 

– sloupy se betonují pozvolným naplňováním bednění betonovou směsí za jejího 
postupného zhutňování (každý 1m), rychlost betonáže nesmí překročit kritéria 
stanovená technologickým postupem 

- Způsob hutnění –ponorné a příložné vibrátory, ponornými vibrátory nesmí být 
vpichy umístěny vícekrát do jednoho místa. Vzdálenost sousedních ponorů nesmí 
překročit 1,4 násobek viditelného poloměru účinnosti vibrátoru. Tloušťka 
zhutňované vrstvy nesmí překročit 1,25 násobek účinné délky hlavice. Při 
zhutňování musí vibrátor vnikat do předchozí vrstvy do hloubky 50-100mm. Vpichy 
je nutno vést tak, aby ponor vibrační jehly byl, co nejrychlejší a pohyb hlavice 
nahoru byl pomalý, aby byl dostatečně vytlačen vzduch 
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- Výškové a polohové uložení betonové směsi dle PD, výška sloupu  ±15mm. 
- Rovinnost a poloha bednění během a po ukládání betonové směsi do bednění. 

Vlivem rázového zatížení by mohlo docházet k vybočení stěn či posunutí. 
- Ošetřování betonu má zabránit předčasnému vysychání, zvláště v důsledku 

slunečního záření a působení větru. Hlavními metodami ošetřování je ponechání 
betonu v bednění, přikrytí folií nebo vlhkou tkaninou, ostříkání vodou. Ochrana má 
zabránit vyplavení při dešti, rychlému ochlazení betonu během prvních dnů po 
uložení, vysokému vnitřnímu rozdílu teplot, působení nízkých teplot nebo mrazu, 
vibracím a nárazům 

• Kontrola tuhnutí betonu dle ČSN 73 1332 
-odebere se vzorek čistého betonu podle ČSN EN 12350-1, během delšího betonování 
odebíráme vzorek minimálně 3x, při betonáži více mixů odebíráme z každého mixu. 
-z tohoto vzorku se získá proséváním na podložku přes síto malta (síto s délkou strany 
oka nejvýše 6,3mm). 
-po prosetí se malta ručně promíchá lžící a změří se její teplota a teplota okolního 
prostředí, 
-pro jednu zkoušku se malta vloží do dvou forem, ve kterých se náležitě zhutní 
-formy se naplní tak, aby povrch zhutněné malty byl asi 10mm pod povrchem formy 
(aby bylo možné pipetou odsát z povrchu odlučovanou vodu) 
-k zamezení vypařování vody se vyplněná forma přikryje víkem nebo vlhkou tkaninou 
-do zhutněné malty ve formě se rovnoměrně zatlačuje měřící váleček a měří se síla 
(N), která je potřebná k zatlačení válečku do hloubky 25mm za 10s; pro měření se 
používá nejprve váleček s tlačnou plochou 100 mm2 a s postupem času, jak probíhá 
tuhnutí, se zatlačuje váleček s menší plochou 25mm2  
-penetrační odpor (MPa) se vypočítá jako změřená síla (N) na jednotku plochy (mm2) 
 
Dle ČSN 730210-1 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 2: 
Přesnost monolitických betonových konstrukcí. ČSN 13670- Provádění betonových 
konstrukcí. Dle ČSN 206-1 Beton. ČSN EN 12649+A1 - Zhutňovače betonu a 
uhlazovací stroje. ČSN 73 1332-Stanovení tuhnutí betonu 

 

8.1.2.3  Výstupní 
 

6)  Odbedňování sloupu a následné kontroly 
Kontroluje: M, ST 
• Kontrola odbednění 

Kontrolujeme: 
- Pevnost betonu pro odbednění, dle Statika (běžně 70% krychelné pevnosti – 

měříme přenosným Schmidtovým kladivem 
- Sledujeme znečistění, poškrabání, porušení bednících dílců, pro další použití. 
- Kontrolujeme porušení betonové konstrukce vlivem bednění (nerovností, 

přilnavostí, vadami bednění) 
• Kontrola rozměrů a tvaru konstrukce 

Dle ČSN 730210-1 – Pozemní stavby Tolerance – vyjadřování přesnosti rozměrů, 
Dle ČSN EN 13670 -Provádění betonových konstrukcí 
Kontrolujeme: 
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- Přeměření polohy pásmem a vizuálně, kontrola dle PD. 
- Kontrola svislosti a rovinnosti konstrukcí pomocí vodováhy, povolená odchylka 

8mm na 2m 
- Kontrola úhlů 
- Vizuální kontrola betonové konstrukce, jejího vzhledu jsou li požadovány určité 

vzhledové parametry (pohledové betony) sledujeme především velikost hnízd, 
nerovnosti. 

 
• Kontrola pevnosti betonu 

Kontrola je prováděná dle ČSN EN 12390-3 Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 3: 
Pevnost v tlaku zkušebních těles. 
- Zkušební vzorek se odebere, minimálně 3x za dobu betonování, přibližně po 

0,3 m3 odlitého v množství z mixu v cca 1,5 násobku množství potřebného pro 
zkoušku. Toto množství se klade do zkušebních forem ( krychle o hraně 
150mm) a zhutní se ( vibrátor, vibrační stůl, propichovací tyčí) Vzorek se řádně 
popíše štítkem s datem odebrání, celým druhem betonu a výškou sednutí 
kužele. 

-  Zkušební tělesa jsou ponechaná ve formě v prostředí o teplotě cca 20 °C±5 °C 
minimálně 16 hodin a nejvíce 3 dny. Je nutné zabránit otřesům, vibracím a 
vysoušení. Pak se vzorky uloží do vody o teplotě 20 °C± 2 °C nebo do prostředí 
s relativní vlhkosti vzduchu větší nebo rovnou 95 % a teplotě 20 °C        ± 2 °C. 

- Výstupem této zkoušky je protokol a vyhotovení zkoušky, který obsahuje: 
- Údaje o zkušebním zařízení, zkušební postupy, údaje o zkušebním vzorku 

(místo, stáři, velikost), výsledek zkoušky s výpisem naměřených vlastností. 
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 8.2 Monolitické st ěny  

  8.2.1 Tabulka 

 

 

Wellness centrum Lipová-Lázně 

Kontrolní a zkušební plán – monolitická st ěna 
SKUPINA : B4S8 

ETAPA: HORNÍ HRUBÁ 
STAVBA 

DATUM VYPRACOVÁNÍ: 
6.5.2012 

K
on

tr
ol

a 

Pořadov
é číslo 

Stavební proces: 
Kontrolu 
provede 

Způsob 
kontroly 

Kritéria kvality 
Výsledek 
kontroly 

Kontrolu vykonal 
Kontrolu 
prověřil 

Kontrolu převzal Doklady Předmět kontroly: 

(Popis kontroly) 

V
S

T
U

P
N

Í 

1 

Horní hrubá stavba PŘ 
SV 
M 

Vizuální 
Měření 

Zákon č. 183/2006 Sb. 
ČSN EN 1990;2004 
ČSN 73 0210-1 

Vyhovuje 

Jméno  Jméno  Jméno  

SD Monolitická stěna Dne  Dne  Dne  

Kontrola podkladů Podpis  Podpis  Podpis  

2 

Horní hrubá stavba 

M Vizuální 

ČSN 73 0210-2 
ČSN 73 0212-3 
ČSN EN 13 670-1 
ČSN EN 206-1 

Vyhovuje 

Jméno  Jméno  Jméno  

SD Monolitická stěna Dne  Dne  Dne  

Materiálu Podpis  Podpis  Podpis  

M
E

Z
IO

P
E

R
A
Č

N
Í 

3 

Horní hrubá stavba 

M 
Vizuální 
Měření 

ČSN EN 13 670-1 
ČSN 73 2400 

Vyhovuje 

Jméno  Jméno  Jméno  

SD Monolitická stěna Dne  Dne  Dne  

Bednění stěny Podpis  Podpis  Podpis  

4 

Horní hrubá stavba ST 
SV 
M 

Vizuální 
Měření 

ČSN EN 13 670-1 
ČSN 73 2400 

Vyhovuje 

Jméno  Jméno  Jméno  

SD Monolitická stěna Dne  Dne  Dne  

Armování stěny Podpis  Podpis  Podpis  

5 

Horní hrubá stavba 

M Vizuální 
ČSN EN 13 670-1 
ČSN EN 12 350-1 

Vyhovuje 

Jméno  Jméno  Jméno  

SD Monolitická stěna Dne  Dne  Dne  

Betonování stěny Podpis  Podpis  Podpis  

V
Ý

S
T

U
P

N
Í 

6 

Horní hrubá stavba 

M 
ST 

Vizuální 
Měření 

ČSN 73 0210-2 
ČSN EN 196-1 
ČSN EN 12 504-2 

Vyhovuje 

Jméno  Jméno  Jméno  

SD 
Monolitická stěna Dne  Dne  Dne  

Odbedňování stěny a následné 
kontroly Podpis 

 
Podpis 

 
Podpis 
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Vysvětlivky k tabulkové části: 
 
Použité zkratky:    
PD – projektová dokumentace, TP – technologický předpis, TDI – technický dozor 
investora, SV – stavby vedoucí, M – mistr, PŘ – přípravář, SD – stavební dělník, ST - 
statik 
 
Norma jakosti – P řehled souvisejících ČSN: 
ČSN 730210-1 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Část 1 - přesnost osazení 
ČSN 730210-2 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Část 2 - přesnost monolitických 
betonových konstrukcí 
ČSN 730212-3 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Část 3 - pozemní stavební objekty 
ČSN EN 13670-1 (73 2400) Provádění betonových konstrukcí 
ČSN EN 206-1 (732403) - Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
ČSN 73 2400 - Provádění a kontrola betonových konstrukcí 
ČSN EN 12350-1 - Zkoušení čerstvého betonu - Část 1: Odběr vzorků 
 
 

8.1.2  Postup provád ěých kontroly: 

 

8.1.2.1  Vstupní 
 
1)  Kontrola podklad ů 
Kontroluje: PŘ, SV, M 

Kontrola vizuální při přejímce staveníště 
• Projektová dokumentace   

Kontroluje se správnost a kompletnost platné projektové dokumentace. Projektová 
dokumentace musí být odsouhlasena autorizovaným projektantem a objednatelem 
(investorem). 

• Kontrola správnosti polohy předcházejících konstrukcí 
Kontrola polohy ocelových prutů výztuže vycházející z konstrukcí  k navázaní 
výztuže stěny. 
Kontroluje se měřením, pomocí ručního svinovacího metru a nivelačního přístroje. 
Dle platných norem : Zákon č. 183 / 2006 Sb. – Stavební zákon, ČSN EN 
1990;2004 – Zásady navrhování stavebních konstrukcí 
ČSN 73 0210-1 – Geometrická přesnost ve výstavbě. 

 
Tabulka 4: Tolerance rovinnosti rovinných ploch pod le ČSN 73 0210-1 

Tolerance rovinnosti rovinných ploch podle ČSN 73 0210 - 1 
Délka desky < 1m > 1m do  4m > 4m do 10m > 10m do 16m > 16m 

Odchylka 4 mm 6 mm 12 mm 15 mm 20 mm 
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Tabulka 5: Tolerance místní p římosti  podle ČSN 73 0210-1 

Tolerance místní p římosti podle ČSN 73 0210 - 1 
Konstrukce Na vztažnou délku 2 m 

Hrany a kouty (stěny, strop, otvory,..) 8 mm 

 
 

Tabulka 6: Tolerance rovnob ěžnosti podle ČSN 73 0210-1 

Tolerance rovnob ěžnosti podle ČSN 73 0210 - 1 
Délka desky < 4m > 4m do 8m > 8m 

Protilehlé stěny, trámy, průvlaky 10 mm 12 mm 20 mm 

 
 

2)  Materiálu 
Kontroluje: M 
• Betonu 

Kontrolujeme :  
- Dodací list  - čas výroby BS, čas dodání BS, specifikace BS (stupeň prostředí, 

konzistence – sednutí kužele z každého mixu, přísady, rychlost nárůstu 
pevnosti) – označení,  

- Atest betonárky,  
- Množství BS 
Beton kontrolujeme dle ČSN EN 12350-1-7 – Zkoušení čerstvého betonu, ČSN EN 
206-1 Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda. 

• Ocel  
Kontrolujeme: 
- Množství, druhy a ceny prutů, dle dodacích listů a odpovídající PD.  
- Atest dodávané oceli, pokud atest dodávané oceli odpovídá, nemusíme 

provádět žádné zkoušky.  
- Svazky prutů musí být čitelně a řádně označeny štítkem s typem vložky, 

množstvím a vahou svazku.  
- Kontroluje se kvalita popř. míra poškození. Vždy je ale nutno výztuže podkládat 

tak, aby nedošlo k znehodnocení hlínou. 
- Všechny dodací listy musí být archivovány.  

Vlastnosti oceli podléhají normám ČSN 13670-1 - Provádění betonových 
konstrukcí, ČSN 731201 – Navrhování betonových  konstrukcí. 
• Bednění 

Kontrolujeme: 
- Dodací list s objednacím, množství a typy dovezeného materiálu dle dodacího 

listu, rovinnost, hladkost, neporušenost jednotlivých dílu. 
- Bednění musí být uloženo na odvodněné skladovací ploše.  
- Únosnost zhotoveného podkladu, na kterém bude bednění uloženo, zejména 

jeho podpěrná konstrukce. Při pochybách ohledně únosnosti podkladu lze 
provést úpravu terénu pokládkou panelů nebo výjimečně zhutněným štěrkovým 
podsypem.  
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- Bednění musí být uloženo na skladovací ploše tak, aby nedocházelo k jeho 
deformaci (např. prohýbání).  

- Rovinnost podkladu musí být maximálně ±5mm, podklad musí být bez prachu  
a ropných látek.  

- Bednění spadá pod Betonářské, tesařské práce a řídí se normami ČSN EN 
16370 – Provádění betonových konstrukcí, ČSN EN 206-1 Beton 

 

8.2.2.2  Meziopera ční 
 

3)  Bednění st ěn 
Kontroluje: M 
Při dokončení bednění vyzve stavbyvedoucí technický dozor objednatele, v souvislosti 
s přejímkou dokončené armatury i k prověrce bednění. Výsledek musí být zapsán do 
stavebního deníku. Před zahájením navazujících prací musí být prověřeno ( u 
rozsáhlejších bednících pracích dokumentováno geodetem) dodržení projektem 
stanovené parametry:  
- geometrie bednění (přeměřením pomocí pásma, či vizuálně dle bodů daných 

geodetem) 
- stabilita bednění a jeho částí (polohu a tvar dle PD) 
- odstranění zbytků (takových jako je prach, sníh, led a zbytky vázacího drátu)z části, 

která se bude betonovat 
- příprava povrchu bednění – odbedňovací přípravek 
- odstranění vody ze dna bednění, pokud se neprovádějí speciálními postupy 

betonování 
- tuhost a správnost bednění a podpěrné konstrukce, včetně pracovních plošin a 

dopravních cest 
- správnost bednění, co do těsnosti jejich styků, spojení dílců bednění navzájem i 

spojení betonem již hotovým, provedení stavebních dilatací, eventuálně pracovních 
spár 

- provedení systémového bednění v souladu s technologickým předpisem 
Dle ČSN 206-1 Beton, Dle ČSN 730210-1 - Geometrická přesnost ve výstavbě, 
podmínky provádění. Část 2: Přesnost monolitických betonových konstrukcí. ČSN 
13670-1- Provádění betonových konstrukcí. 
 
4)  Armování st ěn 
Kontroluje: ST, SV, M 
Kontrolu všech výztuží provede stavbyvedoucí zápisem do stavebního deníku spolu 
s technickým dozorem odběratele. Kontrolujeme:  
- Polohu a tvar dle PD, včetně počtů a druhů profilů, (kontrolujeme  i příložky) 
- Kontrola úplnosti a celistvosti armokošů 
- Kontrola osazení do bednění a ukotvení ve správné poloze 
- Kontrola počtu a osazení výpichů výztuže na navazující konstrukce 
- Kontrola krytí vložek výztuže betonovou směsí 
- Kontrola počtů a velikosti distančních prvků 
- Kontrola pevnosti a způsobu vázaní prutů. 
- Kontrola svařování výztuží dle ČSN EN ISO 17660-1/2007 
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- Kontrola čistoty (koroze, mastnota…)bez sněhu a námrazy 
- Kontrola povrchové teploty výztuže (min. 5°C)  
Odchylky: 
- Poloha jednotlivých prutů výztuže, jejich vzájemná vzdálenost, mezi třmínky, mezi 

rozdělovací výztuží v jednom směru a krycí vrstvy betonu se nesmějí lišit od hodnot 
předepsaných v PD o více jak ±20% nejvíce však o 30mm. 

- Odchylky poloh styků podélných výztuží ve směru jejich délky nesmějí překročit ± 
30mm 

- Odchylky os prutů v čelech svařovaných koster stykových na místě nesmějí 
překročit  ± 5mm při průměru prutů do 40mm a ± 10mm při průměru větším než 
40mm  

- Výztuž se smí ohýbat při maximálně -5°C, pokud nejsou stanovena speciální 
doplňující opatření. 

Dle normy ČSN 13670- Provádění betonových konstrukcí. 
 
5)  Betonování st ěny 
Kontroluje: M 
Kontrolujeme: 
- Konzistenci, sednutí kužele (viz. první bod) 
- Množství, dle objednacího a dodacího listu 
- Nasákavé bednění nebo nasákavé konstrukce se musí navlhčit tam, kde se bude 

betonová směs ukládat 
- Betonová směs musí být zpracována, co nejdříve po zamíchání 
- Betonování ucelené části konstrukce musí být zabezpečeno tak, aby bylo plynulé 

bez přerušení 
- Betonová směs se ukládá v souvislých vrstvách 
- Čerstvě zabetonované konstrukce nesmí být vystaveny otřesům zejména ze 

sousedních provozů (min. 7dní) 
- Způsob ukládání, nesmí se ukládat z výšky větší než 1,5m nad hladinou betonáže 

– sloupy se betonují pozvolným naplňováním bednění betonovou směsí za jejího 
postupného zhutňování (každý 1m), rychlost betonáže nesmí překročit kritéria 
stanovená technologickým postupem 

- Způsob hutnění –ponorné a příložné vibrátory, ponornými vibrátory nesmí být 
vpichy umístěny vícekrát do jednoho místa. Vzdálenost sousedních ponorů nesmí 
překročit 1,4 násobek viditelného poloměru účinnosti vibrátoru. Tloušťka 
zhutňované vrstvy nesmí překročit 1,25 násobek účinné délky hlavice. Při 
zhutňování musí vibrátor vnikat do předchozí vrstvy do hloubky 50-100mm. Vpichy 
je nutno vést tak, aby ponor vibrační jehly byl, co nejrychlejší a pohyb hlavice 
nahoru byl pomalý, aby byl dostatečně vytlačen vzduch 

- Výškové a polohové uložení betonové směsi dle PD, výška stěny  ±15mm. 
- Rovinnost a poloha bednění během a po ukládání betonové směsi do bednění. 

Vlivem rázového zatížení by mohlo docházet k vybočení stěn či posunutí. 
- Ošetřování betonu má zabránit předčasnému vysychání, zvláště v důsledku 

slunečního záření a působení větru. Hlavními metodami ošetřování je ponechání 
betonu v bednění, přikrytí folií nebo vlhkou tkaninou, ostříkání vodou. Ochrana má 
zabránit vyplavení při dešti, rychlému ochlazení betonu během prvních dnů po 
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uložení, vysokému vnitřnímu rozdílu teplot, působení nízkých teplot nebo mrazu, 
vibracím a nárazům 

• Kontrola tuhnutí betonu dle ČSN 73 1332 
-odebere se vzorek čistého betonu podle ČSN EN 12350-1, během delšího 
betonování odebíráme vzorek minimálně 3x, při betonáži více mixů odebíráme 
z každého mixu. 
-z tohoto vzorku se získá proséváním na podložku přes síto malta (síto s délkou 
strany oka nejvýše 6,3mm). 
-po prosetí se malta ručně promíchá lžící a změří se její teplota a teplota okolního 
prostředí, 
-pro jednu zkoušku se malta vloží do dvou forem, ve kterých se náležitě zhutní 
-formy se naplní tak, aby povrch zhutněné malty byl asi 10mm pod povrchem formy 
(aby bylo možné pipetou odsát z povrchu odlučovanou vodu) 
-k zamezení vypařování vody se vyplněná forma přikryje víkem nebo vlhkou 
tkaninou 
-do zhutněné malty ve formě se rovnoměrně zatlačuje měřící váleček a měří se síla 
(N), která je potřebná k zatlačení válečku do hloubky 25mm za 10s; pro měření se 
používá nejprve váleček s tlačnou plochou 100 mm2 a s postupem času, jak probíhá 
tuhnutí, se zatlačuje váleček s menší plochou 25mm2  
-penetrační odpor (MPa) se vypočítá jako změřená síla (N) na jednotku plochy 
(mm2) 
 
Dle ČSN 730210-1 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 
2: Přesnost monolitických betonových konstrukcí. ČSN 13670- Provádění 
betonových konstrukcí. Dle ČSN 206-1 Beton. ČSN EN 12649+A1 - Zhutňovače 
betonu a uhlazovací stroje. ČSN 73 1332-Stanovení tuhnutí betonu 

 

8.1.2.3  Výstupní 
 

6)  Odbedňování sloupu a následné kontroly 
Kontroluje: M, ST 
• Kontrola odbednění 

Kontrolujeme: 
- Pevnost betonu pro odbednění, dle Statika (běžně 70% krychelné pevnosti – 

měříme přenosným Schmidtovým kladivem 
- Sledujeme znečistění, poškrabání, porušení bednících dílců, pro další použití. 
- Kontrolujeme porušení betonové konstrukce vlivem bednění (nerovností, 

přilnavostí, vadami bednění) 
• Kontrola rozměrů a tvaru konstrukce 

Dle ČSN 730210-1 – Pozemní stavby Tolerance – vyjadřování přesnosti rozměrů, 
Dle ČSN EN 13670 -Provádění betonových konstrukcí 
Kontrolujeme: 
- Přeměření polohy pásmem a vizuálně, kontrola dle PD. 
- Kontrola svislosti a rovinnosti konstrukcí pomocí vodováhy, povolená odchylka 

6mm na 2m 
- Kontrola úhlů 
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- Vizuální kontrola betonové konstrukce, jejího vzhledu jsou li požadovány určité 
vzhledové parametry (pohledové betony) sledujeme především velikost hnízd, 
nerovnosti. 

 
• Kontrola pevnosti betonu 

Kontrola je prováděná dle ČSN EN 12390-3 Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 3: 
Pevnost v tlaku zkušebních těles. 
- Zkušební vzorek se odebere, minimálně 3x za dobu betonování, přibližně po 

0,3 m3 odlitého v množství z mixu v cca 1,5 násobku množství potřebného pro 
zkoušku. Toto množství se klade do zkušebních forem ( krychle o hraně 
150mm) a zhutní se ( vibrátor, vibrační stůl, propichovací tyčí) Vzorek se řádně 
popíše štítkem s datem odebrání, celým druhem betonu a výškou sednutí 
kužele. 

-  Zkušební tělesa jsou ponechaná ve formě v prostředí o teplotě cca 20 °C±5 °C 
minimálně 16 hodin a nejvíce 3 dny. Je nutné zabránit otřesům, vibracím a 
vysoušení. Pak se vzorky uloží do vody o teplotě 20 °C± 2 °C nebo do prostředí 
s relativní vlhkosti vzduchu větší nebo rovnou 95 % a teplotě 20 °C        ± 2 °C. 

- Výstupem této zkoušky je protokol a vyhotovení zkoušky, který obsahuje: 
- Údaje o zkušebním zařízení, zkušební postupy, údaje o zkušebním vzorku 

(místo, stáři, velikost), výsledek zkoušky s výpisem naměřených vlastností. 
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  8.3  Nosné zdivo Porotherm  

  8.3.1 Tabulka  

 

 

Wellness centrum Lipová-Lázně 

Kontrolní a zkušební plán – Nosné zdivo Porotherm 
SKUPINA : B4S8 

ETAPA: HORNÍ HRUBÁ 
STAVBA 

DATUM VYPRACOVÁNÍ: 
6.5.2012 

K
on

tr
ol

a 

Pořadov
é číslo 

Stavební proces: 
Kontrolu 
provede 

Způsob 
kontroly 

Kritéria kvality 
Výsledek 
kontroly 

Kontrolu vykonal Kontrolu prověřil Kontrolu převzal Doklady Předmět kontroly: 

(Popis kontroly) 

V
S

T
U

P
N

Í 

1 

Horní hrubá stavba 
SV 
TDI 

Vizuální Zákon č. 183/2006 Sb. Vyhovuje 

Jméno  Jméno  Jméno  

SD Zdivo Porotherm Dne  Dne  Dne  

Kontrola PD Podpis  Podpis  Podpis  

2 

Horní hrubá stavba 
SV 
M 

Vizuální 
Měření 

ČSN 73 0210 - 1 Vyhovuje 

Jméno  Jméno  Jméno  

SD Zdivo Porotherm Dne  Dne  Dne  

Kontrola rovinnosti podkladu Podpis  Podpis  Podpis  

3 

Horní hrubá stavba 
SV 
M 

Vizuálně - Vyhovuje 

Jméno  Jméno  Jméno  

SD Zdivo Porotherm Dne  Dne  Dne  

Kontrola hydroizolace Podpis  Podpis  Podpis  

4 

Horní hrubá stavba 
SV 
M 

Vizuálně Poškození tvárnic Vyhovuje 

Jméno  Jméno  Jméno  

SD Zdivo Porotherm Dne  Dne  Dne  

Kontrola zdiva Podpis  Podpis  Podpis  

M
E

Z
IO

P
E

R
A
Č

N
Í 

5 

Horní hrubá stavba 

SV 
M 

Měření ČSN 73 0210 - 1 Vyhovuje 

Jméno  Jméno  Jméno  

SD Zdivo Porotherm Dne  Dne  Dne  

Kontrola založení první řady Podpis  Podpis  Podpis  

6 

Horní hrubá stavba SV 
M 
G 

Vizuální 
Měření 

ČSN EN 13 670 – 1 
PD 

Vyhovuje 

Jméno  Jméno  Jméno  

SD Zdivo Porotherm Dne  Dne  Dne  

Kontrola rozmístění otvorů Podpis  Podpis  Podpis  
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7 

Horní hrubá stavba 
SV 
M 

Vizuální 
Měření 

ČSN 73 0210 - 1 Vyhovuje 

Jméno  Jméno  Jméno  

SD Zdivo Porotherm Dne  Dne  Dne  

Kontrola zdění Podpis  Podpis  Podpis  

V
Ý

S
T

U
P

N
Í 

8 

Horní hrubá stavba 

SV 
M 

TDI 

Vizuální 
Měření 

ČSN 73 0210 - 1 Vyhovuje 

Jméno  Jméno  Jméno  

SD 
Zdivo Porotherm Dne  Dne  Dne  

Kontrola geometrie a rovinnosti 
povrchu Podpis 

 
Podpis 

 
Podpis 

 

 

 
Vysvětlivky k tabulkové části: 
 
Použité zkratky:    
PD – projektová dokumentace, TP – technologický předpis, TDI – technický dozor investora, SV – stavby vedoucí, M – mistr, G - geodet, SD 
– stavební dělník, ST - statik 
 
Norma jakosti – P řehled souvisejících ČSN: 
ČSN 73 0210 - 1           Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 2 
ČSN  EN 13 670 - 1      Provádění betonových konstrukcí - Část 1: Společná ustanovení 
ČSN EN 206 - 1            Beton - Část 1:   Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
ČSN EN 12350 - 5        Zkoušení čerstvého betonu - Část 5: Zkouška rozlitím 
ČSN EN 12390 – 3       Zkoušení ztvrdlého betonu – část 3 : pevnost v tlaku zkušebních těles 
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8.3.2  Postup provád ěých kontroly: 

 

8.3.2.1  Vstupní 
 
1)  Kontrola podklad ů 
Kontroluje: PŘ, SV, M 
Projektová dokumentace   
Kontroluje se správnost a kompletnost platné projektové dokumentace. Projektová 
dokumentace musí být odsouhlasena autorizovaným projektantem a objednatelem 
(investorem). 
Kontrola vizuální při přejímce staveniště. 
Dle platných norem : Zákon č. 183 / 2006 Sb. – Stavební zákon 
 
2)  Kontrola rovinnosti podkladu 
Kontroluje: SV,  M 
Kontrola vizuální, přeměření – při přejímce podkladové konstrukce 
Kontroluje se rovinnost plochy stropní konstrukce v místech návaznosti na suterénní 
nosné zdivo (pozední věnec) 

 
Tabulka 7: Tolerance rovinnosti rovinných ploch pod le ČSN 73 0210-1 

Tolerance rovinnosti rovinných ploch podle ČSN 73 0210 - 1 
Délka desky < 1m > 1m do  4m > 4m do 10m > 10m do 16m > 16m 

Odchylka 4 mm 6 mm 12 mm 15 mm 20 mm 

 
 
3)  Kontrola hydroizolace 
Tato kontrola se daného procesu netýká, jelikož se jedná o zdivo v 1. a 2.NP. 
Hydroizolace tudíž není nutná. 

 
4)  Kontrola zdiva 
Kontroluje: SV, M 
Kontrola vizuální při přejímce palet zdiva. Kontroluje se shoda s dodacím listem. 
Kontroluje se: 
- Shoda daných tvárnic s objednávkou a poškození.  
- Uložení palet na zpevněné ploše HSV 
 

8.3.2.2  Meziopera ční 
 
5)  Kontrola založení prvního šáru zdiva 
Kontroluje: SV, M 
Kontrola probíhá průběžně měřením pomocí lati s libelou. 
Kontroluje se: 
- Vodorovnost vrchní plochy tvárnic prvního šáru viz tab. 
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Tabulka 8: Tolerance rovinnosti rovinných ploch pod le ČSN 73 0210-1 

Tolerance rovinnosti rovinných ploch podle ČSN 73 0210 - 1 
Délka desky < 1m > 1m do  4m > 4m do 10m > 10m do 16m > 16m 

Odchylka 4 mm 6 mm 12 mm 15 mm 20 mm 

 
 
6)  Kontrola rozmíst ění otvor ů 
Kontroluje: SV, M 
Kontrola probíhá vizuálně a měřením, průběžně a hlavně před zděním druhého šáru, 
pomocí svinovacího metru. 
Kontroluje se: 
- Vynechání otvorů ve zdivu na dveře, průchod, okna, … dle PD. 
- Geometrické rozměry k-ce dle PD (délka, šířka, pravoúhlost). 
 
7)  Kontrola zd ění 
Kontroluje: SV, M 
Kontrola probíhá průběžně vizuálně a měřením. 
Kontroluje se: 
- Kolmost, 
- Rovnoběžnost protilehlých stěn a přímost stěn (viz odchylky v ČSN 73 0210-1) 

 
Tabulka 9: Tolerance rovinnosti rovinných ploch pod le ČSN 73 0210-1 

Tolerance rovinnosti rovinných p loch podle ČSN 73 0210 - 1 
Délka desky < 1m > 1m do  4m > 4m do 10m > 10m do 16m > 16m 

Odchylka 4 mm 6 mm 12 mm 15 mm 20 mm 

 
Tabulka 10: Mezní odchylky svislosti  podle ČSN 73 0210-1 

Mezní odchylky svislosti podle ČSN 73 0210 - 1 
Délka desky < 2,5m > 2,5m do 4m > 4m 

Odchylka 5 mm 8 mm 12 mm 

 
Tabulka 11: Tolerance místní p římosti  podle ČSN 73 0210-1 

Tolerance místní p římosti podle ČSN 73 0210 - 1 
Konstrukce Na vztažnou délku 2 m 

Hrany a kouty (stěny, strop, otvory,..) 8 mm 

 
Tabulka 12: Tolerance rovnob ěžnosti podle ČSN 73 0210-1 

Tolerance rovnob ěžnosti podle ČSN 73 0210 - 1 
Délka desky < 4m > 4m do 8m > 8m 

Protilehlé stěny, trámy, průvlaky 10 mm 12 mm 20 mm 
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8.3.2.3  Výstupní 
 
8)  Kontrola geometrie a rovinnosti 
Kontroluje: SV, M, TDI 
Kontrola probíhá průběžně vizuálně a přeměřením latí. 
Kontroluje se: 
- Rovinnost. 
- Kolmost. 
- Rovnoběžnost protilehlých stěn a přímost stěn. 
Kontroluje se podle PD, podle odchylek v ČSN 73 0210 – 1(viz. tabulky) 

 
 

Tabulka 13: Tolerance rovinnosti rovinných ploch po dle ČSN 73 0210-1 

Tolerance rovinnosti rovinných ploch podle ČSN 73 0210 - 1 
Délka desky < 1m > 1m do  4m > 4m do 10m > 10m do 16m > 16m 

Odchylka 4 mm 6 mm 12 mm 15 mm 20 mm 

 
 

Tabulka 14: Mezní odchylky svislosti  podle ČSN 73 0210-1 

Mezní odchylky svislosti podle ČSN 73 0210 - 1 
Délka desky < 2,5m > 2,5m do 4m > 4m 

Odchylka 5 mm 8 mm 12 mm 

 
 

Tabulka 15: místní p římosti  podle ČSN 73 0210-1 

Tolerance místní p římosti podle ČSN 73 0210 - 1 
Konstrukce Na vztažnou délku 2 m 

Hrany a kouty (stěny, strop, otvory,..) 8 mm 
 

 
Tabulka 16: Tolerance rovnob ěžnosti podle ČSN 73 0210-1 

Toler ance rovnob ěžnosti podle ČSN 73 0210 - 1 
Délka desky < 4m > 4m do 8m > 8m 

Protilehlé stěny, trámy, průvlaky 10 mm 12 mm 20 mm 
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 8.4  Monolitické st ěny  

  8.4.1 Tabulka 

 

Wellness centrum Lipová-Lázně 

Kontrolní a zkušební plán – montovaný strop Spiroll  
SKUPINA : B4S8 

ETAPA: HORNÍ HRUBÁ 
STAVBA 

DATUM VYPRACOVÁNÍ: 
6.5.2012 

K
on

tr
ol

a 

Pořadov
é číslo 

Stavební proces: 
Kontrolu 
provede 

Způsob 
kontroly 

Kritéria kvality 
Výsledek 
kontroly 

Kontrolu 
vykonal 

Kontrolu prověřil Kontrolu převzal Doklady Předmět kontroly: 

(Popis kontroly) 

V
S

T
U

P
N

Í 

1 

Horní hrubá stavba 
SV 
TDI 

Vizuální Zákon č. 183/2006 Sb. Vyhovuje 

Jméno  Jméno  Jméno  

SD Montovaný strop Spiroll Dne  Dne  Dne  

Kontrola PD Podpis  Podpis  Podpis  

2 

Horní hrubá stavba 
SV 
M 

Vizuální 
Měření 

ČSN 73 0210-1 Vyhovuje 

Jméno  Jméno  Jméno  

SD Montovaný strop Spiroll Dne  Dne  Dne  

Kontrola rovinnosti ztuž. věnců Podpis  Podpis  Podpis  

3 

Horní hrubá stavba 
SV 
M 

Vizuální Odštípnutí, atd. .. Vyhovuje 

Jméno  Jméno  Jméno  

SD Montovaný strop Spiroll Dne  Dne  Dne  

Kontrola panelů Spiroll Podpis  Podpis  Podpis  

M
E

Z
IO

P
E

R
A
Č

N
Í 

4 

Horní hrubá stavba 
SV 
M 

Vizuální ČSN 73 0210-1 Vyhovuje 

Jméno  Jméno  Jméno  

SD Montovaný strop Spiroll Dne  Dne  Dne  

Kontrola ulož. Spiroll na věnce Podpis  Podpis  Podpis  

5 

Horní hrubá stavba 
SV 
M 

Vizuální Technické listy výrobce Vyhovuje 

Jméno  Jméno  Jméno  

SD Montovaný strop Spiroll Dne  Dne  Dne  

Kontrola provedení cem.zálivky Podpis  Podpis  Podpis  

6 

Horní hrubá stavba 
SV 
M 

Vizuální 
ČSN EN 13 670-1 
ČSN EN 12350-5 
ČSN EN 12390-3  

Vyhovuje 

Jméno  Jméno  Jméno  

SD Montovaný strop Spiroll Dne  Dne  Dne  

Kontrola ošetřování spar Podpis  Podpis  Podpis  

V
Ý

S
T

U
P

N
Í 

7 

Horní hrubá stavba SV 
M 
G 

TDI 

Vizuální 
Měření 

ČSN 73 0210-1 
 

Vyhovuje 

Jméno  Jméno  Jméno  

SD Montovaný strop Spiroll Dne  Dne  Dne  

Kontrola geometrie Podpis  Podpis  Podpis  



116 
 

Vysvětlivky k tabulkové části: 
 
Použité zkratky:    
PD – projektová dokumentace, TP – technologický předpis, TDI – technický dozor 
investora, SV – stavby vedoucí, M – mistr, G - geodet, SD – stavební dělník, ST - statik 
 
Norma jakosti – P řehled souvisejících ČSN: 
ČSN 73 0210 - 1        Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 2 
ČSN  EN 13 670 - 1   Provádění betonových konstrukcí - Část 1: Společná ustanovení 
ČSN EN 206 - 1         Beton - Část 1:   Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
ČSN EN 12350 - 5     Zkoušení čerstvého betonu - Část 5: Zkouška rozlitím 
ČSN EN 12390 – 3    Zkoušení ztvrdlého betonu – část 3 : pevnost v tlaku zkušebních 
těles 
 
 

8.4.2  Postup provád ěých kontroly: 

 

8.4.2.1  Vstupní 
 
1)  Kontrola podklad ů 
Kontroluje: SV, M 
Kontrola vizuální při převzetí staveniště 
Projektová dokumentace   
Kontroluje se správnost a kompletnost platné projektové dokumentace. Projektová 
dokumentace musí být odsouhlasena autorizovaným projektantem a objednatelem 
(investorem). 

 
2)  Kontrola rovinnosti ztužujících v ěnců 
Kontroluje: SV, M, TDI 
Kontrola vizuální a přeměření latí při přejímce 
Kontroluje se: 
- Rovinnost, 
- Rovnoběžnost protilehlých stěn 
- Přímost stěn 

 
Tabulka 17: Tolerance rovinnosti rovinných ploch po dle ČSN 73 0210-1 

Tolerance rovinnosti rovinných ploch podle ČSN 73 0210 - 1 
Délka desky < 1m > 1m do  4m > 4m do 10m > 10m do 16m > 16m 

Odchylka 4 mm 6 mm 12 mm 15 mm 20 mm 

 
 

Tabulka 18: Tolerance místní p římosti  podle ČSN 73 0210-1 

Tolerance místní p římosti podle ČSN 73 0210 - 1 
Konstrukce Na vztažnou délku 2 m 
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Hrany a kouty (stěny, strop, otvory,..) 8 mm 

 
 

Tabulka 19: Tolerance rovnob ěžnosti podle ČSN 73 0210-1 

Tolerance rovnob ěžnosti podle ČSN 73 0210 - 1 
Délka desky < 4m > 4m do 8m > 8m 

Protilehlé stěny, trámy, průvlaky 10 mm 12 mm 20 mm 

 
 

3)  Kontrola panel ů Spiroll 
Kontroluje: SV, M 
Kontroluje se vizuálně při přejímce panelů 
Kontroluje se: 
- Shoda dodacího listu (materiál, PD), 
- Dále možné poškození panelů při přepravě (praskliny, uražené rohy,…) 
 
4)  Kontrola uložení Spiroll ů na věnce 
Kontroluje: SV, M 
Kontrola vizuální a průběžným přeměřením. 
Kontroluje se: 
- Správné uložení dle PD 
 
5)  Kontrola provedení cementové zálivky 
Kontroluje: SV, M 
Kontrola vizuální, průbžná 
Při provádění spar nesmí být teplota čerstvého betonu nižší než 5oC. Ze směsi betonu 
se odlijí zkušební kostky o rozměrech 150/150/150 mm pro kontrolu krychelné pevnosti 
(viz ČSN EN 12390-3 – Zkoušení ztvrdlého betonu – část 3: pevnost v tlaku 
zkušebních těles). 

 
6)  Kontrola ošet řování spar 
Kontroluje: SV, M 
Kontrola se provádí vizuálně, počet kontrol dle počasí 
Ošetření betonu závisí na kategorii betonu, použitém cementu a povětrnostních 
podmínkách (teplota, vítr, vlhkost). S ošetřováním se začne, když beton dosáhne 
dostatečné pevnosti, kdy už se nevyplaví  cementová zrna, tj. cca 12 hodin od 
betonáže. Minimální doba trvání ošetření viz ČSN EN 13 670-1 – Provádění 
betonových konstrukcí. Teplota povrchu betonu nesmí klesnout pod 0oC, Dokud povrch 
betonu nedosáhne pevnosti v tlaku, při které může odolávat mrazu bez poškození 
(obvykle když fc > 5 Mpa). 
Druhy ošetřování ztvrdlého betonu: 

o Zakrytím konstrukce geotextilií a následným kropením (vhodné pří 
slunečných dnech) 

o Ošetřovací nástřiky betonu (nejsou moc vhodné), nesmí se nanášet na 
pracovní spáry 

o Samostatné kropení betonu (kropí se tak, aby beton byl stále vlhký) 
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7)  Kontrola geometrie 
Kontroluje: SV, M, TDI, G 
Kontrola vizuální a měřením – výstupní kontrola 
Kontroluje se: 
- Geometrické uspořádání panelů dle PD, 
- Rovinnost uložených panelů. 
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8.5  Monolitická stropní deska  

8.5.1 Tabulka 

 

 

Wellness centrum Lipová-Lázně 

Kontrolní a zkušební plán – monolitická stropní des ka 
SKUPINA : B4S8 

ETAPA: HORNÍ HRUBÁ 
STAVBA 

DATUM VYPRACOVÁNÍ: 
6.5.2012 

K
on

tr
ol

a 

Pořadov
é číslo 

Stavební proces: 
Kontrolu 
provede 

Způsob 
kontroly 

Kritéria kvality 
Výsledek 
kontroly 

Kontrolu 
vykonal 

Kontrolu prověřil Kontrolu převzal Doklady Předmět kontroly: 

(Popis kontroly) 

V
S

T
U

P
N

Í 

1 

Horní hrubá stavba 
SV 
M 

Vizuální 
Měření 

Zákon č. 183/2006 Sb. 
ČSN EN 1990;2004 
ČSN 73 0210-1 

Vyhovuje 

Jméno  Jméno  Jméno  

SD Monolitická stropní deska Dne  Dne  Dne  

Kontrola podkladů Podpis  Podpis  Podpis  

2 

Horní hrubá stavba 

M Vizuální 

ČSN 73 0210-2 
ČSN 73 0212-3 
ČSN EN 13 670-1 
ČSN EN 206-1 

Vyhovuje 

Jméno  Jméno  Jméno  

SD Monolitická stropní deska Dne  Dne  Dne  

Materiálu Podpis  Podpis  Podpis  

M
E

Z
IO

P
E

R
A
Č

N
Í 

3 

Horní hrubá stavba 

M 
Vizuální 
Měření 

ČSN EN 13 670-1 
ČSN 73 2400 

Vyhovuje 

Jméno  Jméno  Jméno  

SD Monolitická stropní deska Dne  Dne  Dne  

Bednění stropní desky Podpis  Podpis  Podpis  

4 

Horní hrubá stavba ST 
SV 
M 

Vizuální 
Měření 

ČSN P ENV 13 670-1 
ČSN 73 2400 

Vyhovuje 

Jméno  Jméno  Jméno  

SD Monolitická stropní deska Dne  Dne  Dne  

Armování stropní desky Podpis  Podpis  Podpis  

5 

Horní hrubá stavba 

M Vizuální 
ČSN EN 13 670-1 
ČSN EN 12 350-1 

Vyhovuje 

Jméno  Jméno  Jméno  

SD Monolitická stropní deska Dne  Dne  Dne  

Betonování stropní desky Podpis  Podpis  Podpis  

V
Ý

S
T

U
P

N
Í 6 

Horní hrubá stavba 

M 
ST 

Vizuální 
Měření 

ČSN 73 0210-2 
ČSN EN 196-1 
ČSN EN 12 504-2 

Vyhovuje 

Jméno  Jméno  Jméno  

SD 
Monolitická stropní deska Dne  Dne  Dne  

Odbedňování stropní desky a 
následné kontroly Podpis 

 
Podpis 

 
Podpis 
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Vysvětlivky k tabulkové části: 
 
Použité zkratky:    
PD – projektová dokumentace, TP – technologický předpis, TDI – technický dozor 
investora, SV – stavby vedoucí, M – mistr, PŘ – přípravář, SD – stavební dělník, ST - 
statik 
 
Norma jakosti – P řehled souvisejících ČSN: 
ČSN 73 0210-1           Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. 
ČSN 73 0210-2           Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 
2: Přesnost monolitických betonových konstrukcí 
ČSN 73 0212-3           Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: 
Pozemní stavební objekty  
ČSN EN 13670-1        Provádění betonových konstrukcí - Část 1: Společná ustanovení 
ČSN EN 196-1            Metody zkoušení cementu - Část 1: Stanovení pevnosti 
ČSN EN 196-7            Metody zkoušení cementu - Část 7: Postupy pro odběr a úpravu 
vzorků cementu 
ČSN EN 206-1            Beton - Část 1:   Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
ČSN EN 12350-1        Zkoušení čerstvého betonu - Část 1: Odběr vzorků 
ČSN EN 12504-2        Zkoušení betonu v konstrukcích - Část 2: Nedestruktivní 
zkoušení - Stanovení tvrdosti odrazovým tvrdoměrem 
 
 

8.5.2  Postup provád ěých kontroly 

 

8.5.2.1  Vstupní 
 
1)  Kontrola podklad ů 
Kontroluje:  SV, M 
Kontrola se provádí vizuálně při přejímce staveniště. 
Projektová dokumentace   
Kontroluje se správnost a kompletnost platné projektové dokumentace. Projektová 
dokumentace musí být odsouhlasena autorizovaným projektantem a objednatelem 
(investorem). 

 
2)  Materiálu 
Kontroluje: M 
• Betonu 
Kontrolujeme :  
- Dodací list  - čas výroby BS, čas dodání BS, specifikace BS (stupeň prostředí, 

konzistence – sednutí kužele z každého mixu, přísady, rychlost nárůstu pevnosti) – 
označení,  

- Atest betonárky,  
- Množství BS 
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Beton kontrolujeme dle ČSN EN 12350-1-7 – Zkoušení čerstvého betonu, ČSN EN 
206-1 Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda. 
• Ocel  
Kontrolujeme: 
- Množství, druhy a ceny prutů, dle dodacích listů a odpovídající PD.  
- Atest dodávané oceli, pokud atest dodávané oceli odpovídá, nemusíme provádět 

žádné zkoušky.  
- Svazky prutů musí být čitelně a řádně označeny štítkem s typem vložky, 

množstvím a vahou svazku.  
- Kontroluje se kvalita popř. míra poškození. Vždy je ale nutno výztuže podkládat 

tak, aby nedošlo k znehodnocení hlínou. 
- Všechny dodací listy musí být archivovány.  
Vlastnosti oceli podléhají normám ČSN 13670-1 - Provádění betonových konstrukcí, 
ČSN 731201 – Navrhování betonových  konstrukcí. 
• Bednění 
Kontrolujeme: 
- Dodací list s objednacím, množství a typy dovezeného materiálu dle dodacího listu, 

rovinnost, hladkost, neporušenost jednotlivých dílu. 
- Bednění musí být uloženo na odvodněné skladovací ploše.  
- Únosnost zhotoveného podkladu, na kterém bude bednění uloženo, zejména jeho 

podpěrná konstrukce. Při pochybách ohledně únosnosti podkladu lze provést 
úpravu terénu pokládkou panelů nebo výjimečně zhutněným štěrkovým podsypem.  

- Bednění musí být uloženo na skladovací ploše tak, aby nedocházelo k jeho 
deformaci (např. prohýbání).  

- Rovinnost podkladu musí být maximálně ±5mm, podklad musí být bez prachu  a 
ropných látek.  

Bednění spadá pod Betonářské, tesařské práce a řídí se normami ČSN EN 16370 – 
Provádění betonových konstrukcí, ČSN EN 206-1 Beton 
 

8.1.2.2  Meziopera ční 

 
3)  Bednění stropní desky 
Kontroluje: M 
Kontroluje se vizuálně 
Při dokončení bednění vyzve stavbyvedoucí technický dozor objednatele, v souvislosti 
s přejímkou dokončené armatury i k prověrce bednění. Výsledek musí být zapsán do 
stavebního deníku. Před zahájením navazujících prací musí být prověřeno ( u 
rozsáhlejších bednících pracích dokumentováno geodetem) dodržení projektem 
stanovené parametry:  
- geometrie bednění (přeměřením pomocí pásma, či vizuálně dle bodů daných 

geodetem) 
- stabilita bednění a jeho částí (polohu a tvar dle PD) 
- odstranění zbytků (takových jako je prach, sníh, led a zbytky vázacího drátu)z části, 

která se bude betonovat 
- příprava povrchu bednění – odbedňovací přípravek 
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- odstranění vody ze dna bednění, pokud se neprovádějí speciálními postupy 
betonování 

- tuhost a správnost bednění a podpěrné konstrukce, včetně pracovních plošin a 
dopravních cest 

- správnost bednění, co do těsnosti jejich styků, spojení dílců bednění navzájem i 
spojení betonem již hotovým, provedení stavebních dilatací, eventuálně pracovních 
spár 

- provedení systémového bednění v souladu s technologickým předpisem 
Dle ČSN 206-1 Beton, Dle ČSN 730210-1 - Geometrická přesnost ve výstavbě, 
podmínky provádění. Část 2: Přesnost monolitických betonových konstrukcí. ČSN 
13670-1- Provádění betonových konstrukcí. 

 
 

Tabulka 20: Tolerance rovinnosti rovinných ploch po dle ČSN 73 0210-1 

Tolerance rovinnosti rovinných ploch podle ČSN 73 0210 - 1 
Délka desky < 1m > 1m do  4m > 4m do 10m > 10m do 16m > 16m 

Odchylka 4 mm 6 mm 12 mm 15 mm 20 mm 

 
 

4)  Armování stropní desky 
Kontroluje: ST, SV, M 
Kontrolu všech výztuží provede stavbyvedoucí zápisem do stavebního deníku spolu 
s technickým dozorem odběratele. Kontrolujeme: 
- Polohu a tvar dle PD, včetně počtů a druhů profilů, (kontrolujeme  i příložky) 
- Kontrola úplnosti a celistvosti armokošů 
- Kontrola osazení do bednění a ukotvení ve správné poloze 
- Kontrola počtu a osazení výpichů výztuže na navazující konstrukce 
- Kontrola krytí vložek výztuže betonovou směsí 
- Kontrola počtů a velikosti distančních prvků 
- Kontrola pevnosti a způsobu vázaní prutů. 
- Kontrola svařování výztuží dle ČSN EN ISO 17660-1/2007 
- Kontrola čistoty (koroze, mastnota…)bez sněhu a námrazy 
- Kontrola povrchové teploty výztuže (min. 5°C)  
Odchylky: 
- Poloha jednotlivých prutů výztuže, jejich vzájemná vzdálenost, mezi třmínky, mezi 

rozdělovací výztuží v jednom směru a krycí vrstvy betonu se nesmějí lišit od hodnot 
předepsaných v PD o více jak ±20% nejvíce však o 30mm. 

- Odchylky poloh styků podélných výztuží ve směru jejich délky nesmějí překročit ± 
30mm 

- Odchylky os prutů v čelech svařovaných koster stykových na místě nesmějí 
překročit  ± 5mm při průměru prutů do 40mm a ± 10mm při průměru větším než 
40mm  

- Výztuž se smí ohýbat při maximálně -5°C, pokud nejsou stanovena speciální 
doplňující opatření. 

Dle normy ČSN 13670- Provádění betonových konstrukcí. 
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5)  Betonování stropní desky 
Kontroluje: M 
Kontrolujeme: 
- Konzistenci, sednutí kužele (viz. první bod) 
- Množství, dle objednacího a dodacího listu 
- Nasákavé bednění nebo nasákavé konstrukce se musí navlhčit tam, kde se bude 

betonová směs ukládat 
- Betonová směs musí být zpracována, co nejdříve po zamíchání 
- Betonování ucelené části konstrukce musí být zabezpečeno tak, aby bylo plynulé 

bez přerušení 
- Betonová směs se ukládá v souvislých vrstvách 
- Čerstvě zabetonované konstrukce nesmí být vystaveny otřesům zejména ze 

sousedních provozů (min. 7dní) 
- Způsob ukládání, nesmí se ukládat z výšky větší než 1,5m nad hladinou betonáže, 

rychlost betonáže nesmí překročit kritéria stanovená technologickým postupem 
- Způsob hutnění –ponorné a příložné vibrátory, ponornými vibrátory nesmí být 

vpichy umístěny vícekrát do jednoho místa. Vzdálenost sousedních ponorů nesmí 
překročit 1,4 násobek viditelného poloměru účinnosti vibrátoru.. Při zhutňování 
musí vibrátor vnikat do předchozí vrstvy do hloubky 50-100mm. Vpichy je nutno 
vést tak, aby ponor vibrační jehly byl, co nejrychlejší a pohyb hlavice nahoru byl 
pomalý, aby byl dostatečně vytlačen vzduch 

- Výškové a polohové uložení betonové směsi dle PD, výška sloupu  ±15mm. 
- Rovinnost a poloha bednění během a po ukládání betonové směsi do bednění. 

Vlivem rázového zatížení by mohlo docházet k vybočení stěn či posunutí. 
- Ošetřování betonu má zabránit předčasnému vysychání, zvláště v důsledku 

slunečního záření a působení větru. Hlavními metodami ošetřování je ponechání 
betonu v bednění, přikrytí folií nebo vlhkou tkaninou, ostříkání vodou. Ochrana má 
zabránit vyplavení při dešti, rychlému ochlazení betonu během prvních dnů po 
uložení, vysokému vnitřnímu rozdílu teplot, působení nízkých teplot nebo mrazu, 
vibracím a nárazům 

Kontrola tuhnutí betonu dle ČSN 73 1332 
- odebere se vzorek čistého betonu podle ČSN EN 12350-1, během delšího 

betonování odebíráme vzorek minimálně 3x, při betonáži více mixů odebíráme 
z každého mixu. 

- z tohoto vzorku se získá proséváním na podložku přes síto malta (síto s délkou 
strany oka nejvýše 6,3mm). 

- po prosetí se malta ručně promíchá lžící a změří se její teplota a teplota okolního 
prostředí, 

- pro jednu zkoušku se malta vloží do dvou forem, ve kterých se náležitě zhutní 
- formy se naplní tak, aby povrch zhutněné malty byl asi 10mm pod povrchem formy 

(aby bylo možné pipetou odsát z povrchu odlučovanou vodu) 
- k zamezení vypařování vody se vyplněná forma přikryje víkem nebo vlhkou 

tkaninou 
- do zhutněné malty ve formě se rovnoměrně zatlačuje měřící váleček a měří se síla 

(N), která je potřebná k zatlačení válečku do hloubky 25mm za 10s; pro měření se 
používá nejprve váleček s tlačnou plochou 100 mm2 a s postupem času, jak 
probíhá tuhnutí, se zatlačuje váleček s menší plochou 25mm2  
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- penetrační odpor (MPa) se vypočítá jako změřená síla (N) na jednotku plochy 
(mm2) 

 
Dle ČSN 730210-1 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 2: 
Přesnost monolitických betonových konstrukcí. ČSN 13670- Provádění betonových 
konstrukcí. Dle ČSN 206-1 Beton. ČSN EN 12649+A1 - Zhutňovače betonu a 
uhlazovací stroje. ČSN 73 1332-Stanovení tuhnutí betonu 

 

8.1.2.3  Výstupní 
 

6)  Odbedňování stropní desky a následné kontroly 
Kontroluje: M, ST 
• Kontrola odbednění 

Kontrolujeme: 
- Pevnost betonu pro odbednění, dle Statika (běžně 70% krychelné pevnosti – 

měříme přenosným Schmidtovým kladivem 
- Sledujeme znečistění, poškrabání, porušení bednících dílců, pro další použití. 
- Kontrolujeme porušení betonové konstrukce vlivem bednění (nerovností, 

přilnavostí, vadami bednění) 
• Kontrola rozměrů a tvaru konstrukce 

Dle ČSN 730210-1 – Pozemní stavby Tolerance – vyjadřování přesnosti rozměrů, 
Dle ČSN EN 13670 -Provádění betonových konstrukcí 
Kontrolujeme: 
- Přeměření polohy pásmem a vizuálně, kontrola dle PD. 
- Kontrola svislosti a rovinnosti konstrukcí pomocí vodováhy, povolená odchylka 

8mm na 2m 
- Kontrola úhlů 
- Vizuální kontrola betonové konstrukce, jejího vzhledu jsou li požadovány určité 

vzhledové parametry (pohledové betony) sledujeme především velikost hnízd, 
nerovnosti. 

 
• Kontrola pevnosti betonu 

Kontrola je prováděná dle ČSN EN 12390-3 Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 3: 
Pevnost v tlaku zkušebních těles. 
- Zkušební vzorek se odebere, minimálně 3x za dobu betonování, přibližně po 

0,3 m3 odlitého v množství z mixu v cca 1,5 násobku množství potřebného pro 
zkoušku. Toto množství se klade do zkušebních forem ( krychle o hraně 
150mm) a zhutní se ( vibrátor, vibrační stůl, propichovací tyčí) Vzorek se řádně 
popíše štítkem s datem odebrání, celým druhem betonu a výškou sednutí 
kužele. 

- Zkušební tělesa jsou ponechaná ve formě v prostředí o teplotě cca 20 °C±5 °C 
minimálně 16 hodin a nejvíce 3 dny. Je nutné zabránit otřesům, vibracím a 
vysoušení. Pak se vzorky uloží do vody o teplotě 20 °C± 2 °C nebo do prostředí 
s relativní vlhkosti vzduchu větší nebo rovnou 95 % a teplotě 20 °C        ± 2 °C. 

- Výstupem této zkoušky je protokol a vyhotovení zkoušky, který obsahuje: 
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- Údaje o zkušebním zařízení, zkušební postupy, údaje o zkušebním vzorku 
(místo, stáři, velikost), výsledek zkoušky s výpisem naměřených vlastností. 
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Jedná se o zprávu BOZP, která popisuje způsob bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na stavebním objektu a v jeho blízkosti dle platných legislativních zákonů a nařízení 
vlády České republiky. V tomto případě se jedná o nařízení vlády číslo 591 ze dne 12. 
prosince roku 2006 sbírky o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništi. Dále pak o vyhlášku číslo 362 z roku 2005 sbírky 
o práci ve výškách. 
 
 

9.1  Nařízení vlády č.: 591/2006 Sb., bližší minimální požadavky 

na bezpečnost a ochranu zdraví p ři práci na staveništi 

 
 
Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště 
stanovené zvláštním právním předpisem (Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.) a aby 
staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu podle zvláštního právního 
předpisu (Vyhláška č. 137/1998 Sb.) a dalším požadavkům na staveniště stanoveným 
v příloze č. 1 k tomuto nařízení; je-li pro staveniště zpracován plán bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán"), uspořádá zhotovitel staveniště v 
souladu s plánem a ve lhůtách v něm uvedených. 
Zhotovitel vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností; přitom postupuje 
podle zvláštních právních předpisů upravujících podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci (Nařízení vlády č. 178/2001 Sb.). 
Za uspořádání staveniště, popřípadě vymezeného pracoviště, odpovídá zhotovitel, 
kterému bylo toto staveniště, popřípadě pracoviště, předáno a který je převzal. V 
zápise o předání a převzetí se uvedou všechny známé skutečnosti, jež jsou významné 
z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob zdržujících se na 
staveništi, popřípadě pracovišti. 
 
 
Zhotovitel zajistí, aby: 
 

- při provozu a používání strojů a technických zařízení (dále jen "stroje"), nářadí 
a dopravních prostředků na staveništi byly kromě požadavků zvláštních 
právních předpisů (Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.) dodržovány bližší minimální 
požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci stanovené v příloze č. 2 k 
tomuto nařízení. 

 
Jedná se o tyto stroje: Autojeřáb LIEBHERR LTM 1080-1, Autodomíchávač Stetter 
AM 8 C, Čerpadlo  SCHWING S39 SX, Tahač IVECO ASN 440 S42, Valníkový 
návěs S.KO 24/L, Nákladní automobil MAN, Nákladní automobil AVIA D120, 
Kontejner C2 38 KV, Kontinuální míchačka PFT HM5, Ponorný vibrátor 
MITSUBISHI, Elektrický naviják univerzální, Bruska BOSCH GWS 24-300J, 
Digitální teodolit PENTAX, Vibrační lišta VLZ, Aku vrtací šroubovák BOSCH. 
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- byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené v 
příloze č. 3 k tomuto nařízení, jestliže se na staveništi plánují nebo provádějí  
práce spojené s prováděním a demontáží bednění a jeho podpěrných 
konstrukcí, výrobou, přepravou a ukládáním ocelové výztuže a betonové směsi, 
včetně jejího zhutňování (dále jen "betonářské práce"), 

 
2. práce spojené se zděním a úpravami konstrukcí ze zdicího materiálu, jakými jsou 
cihly, tvárnice, bloky, tvarovky nebo kámen, včetně osazování prefabrikátů ve zděných 
konstrukcích, omítání stěn a stropů, spárování zdiva, zhotovování podlah, mazanin 
nebo dlažeb, úpravy povrchu stěn například sekáním nebo dlabáním (dále jen 
"zednické práce"), 
 
3. práce spojené s montáží a spojováním, jakož i demontáží a rozebíráním ocelových, 
dřevěných, betonových, železobetonových, popřípadě jiných prvků různého tvaru a 
funkce, například tyčových, plošných nebo prostorových, do stavebních objektů nebo 
technologických konstrukcí o požadovaném tvaru a provedení (dále jen "montážní 
práce"), 
10. práce spojené se skladováním a manipulací s materiálem, popřípadě výrobky. 
 
 
Náležitosti oznámení o zahájení prací při realizaci stavby, které je zadavatel stavby 
povinen doručit oblastnímu inspektorátu práce, stanoví příloha č. 4 k tomuto nařízení. 
 

Příloha 1 
 
Další požadavky na staveniště 
 
Obecné požadavky 
 
I. Požadavky na zajišt ění staveništ ě 
 
1. Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny 
proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 
 

- staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do 
výšky nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související 
přilehlé prostory a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a 
provoz na nich co nejméně narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně 
vyznačit a osvětlit, 

- u liniových staveb nebo u stavenišť, popřípadě pracovišť, na kterých se 
provádějí pouze krátkodobé práce, lze ohrazení provést zábradlím skládajícím 
se alespoň z horní tyče upevněné ve výši 1,1 m na stabilních sloupcích a jedné 
mezilehlé střední tyče; s ohledem na místní a provozní podmínky může toto 
ohrazení být nahrazeno zábranou podle přílohy č. 3 části III., bodu 2. k tomuto 
nařízení, 

- nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích z provozních nebo 
technologických důvodů ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost 
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provozu a osob zajištěna jiným způsobem, například řízením provozu nebo 
střežením, 

- nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí 
nebezpečí pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny podle přílohy č. 3 
části III. bodu 2. k tomuto nařízení nebo zasypány. 

 
2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických 
osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za 
snížené viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu 
nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou. 
 
3. Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené 
obsaženy v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a 
oplocení, popřípadě ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a veřejně 
přístupných komunikacích umožňovalo bezpečný pohyb fyzických osob s pohybovým 
postižením, jakož i se zrakovým postižením. 
 
4. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami (viz 
výkres č.3 „Širší situace dopravních vztahů“) provádějícími místní úpravu provozu 
vozidel na staveništi.  
 
5. Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení 
technického vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek 
stanovených provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení (zákon č. 458/2000 
Sb.) a během provádění prací je dodržuje. 
 
6. Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav 
pracovišť a dopravních komunikací. 
 
7. Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, pokud 
je vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné 
provedení práce, popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše.  
 
8. Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na 
staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na 
staveništi, popřípadě jeho bezprostřední blízkosti. 
 
II. Zařízení pro rozvod energie 
 
1. Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a 
používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo 
výbuchu; fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu 
elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba dočasného zařízení pro rozvod energie 
a ochranných zařízení musí odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie, podmínkám 
vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, které mají přístup k součástem 
zařízení. Rozvody energie, existující před zřízením staveniště, musí být identifikovány, 
zkontrolovány a viditelně označeny. 
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2. Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí 
být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní 
vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být 
označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí být 
seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi 
nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů 
zapnuta, odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci. 
 
3. Pokud nelze nadzemní elektrické vedení přesunout mimo staveniště nebo je odpojit 
od zdroje elektrického proudu, je nutno zabránit vjezdu dopravních prostředků a 
pojízdných strojů do ochranného pásma. Nelze-li provoz dopravních prostředků a 
pojízdných strojů pod vedením vyloučit, je nutno umístit závěsné zábrany a náležitá 
upozornění. 
 
III. Požadavky na venkovní pracovišt ě na staveništi 
 
1. Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být 
pevná a stabilní s ohledem na 
 

- počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují, 
- maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení, 
- povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 

 
2. Nejsou-li podpěry nebo jiné součásti pracovišť dostatečně stabilní samy o sobě, je 
třeba stabilitu zajistit vhodným a bezpečným ukotvením, aby se vyloučil nežádoucí 
nebo samovolný pohyb celého pracoviště nebo jeho části. 
 
3. Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a v 
intervalech stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy a po 
mimořádných událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. 
 
4. Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle přílohy č. 3 části I k tomuto 
nařízení a podle pokynů výrobce a v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů 
a požadavky na organizaci práce a pracovních postupů stanovenými v příloze č. 3 k 
tomuto nařízení tak, aby nevzniklo nebezpečí ohrožení fyzických osob, majetku nebo 
životního prostředí. 
 
5. Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů 
nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení 
majetku nebo životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, 
nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, popřípadě 
vlivem jiných nepředvídatelných okolností. Důvody pro přerušení práce posoudí a o 
přerušení práce rozhodne fyzická osoba pověřená zhotovitelem. 
 
6. Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně 
bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních. 
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7. Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, 
hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit 
bezpečnost práce zejména při používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel bez 
zbytečného odkladu provedení nezbytné změny technologických postupů tak, aby byla 
zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob. Se změnou 
technologických postupů zhotovitel neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby. 
 
8. V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo do 
hloubky zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti 
osamoceně byly seznámeny s pravidly dorozumívání pro případ nehody a stanoví 
účinnou formu dohledu pro potřebu včasného poskytnutí první pomoci. 
 

Příloha 2   
 
Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání 
strojů a nářadí na staveništi 
 
 
I. Obecné požadavky na obsluhu stroj ů 
 
1. Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními 
podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, 
přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického 
vybavení, popřípadě jiných podzemních překážek, umístění nadzemních vedení a 
překážek. 
 
2. Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních 
činností stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní 
poloze nastaveny v souladu s návodem k používání a zajištěny proti zaboření, 
posunutí nebo uvolnění.  
 
II. Dopravní prost ředky pro p řepravu betonových a jiných sm ěsí 
 
1. Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního zařízení, 
zkontroluje řidič dopravního prostředku, dále jen vozidla, zajištění výsypného zařízení v 
přepravní poloze, popřípadě je v této poloze v souladu s návodem k používání zajistí. 
 
2. Při přejímce a při ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném a 
dostatečně únosném místě bez překážek ztěžujících manipulaci a potřebnou vizuální 
kontrolu. 
 
III. Čerpadla sm ěsi a strojní omíta čky 
 
1. Potrubí, hadice, dopravníky, skluzné a vibrační žlaby a jiná zařízení pro dopravu 
betonové směsi musí být vedeny a zajištěny tak, aby nezpůsobily přetížení nebo 



132 
 

nadměrné namáhání, například lešení, bednění, stěny výkopu nebo konstrukčních 
částí stavby. 
 
2. Víko tlakové nádoby nelze otvírat, pokud nebyl přetlak uvnitř nádoby zrušen podle 
návodu k používání, například odvzdušňovacím ventilem. 
 
3. Vyústění potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě zajištěno tak, aby riziko 
zranění fyzických osob následkem jeho nenadálého pohybu vlivem dynamických 
účinků dopravované směsi bylo minimalizováno. 
 
4. Při používání stříkací pistole strojní omítačky má obsluha stabilní postavení. Při 
strojním čerpání malty musí být zajištěn vhodný způsob dorozumívání mezi fyzickými 
osobami provádějícími nanášení malty a obsluhou čerpadla. 
 
5. Strojní zařízení pro povrchové úpravy není dovoleno čistit a rozebírat pod tlakem. 
 
6. Pro dopravu směsí k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd nevyžadující 
složité a opakované couvání vozidel. 
 
7. Při provozu čerpadel není dovoleno 
 

- přehýbat hadice, 
- manipulovat se spojkami a ručně přemisťovat hadice a potrubí, nejsou-li pro to 

konstruovány, 
- vstupovat na konstrukci čerpadla a do nebezpečného prostoru u koncovky 

hadice. 
 
8. Pojízdné čerpadlo (dále jen "autočerpadlo") musí být umístěno tak, aby obslužné 
místo bylo přehledné a v prostoru manipulace s výložníkem a potrubím se nenacházely 
překážky ztěžující tuto manipulaci. 
 
9. Při použití děleného výložníku musí být autočerpadlo umístěno tak, aby je nebylo 
nutno zbytečně přemísťovat a aby byla dodržena bezpečná vzdálenost od okrajů 
výkopů, podpěr lešení a jiných překážek. 
 
10. V pracovním prostoru výložníku autočerpadla se nikdo nezdržuje. 
 
11. Výložník autočerpadla nelze používat ke zdvihání a přemísťování břemen. 
 
12. Manipulace s rozvinutým výložníkem (výložníková ramena s potrubím a hadicemi) 
smí být prováděna jen při zajištění stability autočerpadla sklápěcími a výsuvnými 
opěrami (stabilizátory) v souladu s návodem k používání. 
 
13. Přemisťovat autočerpadlo lze jen s výložníkem složeným v přepravní poloze. 
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IV. Přepravníky a stabilní skladovací za řízení sypkých hmot 
 
1. Před připojením dopravních hadic nebo potrubí k potrubnímu řadu pro tlakové 
zásobníky, jako volně ložené maltové směsi, se obsluha přesvědčí, zda řad není pod 
tlakem.  
 
2. Dopravní hadice a potrubí je nutno před přečerpáváním volně ložené směsi 
prohlédnout. Funkčně poškozené zařízení není dovoleno používat. 
 
3. Spojovat hadice mezi sebou navzájem a s pevným potrubím lze jen nepoškozenými 
a k tomu určenými spojkami a koncovkami. 
 
4. V průběhu přečerpávání obsluha sleduje stavoznak zásobníku, aby nedošlo k jeho 
přeplnění. 
 
5. Při provozu a údržbě přepravníků volně ložené směsi se postupuje podle návodu k 
používání, popřípadě podle místního provozního bezpečnostního předpisu; přiměřeně 
se přitom uplatní požadavky zvláštního právního předpisu (Nařízení vlády č. 378/2001 
Sb.) vztahující se na stabilní skladovací zařízení sypkých hmot. 
 
V. Vibrátory 
 
1. Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je držena 
v ruce nebo je ručně provozována, musí být nejméně 10 m. Totéž platí o délce 
pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a motorovou jednotkou, jestliže motorová 
jednotka je mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru drženou v ruce. 
 
2. Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutňovaného 
betonu se provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebný hřídel vibrátoru nesmí být ohýbán v 
oblouku o menším poloměru, než je stanoveno v návodu k používání. 
 
VI. Stavební elektrické vrátky 
 
1. Stanoviště obsluhy musí být umístěno tak, aby nebylo ohroženo břemenem nebo 
nosným lanem a aby z něho bylo vidět na všechna nakládací a vykládací místa, není-li 
vzájemné dorozumívání mezi obsluhou a fyzickou osobou na nakládacím, popřípadě 
vykládacím místě zajištěno signalizačním zařízením. 
 
2. Vrátek musí být umístěn v bezpečné vzdálenosti od svislé dráhy přepravovaného 
břemene, chráněn před ostatním provozem na staveništi a řádně ukotven, popřípadě 
stabilizován. Nestanoví-li výrobce v návodu k používání jinak, nesmí být hmotnost 
zátěže použité pro stabilizaci vrátku menší než dvojnásobek jeho nosnosti. 
 
3. Kladku je nutno osadit tak, aby její osa byla kolmá na směr navíjení lana, a nejvýše 
do takové polohy, aby při nejnižší poloze břemene zůstaly na bubnu vrátku ještě 
nejméně 3 závity lana. 
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4. Vrátek nelze používat, není-li zajištěno že se jeho chod samočinně zastaví, jakmile 
se závěsný hák svou nejvyšší částí přiblíží na stanovenou bezpečnou vzdálenost k 
pevné překážce, například kladce nebo tělesu vrátku. Nestanoví-li výrobce jinak, 
nastaví se tato bezpečná vzdálenost na 0,3 m. 
 
5. V místě odebírání nebo nakládání materiálu ve výšce je zajištěna ochrana fyzických 
osob proti pádu z výšky. Pokud by střední tyč zábradlí nebo zarážka u podlahy 
znemožňovaly bezpečnou manipulaci s přepravovaným břemenem, lze je v nezbytném 
rozsahu vynechat, popřípadě odstranit.  
 
6. Vrátek nelze uvést do provozu, dokud nebyl po dokončení jeho montáže, včetně 
závěsné konstrukce kladky, předán a zhotovitelem převzat do provozu a dokud o tomto 
předání a převzetí nebyl učiněn zápis. 
 
7. Před uvedením vrátku do chodu se obsluha přesvědčí, zda se nikdo nezdržuje v 
prostoru ohroženém pádem břemene. 
 
8. Při provozu vrátku není dovoleno 

- zatěžovat vrátek nad jeho nosnost, 
- přepravovat břemena, která svými rozměry ohrožují okolí, pokud nejsou 

provedena náležitá bezpečnostní opatření, 
- zdvihat břemena šikmým tahem, 
- opustit stanoviště obsluhy vrátku, je-li břemeno zavěšeno na háku, 
- zavěšovat břemeno na špičku háku, 
- zdržovat se pod zavěšeným břemenem a v jeho nebezpečné blízkosti, 
- usměrňovat rukama nebo nohama navíjení lana na buben vrátku, 
- pokračovat v práci s vrátkem, utvoří-li se na laně smyčka nebo uzel a dojde-li k 

vysmeknutí lana z drážky kladky, 
- dopravovat břemena, hrozí-li nebezpečí poškození nosného lana nebo 

vázacích prostředků, 
- způsobovat rázy při spouštění nebo tahu břemene, 
- zdvihat břemena zasypaná, přimrzlá nebo přilnutá, 
- provádět změny na brzdách, které by mohly ohrozit bezpečnost fyzických osob, 
- používat elektrický vrátek pro zdvihání výtahové plošiny ve vodítkách, pokud 

nejsou splněny technické požadavky platné pro uvedení stavebních 
plošinových výtahů do provozu. 

 
9. Vrátek smí být použit pro vlečení, jen pokud je k tomu upraven a pokud je 

- tomu přizpůsoben kryt navíjecího bubnu, 
- instalováno zařízení pro správné ukládání lana při navíjení na buben, 
- ovládání vrátku zařízeno tak, že při uvolnění tlačítka určeného pro uvedení 

vrátku do chodu se chod vrátku zastaví. 
 
10. Ve zhotovitelem určených intervalech provede obsluha vrátku nebo fyzická osoba 
určená zhotovitelem prohlídku vrátku, lana a úvazku podle návodu k používání nebo 
pokynů pro obsluhu. 
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VII. Společná ustanovení o zabezpe čení stroj ů při přerušení a ukon čení práce 
 
1. Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v 
průběhu předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je řádně 
seznámena i střídající obsluha. 
 
2. Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v souladu s 
návodem k používání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením spuštěným na 
zem nebo zařazením nejnižšího rychlostního stupně a zabrzděním parkovací brzdy. 
Rovněž při přerušení práce musí být stroj zajištěn proti samovolnému pohybu alespoň 
zabrzděním parkovací brzdy nebo pracovním zařízením spuštěným na zem. 
 
3. Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému pohybu 
zajištěno i pracovní zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do 
přepravní polohy, ve které se zajistí v souladu s návodem k používání. 
 
4. Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby 
okamžitě zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, která zabrání 
samovolnému spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou, jako 
jsou uzamknutí kabiny a vyjmutí klíče ze spínací skříňky nebo uzamknutí ovládání 
stroje. 
 
5. Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, kde 
není ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími předměty ani činností 
prováděnou v jeho okolí. 
 

Příloha 3  
 
Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
 
I. Skladování a manipulace s materiálem  
 
1. Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. 
Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v 
takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. 
 
2. Zařízení pro vybavení skládek, jakými jsou opěrné nebo stabilizační konstrukce, 
musí být řešena tak, aby umožňovala skladování, odebírání nebo doplňování prvků a 
dílců v souladu s průvodní dokumentací bez nebezpečí jejich poškození. Místa určená 
k vázání, odvěšování a manipulaci s materiálem musí být bezpečně přístupná.  
 
3. Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění 
skladovaných materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních 
komunikací musí odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých 
strojů. 
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4. Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho 
stabilita a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, 
klíny nebo provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by 
jinak byly nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. 
 
5. Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné 
uchopení například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně proloženy 
podklady. Jako podkladů není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady 
tvořené dvěma nebo více prvky volně položenými na sebe. 
 
9. Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a při 
mechanizovaném skladování, jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3 m. Nejsou-li 
okraje hromad zajištěny například opěrami nebo stěnami, musí být pytle uloženy v 
bezpečném sklonu a vazbě tak, aby nemohlo dojít k jejich sesuvu. 
 
10. Tekutý materiál musí být skladován v uzavřených nádobách tak, aby otvor pro 
plnění, popřípadě vyprazdňování byl nahoře. Otevřené nádrže musí být zajištěny proti 
pádu fyzických osob do nich. Sudy, barely a podobné nádoby, jsou-li skladovány 
naležato, musí být zajištěny proti rozvalení. Při skladování ve více vrstvách musí být 
jednotlivé vrstvy mezi sebou proloženy podklady, pokud sudy, barely a podobné 
nádoby nejsou uloženy v konstrukcích zajišťujících jejich stabilitu. 
 
11. Nebezpečné chemické látky a chemické přípravky musí být skladovány v obalech s 
označením druhu a způsobu skladování, který určuje výrobce, a označeny v souladu s 
požadavky zvláštních právních předpisů. 
 
12. Plechovky a jiné oblé předměty smějí být při ručním ukládání stavěny nejvýše do 
výšky 2 m při zajištění jejich stability. Trubky, kulatina a předměty podobného tvaru 
musí být zajištěny proti rozvalení.  
 
13. Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném ukládání a odběru 
ukládány nejvýše však do výšky 4 m, pokud výrobce nestanoví jinak a za podmínky, že 
není překročena únosnost podloží a že je zajištěna bezpečná manipulace s nimi. 
 
14. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země nebo z 
bezpečných podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve větší pracovní výšce 
než 1,5 m. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav ze žebříků lze provádět pouze 
podle stanoveného technologického postupu. 
 
15. S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním právním 
předpisem. 
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II. Betoná řské práce a práce související 
(Všechny monolitické konstrukce) 
 
III. Bednění 
 
1. Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být v každém 
stadiu montáže i demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho montáži, 
demontáži a používání se postupuje v souladu s průvodní dokumentací výrobce a s 
ohledem na bezpečný přístup a zajištění proti pádu fyzických osob. Podpěrné 
konstrukce bednění, jako jsou stojky a rámové podpěry, musí mít dostatečnou 
únosnost a být úhlopříčně ztuženy v podélné, příčné i vodorovné rovině. 
 
2. Podpěrné konstrukce musí být navrženy a montovány tak, aby je bylo možno při 
odbedňování postupně odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí. 
 
3. Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doložena statickým výpočtem s 
výjimkou prvků bez konstrukčního rizika. 
 
4. Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části, 
zejména podpěry, řádně prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O předání a 
převzetí hotové konstrukce bednění a její kontrole provede fyzická osoba pověřená 
zhotovitelem k řízení betonářských prací písemný záznam. 
 
IV. Přeprava a ukládání betonové sm ěsi 
 
1. Při přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a při jejím 
ukládání do konstrukce je nutno pracovat z bezpečných pracovních podlah, popřípadě 
plošin, aby byla zajištěna ochrana fyzických osob zejména proti pádu z výšky nebo do 
hloubky, proti zavalení a zalití betonovou směsí. Nelze-li taková místa zřídit, zajistí 
zhotovitel ochranu fyzických osob jinými prostředky stanovenými v technologickém 
postupu, jako jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu nebo ochranný koš. 
 
2. Pro přístup a pro ruční přepravu betonové směsi musí být vybudovány bezpečné 
přístupové komunikace,13) například pracovní nebo přístupová lešení, popřípadě 
podlahy tak, aby byla vyloučena chůze fyzických osob bezprostředně po uložené 
výztuži. 
 
3. Zhotovitel zajistí provádění kontroly stavu podpěrné konstrukce bednění v průběhu 
betonáže. Zjištěné závady musí být bezodkladně odstraňovány. 
 
4. Dopravuje-li se betonová směs do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel stanoví a 
zajistí způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a obsluhou 
čerpadla. 
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IX.3 Odbedňování 
(Všechny monolitické konstrukce) 
 
1. Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichž při předčasném 
odbednění hrozí nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce, smí být zahájeno jen 
na pokyn fyzické osoby určené zhotovitelem. 
 
2. Hrozí-li při odbedňování konstrukcí nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, 
dodržuje zhotovitel bližší požadavky zvláštního právního předpisu.13) Žebřík lze při 
odbedňovacích pracích používat pouze do výšky 3 m odbedňované konstrukce nad 
pracovní podlahou a za předpokladu, že se neuvolňují ani neodstraňují nosné části 
bednění a stabilita žebříku není závislá na demontovaných částech bednění a podpěr. 
 
3. Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu nepovolaných 
fyzických osob. 
 
4. Součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na určená místa tak, aby 
nebyly zdrojem nebezpečí úrazu a nepřetěžovaly konstrukci. 
 
V. Práce železá řské 
(armování stěn, desek, sloupů a průvlaku) 
 
1. Prostory, stroje, přípravky a jiná zařízení pro výrobu armatury musí být uspořádány 
tak, aby fyzické osoby nebyly ohroženy pohybem materiálu a jeho ukládáním. 
 
2. Při stříhání několika prutů současně musí být pruty zajištěny v pevné poloze 
konstrukcí stroje nebo vhodnými přípravky. 
 
3. Při stříhání a ohýbání prutů nesmí být stroj přetěžován. Pruty musí být upevněny 
nebo zajištěny tak, aby nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 
 
VI. Zednické práce 
(Zdění z cihel Porotherm) 
 
1. Stroje pro výrobu, zpracování a přepravu malty se na staveništi umísťují tak, aby při 
provozu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 
 
2. Při strojním čerpání malty musí být zabezpečen účinný způsob dorozumívání mezi 
fyzickou osobou provádějící nanášení (ukládání) malty a obsluhou čerpadla. 
 
3. Při činnostech spojených s nebezpečím odstříknutí vápenné malty nebo mléka je 
nutno používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky. Vápno se nesmí hasit v 
úzkých a hlubokých nádobách. 
 
4. Materiál připravený pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal volný 
pracovní prostor široký nejméně 0,6 m. 
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5. K dopravě materiálu lze používat pomocné skluzové žlaby, pokud jsou umístěny a 
zabezpečeny tak, aby přepravou materiálu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 
 
6. Na právě vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěžovat, a to ani při 
provádění kontroly svislosti zdiva a vázání rohů. 
 
7. Osazování konstrukcí, předmětů a technologických zařízení do zdiva musí být z 
hlediska stability zdiva řešeno v projektové dokumentaci, nejedná-li se o předměty 
malé hmotnosti, které stabilitu zdiva zjevně nemohou narušit. Osazené předměty musí 
být připevněny nebo ukotveny tak, aby se nemohly uvolnit ani posunout. 
 
8. Na pracovištích a přístupových komunikacích, na nichž jsou fyzické osoby 
vykonávající zednické práce vystaveny nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, 
popřípadě nebezpečí propadnutí nedostatečně únosnou konstrukcí, zajistí zhotovitel 
dodržení bližších požadavků stanovených zvláštním právním předpisem.13) 
 
9. Vstupovat na osazené prefabrikované vodorovné nosné konstrukce se smí jen 
tehdy, jsou-li zabezpečeny proti uvolnění a sesunutí. 
 
XI. Montážní práce 
(jedná se ukládání panelového stropu SPIROLL) 
 
1. Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního 
pracoviště fyzickou osobou určenou k řízení montážních prací a odpovědnou za jejich 
provádění. O předání montážního pracoviště se vyhotoví písemný záznam. Zhotovitel 
montážních prací zajistí, aby montážní pracoviště umožňovalo bezpečné provádění 
montážních prací bez ohrožení fyzických osob a konstrukcí a splňovalo požadavky 
stanovené v příloze č. 1 k tomuto nařízení. 
 
2. Fyzické osoby provádějící montáž při ní používají montážní a bezpečnostní 
pomůcky a přípravky stanovené v technologickém postupu. 
 
3. Montážní a bezpečnostní přípravky, sloužící k zajištění bezpečnosti fyzických osob 
při montáži, zejména při práci ve výšce, je nutno upevnit k dílcům ještě před jejich 
vyzdvižením k osazení, nevylučuje-li to technologický postup montáže. 
 
4. Zvolené vázací prostředky musí umožnit zavěšení dílce podle průvodní 
dokumentace výrobce. 
 
5. Způsob a místo upevnění stejně jako seřízení vázacích prostředků musí být voleno 
tak, aby upevnění i uvolnění vázacích prostředků mohlo být provedeno bezpečně. 
 
6. Pro přístup na montážní pracoviště a pro zřízení bezpečné pracovní podlahy se 
využívají trvalé konstrukce, které jsou současně s postupem montáže do stavby 
zabudovávány, jako jsou schodiště nebo stropní panely. Podmínky stanoví 
technologický postup montáže. 
 



140 
 

7. Svislá doprava osob na pracoviště ležící výše než 30 m se zajišťuje výtahem nebo 
závěsným košem, pokud to charakter konstrukce nebo postup práce nevylučuje. 
 
8. Dopravovat fyzické osoby pomocí závěsného koše lze pouze podle zpracovaného 
technologického postupu a v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního 
předpisu,11) jestliže k tomu dala prokazatelně souhlas odborně způsobilá fyzická osoba 
pověřená zhotovitelem. 
 
9. Při odebírání dílců ze skládky nebo z dopravního prostředku musí být zajištěno 
bezpečné skladování zbývajících dílců podle části I. této přílohy. 
 
10. Zdvihání a přemisťování zavěšených břemen nebo přemísťování pomocí 
pojízdných zařízení se provádí v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního 
předpisu.6) Je zakázáno zdvihat nebo přemísťovat břemena zasypaná, upevněná, 
přimrzlá, přilnutá nebo jiným způsobem znemožňující stanovení síly potřebné k jejich 
zdvihnutí, pokud není zajištěno, že nebude překročena nosnost použitého zařízení. 
 
11. Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné 
vzdálenosti. Teprve po ustálení dílce nad místem montáže mohou z bezpečné plošiny 
nebo podlahy provádět jeho osazení a zajištění proti vychýlení. Dílec se odvěšuje od 
závěsu zdvihacího prostředku teprve po tomto zajištění. 
 
12. Svislé dílce se po osazení musí zajistit proti překlopení šrouby, montážními 
stolicemi, vzpěrami, zaklínováním v základové patce nebo jiným vhodným způsobem. 
Způsob uvolňování vázacích prostředků z osazovaných dílců, zejména svislých, 
stanoví technologický postup montáže tak, aby bezpečnost osob nebyla podmíněna 
stabilitou osazovaných dílců a aby stabilita dílců nebyla touto činností ohrožena. 
 
13. Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je předcházející dílec bezpečně 
uložen a upevněn podle technologického postupu. 
 
14. Montážní přípravky pro dočasné zajištění dílců smí být odstraňovány až po 
upevnění dílců a prostorovém ztužení konstrukce stanoveném v projektové 
dokumentaci.  
 
15. Technologický postup stanoví způsob vyztužení těch dílců, při jejichž osazení je 
bezpečnost fyzických osob ohrožena v důsledku rozkmitání těchto dílců působením 
větru. 
 
16. Ocelové konstrukce musí být po dobu jejich montáže trvale uzemněny. 
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Příloha 4  
 
Náležitosti oznámení o zahájení prací 

- Datum odeslání oznámení. 
- Název/jméno a příjmení, případně identifikační číslo, sídlo/adresa místa 

bydliště, případně místo podnikání zadavatele stavby (stavebníka). 
- Přesná adresa, popřípadě popis umístění staveniště. 
- Druh stavby, její stručný popis včetně uvedení prací a činností podle přílohy č. 5 

k tomuto nařízení, pokud mají být na stavbě prováděny. 
- Název/jméno a příjmení, případně identifikační číslo, sídlo/adresa místa 

bydliště, případně místo podnikání zhotovitele stavby a fyzické osoby 
zabezpečující odborné vedení provádění stavby, popřípadě vykonávající 
stavební dozor. 

- Jméno a příjmení/název, případně identifikační číslo a sídlo/adresa místa 
bydliště, případně místo podnikání koordinátora při přípravě stavby. 

- Jméno a příjmení/název, případně identifikační číslo a sídlo/adresa místa 
bydliště, případně místo podnikání koordinátora při realizaci stavby. 

- Datum předání staveniště zhotoviteli a datum plánovaného ukončení prací. 
- Odhadovaný maximální počet fyzických osob na staveništi. 
- Plánovaný počet zhotovitelů na staveništi. 
- Identifikační údaje o zhotovitelích na staveništi. 
- Jméno, příjmení a podpis zadavatele stavby, popřípadě fyzické osoby 

oprávněné jednat jeho jménem. 
 

Příloha 5  
 
Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán 
 
1. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů 
kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb. (Jedná 
se o montáž stropních panelů Spiroll). 
 

9.2   Zákon č. 362/2005 Sb.  „Požadavky na bezpe čnost a 

ochranu zdraví p ři nebezpe čí pádu“ 

 
 
Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje 
způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit 
při práci na pracovištích, na nichž jsou zaměstnanci vystaveni nebezpečí pádu z výšky 
nebo pádu do volné hloubky (dále jen "práce ve výškách a nad volnou hloubkou"), a 
bližší požadavky na bezpečný provoz a používání technických zařízení poskytovaných 
zaměstnancům pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou. 
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1) Zaměstnavatel přijímá technická a organizační opatření k zabránění pádu 
zaměstnanců z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich 
bezpečnému zachycení (dále jen "ochrana proti pádu") a zajistí jejich provádění 
- na pracovištích a přístupových komunikacích nacházejících se v libovolné výšce 

nad vodou nebo nad látkami ohrožujícími v případě pádu život nebo zdraví osob 
například popálením, poleptáním, akutní otravou, zadušením, 

- na všech ostatních pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve výšce 
nad 1,5 m nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 1,5 
m. 

 
2) Ochranu proti pádu zajišťuje zaměstnavatel přednostně pomocí prostředků 
kolektivní ochrany, kterými jsou zejména technické konstrukce, například ochranná 
zábradlí a ohrazení, poklopy, záchytná lešení, ohrazení nebo sítě a dočasné stavební 
konstrukce, například lešení nebo pracovní plošiny. 
 
3) Prostředky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti 
pádu, se použijí v případě, kdy povaha práce vylučuje použití prostředků kolektivní 
ochrany nebo není-li použití prostředků kolektivní ochrany s ohledem na povahu, 
předpokládaný rozsah a dobu trvání práce a počet dotčených zaměstnanců účelné 
nebo s ohledem na bezpečnost zaměstnance dostatečné. 
 
4) Ochranu proti pádu není nutné provádět 
- na souvislé ploše, jejíž sklon od vodorovné roviny nepřesahuje 10 stupňů, pokud 

pracoviště, popřípadě přístupová komunikace, jsou vymezeny vhodnou ochranou 
proti pádu, například zábranou6) umístěnou ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od 
okraje, na němž hrozí nebezpečí pádu (dále jen "volný okraj"), 

- podél volných okrajů otvorů, jejichž půdorysné rozměry alespoň v jednom směru 
nepřesahují 0,25 m, 

- pokud úroveň terénu nebo podlahy pracoviště uvnitř objektu leží nejméně 0,6 m 
pod korunou vyzdívané zdi. 

 
5) Zaměstnavatel zajistí, aby otvory v podlaze a terénní prohlubně, jejichž půdorysné 
rozměry ve všech směrech přesahují 0,25 m, byly bezprostředně po jejich vzniku 
zakryty poklopy o odpovídající únosnosti zajištěnými proti posunutí nebo aby volné 
okraje otvorů byly zajištěny technickým prostředkem ochrany proti pádu, například 
zábradlím nebo ohrazením. Zajištěny proti vypadnutí osob nemusí být otvory ve 
stěnách, jejichž dolní okraj je výše než 1,1 m nad podlahou, a otvory ve stěnách o šířce 
menší než 0,3 m a výšce menší než 0,75 m. 
 
6) Zaměstnavatel zajistí, aby na všech plochách, které nezaručují, že jsou při zatížení 
osobami včetně nářadí, pracovních pomůcek a materiálu bezpečné proti prolomení, 
případně na nichž toto zatížení není vhodně rozloženo technickou konstrukcí 
(pracovní, popř. přístupová podlaha apod.), bylo provedeno zajištění proti propadnutí. 
Ke zvyšování místa práce nebo k výstupu není dovoleno používat nestabilní předměty 
a předměty určené k jinému použití (vědra, sudy, židle, stoly apod.). 
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7) Práce ve výškách nesmí být prováděna, jestliže nepříznivá povětrnostní situace, s 
ohledem na použitou ochranu proti pádu, může ohrozit bezpečnost a zdraví 
zaměstnanců.  
 
8) Při práci ve výškách a nad volnou hloubkou vykonávané osamoceně nebo 
samostatně musí být zaměstnanec seznámen s pravidly pro dorozumívání mezi 
zaměstnanci na pracovišti nebo pro dorozumívání s vedoucím zaměstnancem. 
Zaměstnanec vykonávající práci uvedenou ve větě první musí být poučen o povinnosti 
přerušit práci, pokud v ní nemůže pokračovat bezpečným způsobem, a o přerušení 
práce musí neprodleně informovat vedoucího zaměstnance, popřípadě 
zaměstnavatele. 
 
 
Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 
zaměstnavatel povinen zajistit při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, a na 
bezpečný provoz a používání technických zařízení poskytovaných zaměstnancům pro 
práci ve výškách a nad volnou hloubkou jsou stanoveny v příloze k tomuto nařízení. 
 
 
II. Používání žeb říků 
 
1. Žebřík může být použit pro práci ve výšce pouze v případech, kdy použití jiných 
bezpečnějších prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika opodstatněné a 
účelné, případně kdy místní podmínky, týkající se práce ve výškách, použití takových 
prostředků neumožňují. Na žebříku mohou být prováděny jen krátkodobé, fyzicky 
nenáročné práce při použití ručního nářadí. Práce, při nichž se používá nebezpečných 
nástrojů nebo nářadí jako například přenosných řetězových pil, ručních pneumatických 
nářadí, se na žebříku nesmějí vykonávat. 
 
2. Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem k 
žebříku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou 
oporu. 
 
3. Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg, 
pokud zvláštní právní předpisy nestanoví jinak. 
 
4. Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více než 
jedna osoba. 
 
5. Žebřík nesmí být používán jako přechodový můstek s výjimkou případů, kdy je k 
takovému použití výrobcem určen. 
 
6. Žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat 
výstupní (nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m, přičemž tento přesah lze nahradit 
pevnými madly nebo jinou pevnou částí konstrukce, za kterou se vystupující 
(sestupující) zaměstnanec může spolehlivě přidržet. Sklon žebříku nesmí být menší 
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než 2,5 : 1, za příčlemi musí být volný prostor alespoň 0,18 m a u paty žebříku ze 
strany přístupu musí být zachován volný prostor alespoň 0,6 m. 
 
7. Žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu použití. 
Přenosný žebřík musí být postaven na stabilním, pevném, dostatečně velkém, 
nepohyblivém podkladu tak, aby příčle byly vodorovné. Závěsný žebřík musí být 
upevněn bezpečným způsobem a s výjimkou provazových žebříků zajištěn proti 
posunutí a rozkývání. Provazový žebřík může být používán pouze pro výstup a sestup. 
 
8. U přenosných žebříků musí být zabráněno jejich podklouznutí zajištěním bočnic na 
horním nebo dolním konci použitím protiskluzových přípravků nebo jiných opatření s 
odpovídající účinností. Skládací a výsuvné žebříky musí být užívány tak, aby jednotlivé 
díly byly zajištěny proti vzájemnému pohybu. Pojízdné žebříky musí být před 
zahájením prací a v jejich průběhu zajištěny proti pohybu. Přenosné dřevěné žebříky o 
délce větší než 12 m nelze používat. 
 
9. Na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od jeho horního 
konce, za kterou se u žebříku opěrného považuje vzdálenost chodidel nejméně 0,8 m, 
u dvojitého žebříku nejméně 0,5 m od jeho horního konce. 
 
10. Při práci na žebříku musí být zaměstnanec v případech, kdy stojí chodidly ve výšce 
větší než 5 m, zajištěn proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky. 
 
11. Zaměstnavatel zajistí provádění prohlídek žebříků v souladu s návodem na 
používání. 
 
12. Chůze na dřevěném dvojitém žebříku (malířské práce) může být prováděna 
zaškolenými zaměstnanci, pohybují-li se po ploše, kde je vyloučeno nebezpečí ztráty 
stability žebříku. 
 
 
III. Dočasné stavební konstrukce 
(jedná se o jednoduché lešení pro cyklus zdění) 
 
1. Dočasné stavební konstrukce lze použít jen v provedení, které odpovídá průvodní 
dokumentaci a návodům na montáž a používání těchto konstrukcí. Návod na montáž, 
včetně potřebných doplňujících nákresů a dokumentů, musí být k dispozici 
zaměstnancům, kteří konstrukci montují, používají a demontují. 
 
2. Pokud pro dočasnou stavební konstrukci není dostupná potřebná dokumentace 
nebo tato dokumentace nepokrývá zamýšlené konstrukční uspořádání, musí být 
odborně způsobilou osobou proveden individuální výpočet pevnosti a stability kromě 
případů, kdy je konstrukce montována ve shodě s uspořádáním obsaženým v české 
technické normě. 
3. V závislosti na složitosti zvolené dočasné stavební konstrukce navrhne odborně 
způsobilá osoba konkrétní postup montáže, používání a demontáže. 
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4. Dočasné stavební konstrukce lze považovat za bezpečné tehdy, pokud 
- jsou založeny na dostatečně únosném terénu nebo na konstrukci, jejíž únosnost je 

staticky prokázána, 
- nosné součásti jsou zajištěny proti podklouznutí buď připevněním k základové 

ploše nebo jiným způsobem s odpovídající účinností, který zajišťuje stabilitu lešení; 
pojízdná lešení jsou zajištěna vhodnými zařízeními proti náhodnému pohybu 
během práce, 

- jsou provedeny tak, aby tvořily prostorově tuhý celek, zajištěný proti lokálnímu i 
celkovému vybočení, posunutí nebo překlopení, 

- jsou dostatečně pevné a odolné vůči vnějším silám a nepříznivým vlivům; jsou 
schopné přenést předpokládané zatížení a jejich funkce je prokázána statickým 
výpočtem nebo jiným dokumentem, 

- rozměry, tvar a vybavení podlah odpovídají povaze prováděných prací, podlahy 
umožňují bezpečný pohyb a výkon práce ve vhodné pracovní poloze, 

- podlahy jsou osazeny takovým způsobem, aby se jejich součásti při běžném použití 
neposouvaly, v podlahách a mezi podlahovými dílci a svislou kolektivní ochranou 
proti pádu nejsou nebezpečné mezery, 

- pohyblivé konstrukce jsou zabezpečeny proti samovolným pohybům, 
- pracovní plochy na nich jsou přístupné po bezpečných komunikacích (žebříky, 

schody, rampy nebo výtahy). 
- Pokud nejsou části dočasných stavebních konstrukcí připraveny k používání, 

například během montáže, demontáže nebo přestavby, musí být vstup na tyto části 
dočasných stavebních konstrukcí zamezen vhodnými zábranami a označen 
bezpečnostními značkami11). 

 
5. Dočasné stavební konstrukce lze užívat pouze po jejich náležitém předání odborně 
způsobilou osobou odpovědnou za jejich montáž a převzetí do užívání osobou 
odpovědnou za jejich užívání. O předání a převzetí vyhotoví předávající na základě 
odborné prohlídky zápis potvrzující úplné dokončení a vybavení dočasné stavební 
konstrukce. Zápis o předání a převzetí se nevyžaduje u 
- typizovaných lehkých pracovních lešení o výšce pracovní podlahy do 1,5 m, 
- pohyblivých pracovních plošin, pokud při přemísťování na jiné pracoviště nebyly 

demontovány jejich nosné části, přičemž za demontáž se nepovažuje úprava 
nosných částí do přepravní polohy. 

 
6. Dočasné stavební konstrukce musí být podrobovány pravidelným odborným 
prohlídkám způsobem a v intervalech stanovených v průvodní dokumentaci. Pokud 
nastaly mimořádné okolnosti, které mohly mít nepříznivý vliv na bezpečnost lešení 
(například nepříznivá povětrnostní situace), musí být odborná prohlídka provedena 
bezodkladně. 
 
7. Lešení lze montovat, demontovat nebo podstatným způsobem přestavovat jen v 
souladu s návodem na montáž a demontáž obsaženým v průvodní dokumentaci a pod 
vedením osoby, která je k tomu odborně způsobilá. Provádět uvedené činnosti mohou 
pouze zaměstnanci, kteří byli vyškoleni a jejich znalosti a dovednosti byly ověřeny. 
Školení zahrnuje osvojení si znalostí a dovedností, zejména pokud jde o 
- pochopení návodu na montáž, demontáž nebo přestavbu použitého lešení, 
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- bezpečnost práce během montáže, demontáže nebo přestavby příslušného lešení, 
- opatření k ochraně před rizikem pádu osob nebo předmětů, 
- opatření v případě změn povětrnostní situace, které by mohly nepříznivě ovlivnit 

bezpečnost použitého lešení, 
- přípustná zatížení, 
- další rizika, která mohou být spojena s montáží, demontáží nebo přestavbou. 
- Obsah a četnost školení s ohledem na nová nebo změněná rizika práce, způsob 

ověřování znalostí a dovedností účastníků školení a vedení dokumentace o školení 
stanoví zaměstnavatel. 

 
8. Žebříky nelze používat jako podpěrný nebo nosný prvek podlah lešení s výjimkou 
žebříků, které jsou k tomuto účelu výrobcem určeny. 
 
9. Pro výstup a sestup mezi podlahami lešení lze použít i dřevěné sbíjené žebříky o 
největší délce 3,5 m s příčlemi vsazenými do zdvojených postranic dostatečné pevnosti 
doložené výpočtem. 
 
IV. Shazování p ředmětů a materiálu 
 
1. Shazovat předměty a materiál na níže položená místa nebo plochy lze jen za 
předpokladu, že 
- místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením provozu, 

střežením apod.) a jeho okolí je chráněno proti případnému odrazu nebo rozstřiku 
shozeného předmětu nebo materiálu, 

- materiál je shazován uzavřeným shozem až do místa uložení,  
- je provedeno opatření, zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti, popřípadě vzniku 

jiných nežádoucích účinků. 
 
2. Nelze shazovat předměty a materiál v případě, kdy není možné bezpečně 
předpokládat místo dopadu, jakož ani předměty a materiál, které by mohly 
zaměstnance strhnout z výšky. 
 
V. Školení zam ěstnanc ů 
 
Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti 
a ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o 
práce ve výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou pracovat z pevných a 
bezpečných pracovních podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních plošinách, na 
žebřících ve výšce nad 5 m a o používání osobních ochranných pracovních prostředků.  
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Závěr 

 
Úkolem této bakalářské práce bylo vyřešit postup výstavby welnes centra v Lipová-
lázně z hlediska technologického, finančního a časového. Cílem bylo tedy vypracovat 
technologické postupy, kvalitativní požadavky a jejich zajištění, návrh strojní sestavy, 
návrh zařízení staveniště včetně dopravního řešení. Dále byla řešena bezpečnost 
práce a její zajištění, finanční plán, jehož součástí je také bilance nasazení strojní 
sestavy a bilance materiálů potřebných na stavbě.  
V průběhu vypracovávání bakalářské práce jsem se naučil mnoho užitečných znalostí, 
mezi které patří mimo jiné dovednost ovládat rozpočtářský program Build Power, ve 
kterém jsem mohl následně vypracovat rozpočet. Dalším programem je Contec, který 
mi umožnil vypracovat přehledný časový plán výstavby dané technologické etapy.  
 
Jsem přesvědčen o tom, že informace získané nad řešením této práce, mi budou 
v budoucím životě velice užitečné. Ať už se bude jednat o studium navazující, nebo 
následné využití v praxi.  
 
Myslím, že zadaný úkol, vyřešit technologickou etapu hrubé stavby Wellness centra 
Lipová se povedlo splnit. 
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8. ČSN EN 12504-2 - Zkoušení betonu v konstrukcích - Část 2: Nedestruktivní 
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zkušebních těles 

12. ČSN EN 12350 - 5 - Zkoušení čerstvého betonu - Část 5: Zkouška rozlitím 

13. Zákon č. 362/2005 Sb.  „Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí 

pádu“ 

14. Nařízení vlády č.: 591/2006 Sb., bližší minimální požadavky na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništi 
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zdraví na dočasných nebo přechodných staveništích 

16. Nařízení vlády č.101/2005Sb.,o podr. pož. na pracoviště a pracovní prostředí 

17. Vyhláška č.137/1998Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu 

18. Nařízení vlády č.178/2001Sb. 

19. Nařízení vlády č.378/2001Sb., 

20. ČSN 73 23 10 – Provádění zděných konstrukcí 

21. ČSN 73 8101 – Lešení – společná ustanovení 

22. ČSN 73 8102 – Pojízdná a volně stojící lešení 

23. Atelier 101, s.r.o. – projektová dokumentace stavby 

24. www.hanys.cz  - pronájem autojeřábů 

25. www.wienerberger.cz – výrobky Porotherm 

26. www.frischbeton.cz – dodavatel betonové směsi (Ilbau) 
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27. www.neico.cz – betonové ztracené bednění 

28. www.topostovacov.cz – dodavatel stropních panelů Spiroll 

29. www.schwing.cz – čerpadlo betonové směsi, autodomíchavače 

30. www.trucks.nl – nákladní automobily, tahače, návěs 

31. www.ab-cont.cz – sanitární buňky, pronájem kontejnerů 

32. www.peri.cz – bednící materiál 
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Sezam použitých zkratek 

 
ČSN - České technické normy 

BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

VŠKP - vysokoškolská kvalifikační práce  

BP - bakalářská práce 

k-ce - konstrukce 

PD - projektová dokumentace 

TP - technologický předpis 

TDI - technický dozor investora 

SV - stavbyvedoucí 

M - mistr 

PŘ - přípravář 

SD - stavební dělník 

ST - statik  
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