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Abstrakt 

 Obsahem bakalářské práce je stavebně technologický projekt rekonstrukce kina Máj 

v Uherském Brodě. Projekt obsahuje technologický předpis pro monolitickou stropní 

konstrukci, který je doplněn kontrolními a zkušebními plány, návrhem strojní sestavy a 

zařízení staveniště. Dále je řešena bezpečnost práce, časový plán a rozpočet hrubé 

vrchní stavby. 

 

Klíčová slova 

Hrubá vrchní stavba, čerstvý beton, výztuž, systémové bednění, monolitická 

železobetonová konstrukce, strojní sestava, zařízení staveniště, … 

  

  

Abstract 

  The content of bachelor´s thesis is the construction and technological reconstruction 

project cinema Máj in Uherský Brod. The project includes technological regulation for 

monolithic ceiling structure whitch is complemented the inspection and test plans, 

suitable machinery and site equipment. Also is includes safety at work, time schedule 

and budget of gross superstructure. 

 

Keywords 

Gross superstructure, fresh concrete, reinforcement, system formwork, monolithic 
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ÚVOD 

 

Pro zpravování své bakalářské práce jsem si zvolil projekt přístavby a nástavby 

Kina Máj v Uherském Brodě – technologickou etapu hrubé vrchní stavby. 

 V této práci jsem se zabýval prováděním hrubé vrchní stavby, na kterou jsem 

vypracoval technologický předpis pro monolitickou stropní konstrukci, ke které jsem 

zpracoval kontrolní a zkušební plán. Dále byla zpracována technická zpráva a navržena 

vhodná strojní sestava. 

Na základě podkladů a zmapování situace přímo na místě dokončené stavby 

jsem vypracoval situaci zařízení staveniště se situací širších vztahů v okolí staveniště.  

Snahou bude omezení zvedacího mechanizmu pro provedení hrubé vrchní 

stavby.  

Na základě zpracování položkového rozpočtu byl vytvořen časový plán pro 

hrubou vrchní stavbu. V poslední části bakalářské práce je řešena bezpečnost a ochrana 

zdraví při práci. 
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1. IDE*TIFIKAČ*Í ÚDAJE STAVBY 

 

Název stavby:   Nadstavba a přístavba kina Máj 

Místo stavby:   Náměstí 1. Máje, Uherský Brod 

Kraj:    Zlínský 

Okres:    Uherské Hradiště 

Investor: Město Uherský Brod, Masarykovo náměstí 100, 

688 17 Uherský Brod 

Zhotovitel: 3V&H, spol. s r.o., Prakšická 2495, 688 01 

Uherský Brod 

Gen. Projektant:  K2K, Hradišťská 35, 688 01 Uherský Brod 

Odpovědná osoba:  Ing. Arch. Ivo Koudelka (ČKA 02 164) 

Řešená část:   Vrchní hrubá stavba 

 

Termín výstavby:  Zahájení výstavby ………08/2009 

     Dokončení výstavby …….04/2010 

 

 
2. ÚČEL OBJEKTU 

 

Předmětem této projektové dokumentace je nadstavba a přístavba kina Máj v 

katastru města Uherský Brod. Objekt se nachází ve stávající zástavbě. Staveniště se 

nachází v centrální části města Uherský Brod a to ve svažitém terénu. Samotné území 

leží poblíž silnice vedoucí v ulici Obchodní. Novostavba je navržena pro vzdělávání a 

kulturní vyžití.  

Hranice staveniště jsou určeny pozemky, které jsou v majetku investora. 

Veškeré stavební práce budou probíhat na parcelách č. 276/1, 2762/1, 2762/2, 7443/1, 

7443/4, 7443/14, 7443/16, 7443/23, 7443/25, 7443/26 a 7443/27. Na staveništi se 

nenachází vzrostlá zeleň. Při výstavbě nevzniknou nároky na zábor zemědělského a 

lesního půdního fondu. 
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3. URBA*ISTICKÉ ŘEŠE*Í 

  

 Z urbanistického hlediska se jedná o přestavbu stávajícího kina z monofunkční 

budovy s promítacím sálem na víceúčelové kulturně - vzdělávací městské centrum. 

Objekt kina byl vzhledem k havarijnímu stavu částečně v roce 2001 opraven. Jednalo 

zejména o opravu zatékání do objektu a výměnu všech výplní otvorů v obvodovém 

plášti a rekonstrukce sociálního zařízení. Celková oprava nebyla dokončena, což se týká 

zejména fasády, která zůstala v původním stavu.  Na základě rozhodnutí investora 

prodat vedlejší objekt, ve kterém sídlí Městská knihovna a Dům dětí a mládeže, vznikla 

potřeba umístění těchto organizací do nových prostor. Bylo rozhodnuto, že budou 

umístěny do přístavby a nadstavby rekonstruovaného kina Máj. 

Součástí nadstavby a přístavby je návrh parkoviště v místě stávající zpevněné 

plochy v ulici Revoluční. Parkoviště je navrženo s kapacitou pro 26 kolmých stání o 

rozměru 5,0x2,5m, z toho 2 stání pro zdravotně postižené o rozměru 3,5 x 5,0m. 

Stávající jednopodlažní část objektu ve tvaru U obepínající vlastní kinosál bude 

nadstavěna na stejném půdorysu o druhé podlaží. Celý objekt bude doplněn o 

dvoupodlažní přístavbu na severozápadní straně.  

Pozemek je svažitý od východu k západu. Okolní zástavbu tvoří starší 

několikapodlažní panelové domy  ze 60 let, dále objekt obchodního domu a novostavba 

služebny policie ČR. Stavba, včetně podzemních parkovacích ploch, je umístěna na 

pozemcích, které jsou majetkem investora. 

Přístavba a nadstavba je realizována v zastavěné části obce. 

Urbanistické a architektonické ztvárnění je předurčeno účelem stavby pro 

veřejnost, ale také tvarem pozemku, který je vymezen stávajícím objektem kina a 

okolními objekty, stávajícími i navrženými komunikacemi, a konfigurací terénu. 

Dopravní napojení objektu je vyznačeno v situaci.  

Navržená přístavba a nadstavba je určena pro potřeby DDM Uherský Brod, knihovny 

města Uherský Brod a DK Uherský Brod. Jedná se o klubovny a hrací kout 

s nezbytným příslušenstvím, knihovnu se zázemím a rock klub s příslušenstvím.  

Parkovací stání pro osobní automobily pro potřeby DDM, knihovny, DK a kina Máj 

jsou navrženy v části plochy náměstí 1.máje.  
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 Rekonstruovaný objekt kina je typickým příkladem stavby pro kulturu z poloviny 

70. Let. Jedná se o jednopodlažní a částečně dvoupodlažní objekt na čtvercovém 

půdorysu s rozdílnými konstrukčními výškami . Převýšená hmota kinosálu je ze tří stran 

doplněna nižšími částmi s hlavním vstupem a vestibulem, šatnami, sociálním zařízením  

a bufetem. Celý objekt je z východní strany zapuštěn do terénu. Z hlediska 

architektonického byl objekt navržen jako jednoduchá kompozice kvádrů bez 

zajímavého architektonického detailu.  

V rámci rekonstrukce bude provedeno nové zastřešení kinosálu, jehož část bude 

i nadále výškově dominantní. Vzhledem k charakteru stavby i okolní zástavby byla 

navržena tvarově jednoduchá kombinace pultových  střech, doplněna na fasádě 

přiznanými viditelnými krokvemi s horním záklopem.  

Stávající jednopodlažní část objektu ve tvaru U obepínající vlastní kinosál bude 

dostavěna na stejném půdorysu o druhé podlaží. Celý objekt bude doplněn výraznou 

střechou kinosálu a architektonickými detaily - markýza nad vstupem, zvýrazněné čelní 

sloupy, slunolam nad okny v 2.NP , jednotné kovové konzoly pro střechu, slunolamy i 

markýzu nad vstupem a efektním nasvícením objektu, včetně svítidel zapuštěných v 

zemi před objektem. Jednotlivé hmoty objektu budou výrazně barevně odlišeny. 

Ze severozápadní strany je navržena dvoupodlažní přístavba. Jednoduchá hmota 

přístavby je ve 2. NP předsazena před stávající obvodovou zeď a obložena výrazným 

fasádním obkladem s kovovým efektem. Zajímavým architektonickým prvkem bude 

válec schodiště propojující obě podlaží.  

Přístavba i nadstavba budou jednotně zastřešeny plochými střechami  o mírném spádu 

dovnitř objektu, na vnějších okrajích zakončeny atikami.[1] 

 

4. ARCHITEKTO*ICKÉ ŘEŠE*Í 

 

Stávající promítací sál kina bude zrekonstruován pro více druhů kulturních a 

společenských akcí. Stupňovité hlediště bude nahrazeno jednoúrovňovou podlahou s 

teleskopicky zasouvacím hledištěm (160 míst) - pro účely promítání, přednášek nebo 

vystoupení. Pro příležitosti společenského charakteru budou na ploše sálu rozmístěny 

stoly se židlemi - 144 míst. V takovém případě bude hlediště zasunuto u zadní stěny 

sálu.Ve vstupním prostoru kina je navržena kavárna s barem po levé straně. Prodej 
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vstupenek  a WC v pravém křídle po rekonstrukci z r.2001 budou po nechány. V rámci 

plánované přestavby ale doporučujeme vybudovat samostatné WC pro imobilní vedle 

stávajícího WC žen v levém křídle. To si vyžádá menší úpravu dispozice a přemístění 

umyvadel ve stávající předsíňce  WC žen.Na pravé straně vedle sálu nutno vytvořit 

sklad pro nábytek (akce s vysunutým hledištěm).Sklad bude vytvořen také z části šatny 

na levé straně. 

Vybudováním 2.np nad jednopodlažní částí kina bude smysluplně využita 

plocha stávající těžko udržovatelné terasy a spolu s nově navrženoudvoupodlažní 

přístavbouze SZ strany objektu kina vzniknou nové prostory určené  pro potřeby 

nového rockového klubu, DDM a knihovny města Uherský Brod. 

Prostory výše zmíněných částí jsou provozně samostatné a každá má vlastní 

bezbariérový vstup. Pouze v případě zájmu uživatelů lze propojit rockový klub s 

kavárnou v úrovni 1.NP . 

Knihovna je umístěna v nadstavbě nad JV a větší částí JZ křídla, DDM  je 

umístěna v nadstavbě kina nad SZ a menší částí JZ křídla, 2 klubovny jsou umístěny v 

2.NP přístavby ze SZ strany. Vstupy do obou částí jsou navrženy v úrovni 2.NP zeSV 

strany objektu. 

Rockový klub je umístěn v přístavbě. Hlavní vstup je přímo z náměstí 1. máje. 

Hlavní sál s pódiem je doplněn o malý bar a zázemí pro personál s vlastním bočním 

vchodem. Zázemí pro učinkující je navrženo v 2.NP a je přístupné schodištěm z 

prostoru za jevištěm. WC pro hosty a nezbytné technické zázemí klubu je navrženo v 

JV části 2.NP, je přístupné po točitém schodišti přímo ze sálu. 

V rámci bezbariérové dostupnosti všech nových částí centra je v každé z nich 

navržen bezbariérový přístup, komunikace vhodné šířky a WC pro imobilní.[1] 

 

5. SMĚR*É UKAZATELE 

 

Objekt SO 01 *adstavba a přístavba kina Máj 

  

Zastavěná plocha nadstavby    423,9 m2 

Obestavěný prostor nadstavby   1907,6 m3   

Zastavěná plocha přístavby    280,0 m2 
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Obestavěný prostor přístavby    2716,0 m3 

 

6. POPIS STAVEB*ÍCH OBJEKTŮ 

 

Objekt SO 01 Nadstavba a přístavba kina Máj 

Objekt SO 02 Příprava území 

Objekt SO03 Komunikace a zpevněné plochy pro pěší 

Objekt SO 04 Parkoviště 

Objekt SO 05 Přípojka kanalizace 

Objekt SO 06 Přeložka NN 

Objekt SO 07 Terénní a sadové úpravy 

 

7. TECH*ICKÉ ŘEŠE*Í 

 

Před započetím stavebních prací budou provedeny bourací práce na stávajícím 

objektu. Bourací práce budou převážně spočívat ve vybourání stávajících skladeb střechy a 

to až na nosnou konstrukci. Dále bude demontován přístřešek a demontována okna na 

severní fasádě. Stávající atiky střech budou vybourány. Uvnitř kina dojde k vybourání 

stupňovité konstrukce hlediště. V neposlední řadě budou vybourány některé dělící příčky 

ve vnitřní dispozici zázemí kina. 

 

7.1 Zemní práce 

Veškeré zemní práce budou omezeny pouze na výkopy základových pasů a 

patek. Výkopy budou hloubeny pomocí mechanizace, s ručním začištěním základové 

spáry v zemině třídy 3 a 4. 

 Veškerá vykopaná zemina bude odvážena na úložiště a uložena na pozemcích 

investora, část zeminy bude využita na zpětné zásypy. 

 

 7.2 Základové konstrukce 

 Před provedením základových konstrukcí bude převzata základová spára 

statikem. Předpokládaná hladina podzemní vody nezasahuje do základových konstrukcí 

nové stavby. 
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 Nosné konstrukce jsou založeny na betonových základových pasech a patkách 

ze železobetonu C20/25 – XC2, vyztužených betonářskou výztuží 10505(R), sloupy na 

betonových patkách – viz výkres základových konstrukcí. Obvodové základové pasy 

jsou navrženy šíře 800 mm, schodišťové rameno založeno na železobetonovém 

základovém pasu šíře 450 mm. Výška základových konstrukcí 1050 mm. Pasy a patky 

budou provedeny na přehutněné základové spáře a podkladním betonu C12/15 tl. 50 

mm. Podkladní betonová deska z betonu C20/25 – XC2 tl. 150 mm, vyztužena 

betonářskou výztuží 10505(R) a sítí KARI SZ. Bude provedena na hutněný 

štěrkopískový podsyp tl. 100 mm. 

 Nové základy budou oddilatovány od stávajících základových konstrukcí 

sousedního objektu extrudovaným polystyrenem tl. 50 mm. 

 Vodorovná izolace proti zemní vlhkosti bude provedena z hydroizolační folie 

FATRAFOL 803, která zároveň působí jako izolace proti radonu. 

 

 7.3 Svislé konstrukce 

Nosnou konstrukci nadzemní části tvoří obvodové zdivo tl. 400 a 300 mm 

z tvárnic POROTHERM 40 P+D, 400/247/238 mm, P15 na M10 a POROTHERM 30 

P+D,247/300/238 mm. Malá část obvodového zdiva je vyzděna z POROTHERM 24 

P+D, 372/240/238 mm. Nosná konstrukce je doplněna železobetonovými 

monolitickými kruhovými sloupy průměru 400 mm z betonu C25/30 – XC1, ocel 

10 505(R). 

Různé provozy objektu jsou odděleny konstrukcí tl. 300 mm z akustických 

tvárnic POROTHERM 30 AKU P+D, 247/300/238 mm.  

Překlady nad otvory jsou navrženy POROTHERM se zateplením polystyrenem 

tl. 70 mm, překlady RZP nebo železobetonové monolitické se zateplením polystyrénem 

tl. 70 mm z vnější strany a 50 mm ze spodu. 

  

7.4 Vodorovné konstrukce 

Strop nad 1.NP (přístavba) je navržen jako monolitická bezprůvlaková 

železobetonová deska tl. 250 mm, beton C25/30 – XC1, ocel 10 505(R). Střešní 

konstrukce je vynášena železobetonovými sloupy a nosnými stěnami.  
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Stropní deska je v části konzolově vyložena o cca 1,5m. Na této konzole je 

uložena obvodová nosná stěna 2.NP. Proto bude v podélných stěnách 2.NP provedena 

v délce 4,0 m železobetonová stěna tl. 150 mm na celou výšku 2.NP, tyto stěny budou 

vyztužovat vyloženou desku 1.NP a podporovat desku 2.NP.  

Stropní deska nad 2.NP (přístavba) je navržena tl. 200 mm jako bezprůvlaková 

uložená na stěnách a sloupech, beton C25/30 – XC1, ocel 10 505(R). Po obvodu objektu 

je železobetonová deska na celou tloušťku zateplena polystyrenem tl. 50 mm. 

 Stropní konstrukce nad 1.NP (nástavba) je navržena jako spřažená 

ocelobetonová deska tl. 120 mm, tvořená stropními nosníky IPE 220 a průvlaky HEB 

300 spřaženými s železobetonovou deskou do trapézového plechu. Spřežení pomocí 

nastřelovacích spřahovacích trnů. 

  

 7.5 Střešní konstrukce 

 Střecha přístavby je navržena plochá střecha s malým spádem. Tvořena 

konstrukcí stropu 2.NP na které bude vytvořena spádová vrstva z pěnobetonu, položena 

tepelná izolace, povlaková střešní krytina z PVC tl. 1,5 mm, která bude zasypána 

kačírkem v tl. 60 mm. 

Konstrukce střechy u nástavby je tvořena příčnými ocelovými nosníky v osové 

vzdálenosti 2,0 m. Na nich je uložen trapézový plech s výškou vlny 50 mm. Po ztužení 

bude na trapézový plech kotvena deska CETRIS tl. 10 mm, jako podklad pro uložené 

tepelné izolace. Povrch konstrukce bude tvořit povlaková střešní krytina z PVC tl. 1,5 

mm. 

 Konstrukce střechy zvýšené střední části je navržena dřevěná, tvořená soustavou 

krokví, vaznic a sloupků. Bude uložena na stávající ocelovou konstrukci tvořenou 

příhradovými vazníky a vaznicemi. Nová krytina je navržena z legovaného hladkého 

zinku Rheizinktl. 0,7 mm na dřevěném bednění s podkladním hydroizolačním pásem se 

skleněnou rohoží, který je mechanicky kotven k podkladu. Jednotlivé skladby jsou 

patrné z výkresové části. 
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7.6 Příčky, schodiště 

  Příčky v nadzemních podlažích tl. 150 mm jsou navrženy z cihel voštinových 

CV290x140x140(65) mm, P15, M10. Příčky tl. 100 mm jsou z cihel POROTHERM 6,5 

P+D, nebo z cihel dutinových PkCD na MC.  

  Překlady nad otvory v příčkách jsou navrženy železobetonové RZP nebo ploché 

překlady POROTHERM. 

  Hlavní schodiště z 1.NP do 2.NP je železobetonové točité rozměru 

24x166,7/290mm, s šířkou ramene 1200 mm. Beton C25/30 – XC1, ocel 10505(R), 

krytí výztuže 15 mm. V místnosti č. 1.35 se nachází vedlejší železobetonové schodiště 

rozměru 16x187,5/278mm, s šířkou ramene 850 mm. Beton C25/30 – XC1, ocel 

10505(R), krytí výztuže 15 mm. V objektu se dále nachází dvě venkovní 

železobetonová schodiště vedoucí na terén za objektem, beton C25/30 – XC 1, ocel 

10505(R), krytí výztuže 20 mm. 

 

  7.7 Výplně otvorů 

  Vnější výplně otvorů, okna včetně prosklených dveří, prosklené stěny jsou 

navrženy hliníkové s koeficientem tepelného prostupu U = 1,1 Wm-2K-1 (min U = 1,4 

Wm-2K-1). Prosklené stěny ve vstupní hale budou ve spodní úrovni zaskleny 

bezpečnostním vrstveným sklem CONNEX.  

 Vnitřní dveře jsou navrženy dřevěné, do ocelových zárubní a dřevěných 

obložkových zárubní. Požární uzávěry jsou popsány v požární zprávě a označeny 

v půdorysech požárně bezpečnostního řešení. 

 

  7.8 Technické vybavení objektu 

Objekt nebude vybaven žádným speciálním technickým vybavením. V objektu 

budou provedeny rozvody vody, kanalizace a elektrické energie. Vytápění bude 

zajišťovat stávající zdroj tepla. Ke všem zařizovacím předmětům bude přivedena 

studená voda a k těm, které to vyžadují i voda teplá. Podrobně je tato problematika 

popsána v jednotlivých oddílech: Technika prostředí staveb.  
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  7.9 Úpravy povrchů 

  Vnitřní omítky stěn i stropů jsou navrženy klasické, tj. vápenné štukové 

s výmalbou 2x bílou barvou. Venkovní úprava fasády bude provedena venkovní 

probarvenou omítkou BAUMIT. Struktura a barevné řešení omítky je patrné 

z výkresové části této projektové dokumentace. 

  Obklady – vnitřní keramické obklady jsou navrženy v místnostech dle výkresové 

dokumentace a budou provedeny dle požadavku investora. V převážné míře se jedná o 

místnosti sociálního zařízení, úklidu, šaten a čajových kuchyní. 

  Ostatní prvky budou opatřeny běžnými syntetickými a olejovými nátěry a 

běžnými malířskými hmotami, v barvách dle přání investora. 

  Dřevěné prvky krovu budou opatřeny nátěrem proti škůdcům a plísním. Vnější 

dřevěné konstrukce budou opatřeny lazurovacím lakem. 

Povrchy podlah jsou popsány v legendách místností na půdorysech jednotlivých 

podlaží. 

 Skladby podlah v  1.NP i 2.NP jsou tl. 100 mm. Před vstupy do objektu a v zádveří 

budou umístěny čistící zóny. 

 

  7.10 Klempířské výrobky 

  Veškeré klempířské výrobky budou z titanzinkového plechu. Klempířské 

konstrukce budou provedeny dle ČSN 73 3610. Zahrnují zejména střešní žlaby, svody, 

oplechování parapetů, atik atd. V místech napojení povlakové střešní krytiny na 

oplechování budou požity klempířské výrobky z poplastovaného plechu. 

 

  7.11 Zámečnické výrobky 

Jedná se zejména o ocelové zárubně, zábradlí a kotvící prvky. Vnitřní ocelové 

zábradlí na schodišti z 1.NP do 2.NP bude provedeno do výšky 900 mm jako nerezové. 

Venkovní zámečnické výrobky budou žárově zinkovány a následně opatřeny nátěrem. 

 

8. TEPEL*Ě TECH*ICKÉ VLAST*OSTI 

 

Vzhledem k charakteru objektu není kladen žádný zvláštní požadavek na tepelně 

technické vlastnosti obvodových konstrukcí a výplní otvorů. Objekt bude proveden 
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z tepelně izolačních tvárnic POROTHERM, splňujících normou udávané požadavky na 

součinitel prostupu tepla konstrukcemi. Takto provedené obvodové zdivo bude 

zatepleno kontaktním zateplovacím systémem tl. 100 mm. 

Pro zásobování objektu teplem bude sloužit stávající zdroj tepla s rozvodem 

topné vody k jednotlivým topným tělesům. 

 

9. ZPŮSOB ZALOŽE*Í OBJEKTU 

 

Z inženýrsko-geologického a hydrogeologického průzkumy nevyplynuly žádné 

zvláštní podmínky na způsob zakládání. Způsob založení je popsán v oddíle technické 

řešení. 

 

10. ŘEŠE*Í DOPRAVY, *APOJE*Í *A DOPRAV*Í SYSTÉM 

  

Dopravní obslužnost objektu je zajištěna po stávající komunikaci vedoucí v ulici 

Obchodní. 

 Příjezd k jednotlivým částem objektu je veden po stávající komunikaci. 

 

11. OCHRA*A OBJEKTU PŘED ŠKODLÍVÝMI VLIVY 

  

Samotný objekt je chráněn proti zemní vlhkosti a půdnímu radonu hydroizolací 

z folie PVC Fatrafol 803 + 2 x IZOCHRAN. 

 

12. PÉČE O ŽIVOT*Í PROSTŘEDÍ 

 

Nově navržený objekt nebude svým provozem vykazovat žádné nepřiměřené 

negativní vlivy na životní prostředí. Budoucí provoz nebude vykazovat žádnou 

nadměrnou hlučnost. 

Realizovaná investice neprodukuje zdraví škodlivé látky, ani toxické odpady. 

 Během stavby budou dodržovány podmínky na ochranu životního prostředí a 

jeho jednotlivých složek, bezpečnosti práce, požárního zabezpečení, ochrany zdraví a 
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zdravých životních podmínek při výstavbě, dle platných právních předpisů a směrnic 

schválených ČSN. 

 

Legislativa: 

 

- Zákon č. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

- Likvidace odpadů podle vyhlášky 381/2001 Sb., katalog odpadů. 

 

13. BEZPEČ*OST A OCHRA*A ZDRAVÍ PŘI PRÁCI  

 

Legislativa: 

 

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci 

- Zákon č. 309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci 
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1. IDE*TIFIKAČ*Í ÚDAJE STAVBY 
 

Název stavby:   Nadstavba a přístavba kina Máj 

Místo stavby:   Náměstí 1. Máje, Uherský Brod 

Kraj:    Zlínský 

Okres:    Uherské Hradiště 

Investor: Město Uherský Brod, Masarykovo náměstí 100, 

688 17 Uherský Brod 

Zhotovitel: 3V&H, spol. s r.o., Prakšická 2495, 688 01 

Uherský Brod 

Gen. Projektant:  K2K, Hradišťská 35, 688 01 Uherský Brod 

Odpovědná osoba:  Ing. Arch. Ivo Koudelka (ČKA 02 164) 

Řešená část:   Vrchní hrubá stavba 

 

Termín výstavby:  Zahájení výstavby ………08/2009 

     Dokončení výstavby …….04/2010 

 
2. OBEC*É I*FORMACE PROCESU 
 

2.1 Vodorovná monolitická konstrukce 

Strop nad 1.NP (přístavba) je navržen jako monolitická bezprůvlaková 

železobetonová deska tl. 250 mm, beton C25/30 – XC1, ocel 10 505(R). Střešní 

konstrukce je vynášena železobetonovými sloupy a nosnými stěnami.  

Stropní deska je v části konzolově vyložena o cca 1,5m. Na této konzole je 

uložena obvodová nosná stěna 2.NP. Proto bude v podélných stěnách 2.NP provedena 

v délce 4,0 m železobetonová stěna tl. 150 mm na celou výšku 2.NP, tyto stěny budou 

vyztužovat vyloženou desku 1.NP a podporovat desku 2.NP.  

 

3. MATERIÁLY 
 
 3.1 Dodavatelé 
 
   Bednění: Doka bednící technika spol. s r.o. 

  Kšírova 265 
  619 00 Brno 
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ΦR12 ΦR16

č. Φ DL. KS 0,888 1,578

1 12 10 17 170

2 12 4,8 10 48

3 16 4,8 2 9,6

4 16 5 21 105

5 16 7 7 49

6 16 7,9 59 466,1

7 12 4,9 7 34,3

8 12 3,2 13 41,6

9 12 1,6 2 3,2

10 12 1,3 4 5,2

11 16 5,25 68 357

12 12 1,4 2 2,8

13 12 1,75 2 3,5

14 16 4,6 12 55,2

15 16 9,5 10 95

16 12 4,25 7 29,75

17 12 1,7 2 3,4

18 12 0,7 2 1,4

19 16 4 116 464

20 12 4 2 8

21 12 2,7 3 8,1

22 16 2,95 16 47,2

359,25 1648,1

319,014 2600,702

HORNÍ VÝZTUŽ
10505( R)

Délka v m

Váha v kg

Celková váha v kg 2919

ΦR8 ΦR12

č. Φ DL. KS 0,395 0,888

1 12 10 82 820

2 12 9,2 4 36,8

3 12 8,8 2 17,6

4 12 2,3 9 20,7

5 12 7,6 20 152

6 12 7,3 34 248,2

7 12 3,4 10 34

8 12 1,6 5 8

9 12 1,3 7 9,1

10 12 6,5 4 26

11 12 4,3 8 34,4

12 12 10,2 3 30,6

13 12 5,2 3 15,6

14 12 9,9 37 366,3

15 12 4,9 3 14,7

16 12 2,6 6 15,6

17 12 6 80 480

18 12 4,4 2 8,8

19 12 1,75 2 3,5

20 12 1,4 2 2,8

21 12 8,2 4 32,8

22 12 5,1 10 51

23 12 7,8 2 15,6

24 12 10,7 2 21,4

25 12 4,7 2 9,4

26 12 1,6 2 3,2

27 12 1,55 131 203,05

28 8 1,3 50 65

29 8 1,25 30 37,5

30 12 1,5 26 39

31 8 1,3 15 19,5

32 12 2,7 54 145,8

33 12 2,5 54 135

122 3000,95

48,19 2664,844

DOLNí VÝZTUŽ
10505( R)

Délka v m

Váha v kg

Celková váha v kg 2713

Beton:   CEMEX Czech Republic, s r. o. 
     Vazová  
     688 01 Uherský Brod 
  
   Výztuž: DANIFERRA spol. s r. o. 
     Nivnická 1763 
     688 01 Uherský Brod 
 

3.2 Specifikace a množství materiálu: 

 

3.2.1 Výztuž 

 
Deska 1.NP přístavba 
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3.2.2 Beton 

 

Výpočet kubatury: 

Deska 1.NP přístavba 

(26,6 x 10,05) – (2,2 x 1,8 + π x 3,9 + 0,4 x 0,7 + 0,8 x 0,35) x 0,25 = 62,64 m3 

Stěna 

2 x (4,0 x 3,15 x 0,15) = 3,78 m3 

Celkem: 62,64 + 3,78 = 66,42 m3 

 

3.2.3 Bednění 

 

Výpis prvků bednění pro 1.NP přístavba 

 

A – stropní podpěra Eurex + spouštěcí hlavice H20 + opěrná trojnožka … 60 ks 

B – stropní podpěra Eurex + přidržovací hlavice H20 DF … 108 ks 

C – nosník Doka H20 top 2,65 m (příčný nosník) … 200 ks 

D – nosník Doka H20 top 3,90 m (podélný nosník) … 35 ks 

 
 
3.3 DOPRAVA A SKLADOVÁ*Í MATERIÁLU 

 

3.3.1 Doprava materiálu 

 

3.3.1.1 Primární doprava 

Čerstvý beton bude dovážen z betonárny CEMEX Czech Republic pobočka 

Uherský Brod. Betonárna je vzdálena od staveniště 2,9 km, přeprava čerstvého betonu 

pomocí autodomíchávače Stetter Heavy duty line AM 9 C a armatura bude dovážena 

z nedaleké výrobny výztuže DANIFERRA spol. s r.o., Uherský Brod, vzdálenost od 

staveniště 3,5 km. 
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Trasa staveniště → betonárna CEMEX Czech Republic, s r.o., Vazová, Uherský Brod 

 

 

 
 
         

 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 2.1 Trasa betonárna CEMEX 

Délka trasy:  2,9 km 

Celkový čas: 00:06 hod 

 

Trasa staveniště → výroba výztuže DANIFERRA spol. s r.o., Nivnická, Uherský Brod 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 2.2 Trasa DA+IFERRA 

Délka trasy:  3,5 km 

Celkový čas: 00:05 h 
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Trasa staveniště → stavebniny 3V & H, Prakšická, Uherský Brod 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.3 Trasa stavebniny 3V&H 

Délka trasy:  1,7 km 

Celkový čas: 00:03 h 

 

Trasa staveniště → Doka bednící technika spol.s r.o., Kšírova, Brno 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.4 Trasa Doka bednící technika 

Délka trasy: 93 km 

Celkový čas: 01:14 h 
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3.3.1.2 Dopravní napojení na staveniště 

Staveniště se nachází blízko hlavní silnice. Komunikace pro stavbu je vedena 

z ulice Obchodní, šířky 3500 mm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 2.5 Dopravní napojení na staveniště 

 
 
3.3.2 Skladování materiálu 
Ocelová výztuž a svařované sítě budou na dopravní prostředek uloženy na 

připravené dřevěné podklady. Pomocí stahovacích lan se zajistí proti horizontálnímu 

posunu. Na staveništi bude výztuž uložena pomocí hydraulické ruky na zpevněnou 

odvodněnou plochu a rozdělí se podle identifikačních štítků na podklady tak, aby 

nedošlo k znečištění povrchu výztuže. Místo skládky výztuže je znázorněno v situaci 

zařízení staveniště. 

Systémové bednění bude skladováno na odvodněné, stávající zpevněné asfaltové 

ploše na staveništi. Ve víceúčelových kontejnerech, ukládacích paletách nebo na 

kontejnerech se síťovými bočnicemi. 

 

 

 

 

 

 
Obr. 2.6 Kontejnery pro ukládání systémového bednění 
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Čerstvý beton bude na stavbu dopraven autodomíchávačem Stetter heavy duty 

lina AM 9 C. Beton bude na staveništi přepravován pomocí autočerpadla Schwing   

S 28 X. 

 

3.3.3 Připravenost stavby a pracoviště 

Staveniště bude zařízené dle projektu Zařízení staveniště a bude již obsahovat 

všechny uvedené položky včetně rozvodu sítí. Zahájení stavebních prací předpokládá již 

provedené svislé nosné konstrukce s dodrženými přesnými rozměry – provede se 

kontrola. Materiál určený pro tyto konstrukce bude skladován na určených skladovacích 

plochách. 

Veškeré mokré procesy se musí provádět při teplotě venkovního prostředí nad 5 

°C. Předpokládá se, že stropní konstrukce se budou provádět v období, kdy teplota 

venkovního prostředí neklesne pod tuto hodnotu,  a proto nebudou uvažovány žádné 

opatření na ochranu proti mrazu. Provádění stropní konstrukce bude v denních 

hodinách, proto není nutné řešit dodatečné osvětlení. 

Na provádění stavebních prací bude dohlížet stavbyvedoucí, bude kontrolovat 

kvalitu dodávaného materiálu, spotřebu materiálu a dodržení technologického postupu a 

bezpečnostního předpisu. Bude provádět zápisy do stavebního deníku o stavu prací, 

použitém materiálu.  

Všichni pracovníci budou proškoleni z BOZP. 

 

4. PERSO*ÁL*Í OBSAZE*Í 

 

4.1 Bednění 

Bednění a odbednění je náročný proces, proto jej budou provádět pouze 

kvalifikovaní pracovníci. Pracovní četa se skládá z vyučených tesařů a proškolených 

pomocníků. Všichni pracovníci budou seznámeni s technologickým postupem 

použitého systémového bednění Dokoflex 1-2-4 – flexibilní ruční systém bednění 

stropů. 

 

Pracovníci pro montáž bednění: 

- Tesař   3x 
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- Pomocník  4x 

- Obsluha hydraulické ruky 

 

4.2 Armování 

Armování má v kompetenci vyučený železář, kterému budou pomáhat zaučení 

pracovníci. 

 

Pracovníci pro armování: 

- Železář - vazač 3x 

- Pomocník  4x 

- Obsluha hydraulické ruky 

 

4.3 Betonáž 

Betonářské práce bude provádět betonářská četa, nadřízený bude vyučený betonář, 

kterému budou pomáhat zaučení stavební dělníci. 

 

Pracovníci pro betonáž: 

- Betonář  2x 

- Pomocník  4x 

- Obsluha čerpadla 1x 

 

5. STROJE A PRACOV*Í POMŮCKY 

 

Pro dopravu a přepravu systémového bednění a výztuže bude použít nákladní 

automobil Mercedes Benz s hydraulickou rukou. Čerstvý beton bude na staveniště 

dopraven autodomíchávačem Stetter s objemem 9 m3. Beton bude na staveništi 

přepravován pomocí autočerpadla Schwing S 28 X. 

 

5.1Stroje: 

- Nákladní automobil Mercedes BenzActros 3341 6x4 s hydraulickou rukou 

HIAB XS 144 ES-4 HiPro 
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- Autodomíchavač na podvozku Mercedes Benz Axor 3236 8x4/4 s nástavbou 

Stetter Heavy duty line AM 9 C 

- Čerpadlo betonové směsi na podvozku Mercedes Benz MB 2636 6x4 nástavba 

Swing S 28 X 

 

5.2 Ruční nářadí: 

- Vysokofrekvenční ponorný vibrátor s motorem v hlavici Enar M7 AFP 

- Stahovací vibrační lišta Enar Tornado R 

- Úhlová bruska 

- Vrtačka 

- Motorová pila 

- Kladívko, gumové kladívko 

- Stavební kolečka, paletový vozík 

- Vodováha, metr, tužka, olovnice, provázek 

- Zednická lžíce, nerezové hladítko 

- Hliníkový žebřík 

 

5.3 Pomůcky BOZP: 

- Ochranná přilba 

- Reflexní vesta 

- Pracovní oděv 

- Pevná pracovní obuv 

- Pracovní rukavice 

- Ochranné brýle 

 

6. PRACOV*Í POSTUP 

 

6.1 Bednění 

Před začátkem sestavování systémového bednění je nutné zkontrolovat 

předchozí pracovní etapu, etapu nosných svislých konstrukcí a to železobetonových a 

zděných. Po řádně provedené kontrole bude možné začít s bednícími prácemi ze 
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systémového bednění DOKA, které je složeno na skládce ZS. Prvky bednění jsou na 

skládce uloženy dle jednotlivých dílů bednění. 

 

6.1.1 Pracovní postup montáže bednění: 

 
6.1.1.1 Stavění podpěr 

Položení podélných a příčných nosníků po obvodu přístavby. 

 

A – stropní podpěra Eurex + spouštěcí hlavice H20 + opěrná trojnožka 

B – stropní podpěra Eurex + přidržovací hlavice H20 DF 

C – nosník Doka H20 top 2,65 m (příčný nosník) 

D – nosník Doka H20 top 3,90 m (podélný nosník) 

 

1 – 0,5 m 

Max. vzdálenost příčných nosníků 

Max. převislý konec nosníku 

2 – 1,0 m 

Max. vzdálenost podpěr 

4 – 2,0 m       

Max. vzdálenost podélných nosníků  Obr. 2.7 Vzdálenosti prvků bednění 

 

- Nejprve se provedeme hrubé výškové nastavení stropní podpěry pomocí 

nastavovacího třmene.  

- Zasadí se spouštěcí hlavice H20 do stropní podpěry. 

- Postaví se opěrná trojnožka. 

- Postavení stropní podpěry do opěrné trojnožky a upevnění upínací páčkou. 

 
 

 
 
 
 
 
Obr. 2.8 Rozestavení  
 
stropních podpěr 
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6.1.1.2 Montáž v rohu nebo u stěny 

Jestliže se opěrné trojnožky nedají úplně rozevřít (na hranách budov, otvorech 

ve stropech,…) doporučuje se upevnění opěrné trojnožky na jiné stropní podpěře, na 

které je úplné rozevření opěrných trojnožek možné.  

Nesmíme opomenout natočení hlavice u obvodového nosníku tak, aby bylo 

možno při odbedňování vytlouci klín. 

 

6.1.1.3 Uložení podélného nosníku 

Pomocí montážních vidlic uložíme podélné nosníky do spouštěcích hlavic. Do 

spouštěcí hlavice mohou být uloženy jednotlivé nosníky i dvojice nosníků (při 

přesahování) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 2.9 Uložení podélných nosníků 
 
 

Znivelujeme podélné nosníky podle výšky stropu v PD. 

K diagonálnímu vyztužení mohou být na stropních podpěrách upevněna prkna 

pomocí zavětrovací spony. 

 

6.1.1.4 Uložení příčných nosníků 

Pomocí montážních vidlic uložíme s přesahem příčné nosníky. Maximální 

vzdálenost příčných nosníků 0,5 m. 

Musíme dbát na to, aby pod každým předpokládaným místem styku desek ležel 

nosník (příp. zdvojené nosníky) 
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Obr. 2.10 Uložení příčných nosníků 

6.1.1.5 Montáž mezipodpěr 

Pomocí přidržovací hlavice H20 DF, která se nasadí na vnitřní trubku stropní 

podpěry a zajistí se integrovaným třmenem. Max. vzdálenost podpěr 1,0 m. 

 

6.1.1.6 Uložení panelů Dokadur 

Namontujeme ochranu proti pádu na okraj stropu a poté uložíme panely 

Dokadur kolmo k příčným nosníkům. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 2.11 Uložení panelů Dokadur 
 
 
 

6.2 Armování 

Před začátkem armování se provede výstupní kontrola systémového bednění. 

Bednění kontroluje stavbyvedoucí s vedoucím železářské čety. Po dokončení kontroly 



41 
 

se provede zápis do stavebního deníku. Z hlediska připravenosti bednění pro montáž 

armatury musí být bednění důkladně očištěné a nastříkané odbedňovacím přípravkem. 

 

6.2.1 Ukládání výztuže: 

Ukládání výztuže do bednění je náročný proces a na správnosti jeho provedení 

závisí kvalita a bezpečnost konstrukce. Před uložením výztuže do bednění se musí 

armatura zkontrolovat, očistit. Výztuž se uloží do bednění v poloze, kterou předepisuje 

projektová dokumentace. Výztuž se musí zajistit tak, aby byla zajištěna její poloha, 

krycí vrstva výztuže betonem, ale musí se taky stabilizovat tak, aby se během betonáže 

neposouvala a nedeformovala. Pro zabezpečení výztuže se použijí distanční podložky 

(PVC, betonové, vláknocementové). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 2.12 Příklady distančních podložek 
 
Postup ukládání výztuže: 

- Na bednění se uloží distanční podložky, které nám zabezpečí tloušťku krycí 

vrstvy výztuže betonem. Možnost použití různých distančních podložek z PVC 

- Rozložení prutů rozdělovací výztuže, na ně položíme nosnou výztuž 

- V místě křížení prutů se výztuž sváže vázacím drátem 

- Pozornost se klade na křížení nosné výztuže, v tomto místě hrozí vznik 

prázdných dutin nevyplněných betonem 

- U prutů s ohybem dbáme na to, abychom správně určili jejich orientaci 

 

6.3 Betonáž 

Před začátkem betonáže se provede výstupní kontrola uložení výztuže a zkontroluje, 

zda byla provedena kontrola bednění. Výztuž kontroluje stavbyvedoucí s vedoucím 

betonářské čety. Po dokončení kontroly se provede zápis do stavebního deníku. 

Doprava čerstvého betonu na staveniště autodomíchávačem Stetter s objemem 9 m3. 

Beton bude na staveništi přepravován pomocí autočerpadla Schwing S 28 X. 
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6.3.1 Zpracování čerstvého betonu a postup betonáže:  

- Ošetření bednění odbedňovacím prostředkem 

- Vyrobený čerstvý beton musí být bez průtahů dopraven na místo uložení 

- Kvalita směsi nesmí při přepravě utrpět 

- Betonování se musí provést plynule, bez přerušování 

- Betonová směs se musí ukládat po vrstvách, beton se nesmí hromadit na jednom 

místě 

- Je zakázáno ukládat další vrstvu betonu, pokud není zhutněná předešlá vrstva 

- Čerstvý beton se muže ukládat do bednění z max. výšky 1,5 m 

- Betonová směs se musí ukládat tak, aby nedošlo k posunutí výztuže 

- Vrstva zhutňování u ponorných vibrátorů by neměla být větší než 1,3 násobek 

délky ponorného vibrátoru, jednotlivé vpichy vibrátoru by se měli pohybovat 

okolo 70 cm u vibračních latí by vrstva neměla překročit 200 mm 

- Hlavice vibrátoru by se při hutnění neměla dotýkat ocelové výztuže 

- Zhutňování považujeme za ukončené ve chvíli, kdy na povrch vystoupí 

cementové mléko 

- Čerstvě zabetonované konstrukce nesmí být vystaveny otřesům, zejména ze 

sousedních provozů 

 

6.3.2 Ošetřování a ochrana betonu 

Cílem ošetřování betonu je zajištění požadovaných parametrů ztvrdlého betonu 

v konstrukci: 

- Pevnost 

- Vodotěsnost 

- Trvanlivost 

Využitím hydratace cementu a nerušené tvorby struktury cementového kamene. 

Ošetřování a ochrana povrchu betonu musí začít co nejdříve po vytvarování a zhutnění 

betonu. Vlhké ošetření zajistí dostatečnou hydrataci cementu na povrchu betonu. 

Vysoušení povrchu snižuje pevnost, způsobuje vznik smršťovacích trhlin, vznikají 

deformace, které snižují trvanlivost betonu. 

Povrch betonu se musí udržovat vlhký, nebo se musí zamezit odpařování vody. 
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Ochranu povrchu zabezpečíme: 

- Ponecháním betonu v bednění delší dobu 

- Mlžením povrchu vodou v krátkých intervalech 

- Překrytím povrchu vlhkou geotextílií nebo fólií 

- Nástřikem parotěsnou látkou 

 

Betony musí být ošetřovány nejméně 12 hodin a nebo pokud beton nedosáhne 50 % 

stanovené pevnosti v tlaku. Při teplotách pod +5° C se tvrdnoucí beton nevlhčí. 

 

6.4 Odbedňování 

Konstrukce bednění nemůže být odstraněna dřív,něž beton dosáhne dostatečné 

pevnosti. Po 14-ti denní technologické pauze bude mít beton dostatečnou pevnost, tudíž 

se muže začít s rozebíráním bednění, ale pouze odstranění mezipodpěr. Zbytek bednění 

zůstává na místě až do úplného zatvrdnutí betonu (28 dní). Po uplynutí této doby se smí 

bednění demontovat. 

 

6.4.1 Odstranění mezipodpěr 

Odstraníme mezipodpěry a odložíme je do ukládací palety. Po odstranění 

mezipodpěr zůstane jen rastr podpěr s rozestupem 2,0 m ve směru příčných nosníků a 

3,0 m ve směru podélných nosníků. Tím nám vznikne dostatečný prostor pro pojíždění 

mobilních zařízení a ukládacích palet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 2.13 Odstranění mezipodpěr 
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6.4.2 Spouštění stropního bednění 

Úderem kladiva na klín spouštěcí hlavice spustíme bednění stropu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 2.14 Spouštění stropního bednění 
 

6.4.3 Odstranění uvolněných dílů 

Sklopíme příčné nosníky, vytáhneme je a odložíme do ukládací palety, nosníky 

pod stykem desek ještě zůstanou na místě. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 2.14 Sklopení příčných nosníků 
 

Odstraníme panely Dokadur a odložíme je do ukládací palety. Demontujeme 

zbývající příčné a podélné nosníky a uložíme je do ukládací palety. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 2.15 Odstranění uvolněných dílů 
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6.4.4 Demontáž stropních podpěr 

Uchopíme rukou vnitřní trubku, otevřeme nastavovací třmen, abychom uvolnili 

vnitřní trubku. Při zasouvání vedeme trubku rukou. 

Uložíme opěrné trojnožky a podpěry do ukládací palety. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 2.16 Demontáž stropních podpěr 
 
   
7. JAKOST A KO*TROLA PROVEDE*ÝCH PRACÍ 

 

Kontrolní a zkušební plán je vypracován v samostatné části bakalářské práce, v části 

A5. Kontrolní a zkušební plán – Monolitická stropní konstrukce na straně 85. 

 

7.1 Vstupní kontrola 

- Kontrola projektové dokumentace: Úplnost, rozsah, kontrola zpracování      

připomínek do PD 

- Převzetí pracoviště: Kontrola provedení předchozích etap 

- Kontrola bednění: Certifikát, množství, funkčnost a poškození, čistota, těsnost 

- Kontrola výztuže: Třída oceli, kvalita, rozměry, povrch, provedení 

- Kontrola dodávky: Čerstvý beton: Doložená kvalita a tř. betonu, množství 

 

7.2 Mezioperační kontrola 

- Kontrola bednění: Provedení, spoje, vzdál. stojek, odchylky, stabilita, únosnost 

- Kontrola výztuže: Profily, svázání, umístění, odchylky, zajištění proti posunutí, 

čistota 

- Kontrola dodávky: čerstvý beton: Kontrola dodaného množství, zk. 

zpracovatelnosti 
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- Kontrola dopravy, ukládání, zhutňování: Ukládání z výšky, hutnění 

- Kontrola ošetření kce: Ošetřování vybetonované kce – opatření 

- Kontrola odbednění: Odstranění, očištění 

 

7.3 Výstupní kontrola: 

- Kontrola geometrická přesnosti a povrchu betonu  

 
 
8. BEZPEČ*OST A OCHRA*A ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
 

Každá osoba pohybující se po staveništi, musí dbát bezpečnostních pokynů. 

Všichni budou používat bezpečnostní pomůcky a to ochrannou přilbu a reflexní vestu. 

Pracovníci budou seznámeni s předpisy BOZP a možností rizik, které mohou 

nastat při provádění prací. Potvrzení o proškolení potvrdí pracovníci podpisem do 

stavebního deníku a do protokolu o školení BOZP. 

 

Legislativa: 

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracovišti a 

pracovním prostředí 

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

- Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání o 

úrazu 

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci 

- Zákon č. 309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci 
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9. OCHRA*A ŽIVOT*ÍHO PROSTŘEDÍ 

 

9.1 *akládání s odpady 

Nakládání s odpady se řídí podle zákona č. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech a o 

změně některých dalších zákonů. 

Likvidace odpadů podle vyhlášky 381/2001 Sb., katalog odpadů. 

 

Komunální odpad se bude na stavbě třídit do popelnic k tomu určených. 

Popelnice budou označeny a odlišeny barvou. Třídit se budou plasty, sklo a směsný 

odpad. Odvoz bude zajištěn přes Technické služby Uherský Brod. 
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1. IDE*TIFIKAČ*Í ÚDAJE STAVBY 
 

Název stavby:   Nadstavba a přístavba kina Máj 

Místo stavby:   Náměstí 1. Máje, Uherský Brod 

Kraj:    Zlínský 

Okres:    Uherské Hradiště 

Investor: Město Uherský Brod, Masarykovo náměstí 100, 

688 17 Uherský Brod 

Zhotovitel: 3V&H, spol. s r.o., Prakšická 2495, 688 01 

Uherský Brod 

Gen. Projektant:  K2K, Hradišťská 35, 688 01 Uherský Brod 

Odpovědná osoba:  Ing. Arch. Ivo Koudelka (ČKA 02 164) 

Řešená část:   Vrchní hrubá stavba 

 

Termín výstavby:  Zahájení výstavby ………08/2009 

     Dokončení výstavby …….04/2010 

 

2. OBEC*Ý POPIS PRACÍ 

  

 2.1 Zemní práce 

Veškeré zemní práce budou omezeny pouze na výkopy základových pasů a 

patek. Výkopy budou hloubeny pomocí mechanizace, s ručním začištěním základové 

spáry v zemině třídy 3 a 4. 

 Veškerá vykopaná zemina bude odvážena na úložiště a uložena na pozemcích 

investora, část zeminy bude využita na zpětné zásypy. 

 

 2.2 Základové konstrukce 

 Před provedením základových konstrukcí bude převzata základová spára 

statikem. Předpokládaná hladina podzemní vody nezasahuje do základových konstrukcí 

nové stavby. 

 Nosné konstrukce jsou založeny na betonových základových pasech a patkách 

ze železobetonu C20/25 – XC2, vyztužených betonářskou výztuží 10505(R), sloupy na 

betonových patkách – viz výkres základových konstrukcí. Obvodové základové pasy 
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jsou navrženy šíře 800 mm, schodišťové rameno založeno na železobetonovém 

základovém pasu šíře 450 mm. Výška základových konstrukcí 1050 mm. Pasy a patky 

budou provedeny na přehutněné základové spáře a podkladním betonu C12/15 tl. 50 

mm. Podkladní betonová deska z betonu C20/25 – XC2 tl. 150 mm, vyztužena 

betonářskou výztuží 10505(R) a sítí KARI SZ. Bude provedena na hutněný 

štěrkopískový podsyp tl. 100 mm. 

 Nové základy budou oddilatovány od stávajících základových konstrukcí 

sousedního objektu extrudovaným polystyrenem tl. 50 mm. 

 Vodorovná izolace proti zemní vlhkosti bude provedena z hydroizolační folie 

FATRAFOL 803, která zároveň působí jako izolace proti radonu. 

 

2.3 Svislé konstrukce 

Nosnou konstrukci nadzemní části tvoří obvodové zdivo tl. 400 a 300 mm 

z tvárnic POROTHERM 40 P+D, 400/247/238 mm, P15 na M10 a POROTHERM 30 

P+D,247/300/238 mm. Malá část obvodového zdiva je vyzděna z POROTHERM 24 

P+D, 372/240/238 mm. Nosná konstrukce je doplněna železobetonovými 

monolitickými kruhovými sloupy průměru 400 mm z betonu C25/30 – XC1, ocel 

10 505(R). 

Různé provozy objektu jsou odděleny konstrukcí tl. 300 mm z akustických 

tvárnic POROTHERM 30 AKU P+D, 247/300/238 mm.  

Překlady nad otvory jsou navrženy POROTHERM se zateplením polystyrenem 

tl. 70 mm, překlady RZP nebo železobetonové monolitické se zateplením polystyrénem 

tl. 70 mm z vnější strany a 50 mm ze spodu. 

  

 2.4 Vodorovné konstrukce 

Strop nad 1.NP (přístavba) je navržen jako monolitická bezprůvlaková 

železobetonová deska tl. 250 mm, beton C25/30 – XC1, ocel 10 505(R). Střešní 

konstrukce je vynášena železobetonovými sloupy a nosnými stěnami.  

Stropní deska je v části konzolově vyložena o cca 1,5m. Na této konzole je 

uložena obvodová nosná stěna 2.NP. Proto bude v podélných stěnách 2.NP provedena 

v délce 4,0 m železobetonová stěna tl. 150 mm na celou výšku 2.NP, tyto stěny budou 

vyztužovat vyloženou desku 1.NP a podporovat desku 2.NP.  
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Stropní deska nad 2.NP (přístavba) je navržena tl. 200 mm jako bezprůvlaková 

uložená na stěnách a sloupech, beton C25/30 – XC1, ocel 10 505(R). Po obvodu objektu 

je železobetonová deska na celou tloušťku zateplena polystyrenem tl. 50 mm. 

 Stropní konstrukce nad 1.NP (nástavba) je navržena jako spřažená 

ocelobetonová deska tl. 120 mm, tvořená stropními nosníky IPE 220 a průvlaky HEB 

300 spřaženými s železobetonovou deskou do trapézového plechu. Spřežení pomocí 

nastřelovacích spřahovacích trnů. 

  

 2.5 Střešní konstrukce 

 Střecha přístavby je navržena plochá střecha s malým spádem. Tvořena 

konstrukcí stropu 2.NP na které bude vytvořena spádová vrstva z pěnobetonu, položena 

tepelná izolace, povlaková střešní krytina z PVC tl. 1,5 mm, která bude zasypána 

kačírkem v tl. 60 mm. 

Konstrukce střechy u nástavby je tvořena příčnými ocelovými nosníky v osové 

vzdálenosti 2,0 m. Na nich je uložen trapézový plech s výškou vlny 50 mm. Po ztužení 

bude na trapézový plech kotvena deska CETRIS tl. 10 mm, jako podklad pro uložené 

tepelné izolace. Povrch konstrukce bude tvořit povlaková střešní krytina z PVC tl. 1,5 

mm.  

Konstrukce střechy zvýšené střední části je navržena dřevěná, tvořená soustavou 

krokví, vaznic a sloupků. Bude uložena na stávající ocelovou konstrukci tvořenou 

příhradovými vazníky a vaznicemi. Nová krytina je navržena z legovaného hladkého 

zinku Rheizinktl. 0,7 mm na dřevěném bednění s podkladním hydroizolačním pásem se 

skleněnou rohoží, který je mechanicky kotven k podkladu. Jednotlivé skladby jsou 

patrné z výkresové části. 

 

3. OBEC*É I*FORMACE O STAVE*IŠTI 

 

Pozemky pro nadstavbu a přístavbu kina Máj jsou v katastru města Uherský 

Brod. Objekt se nachází ve stávající zástavbě. Staveniště se nachází v centrální části 

města Uherský Brod a to ve svažitém terénu. Samotné území leží poblíž silnice vedoucí 

v ulici Obchodní. Novostavba je navržena pro vzdělávání a kulturní vyžití.  
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 Hranice staveniště jsou určeny pozemky, které jsou v majetku investora. 

Veškeré stavební práce budou probíhat na parcelách č. 276/1, 2762/1, 2762/2, 7443/1, 

7443/4, 7443/14, 7443/16, 7443/23, 7443/25, 7443/26 a 7443/27. Na staveništi se 

nenachází vzrostlá zeleň. Při výstavbě nevzniknou nároky na zábor zemědělského a 

lesního půdního fondu. 

 

3.1 Předání a převzetí staveniště 

Objednatel stavby předá staveniště zhotoviteli, staveniště se předá celé najednou, 

staveniště musí být volné, přístupné a prosté nároků třetích osob. Současně se 

staveništěm investor předává hlavní polohovou čáru a hlavní výškové body, připojovací 

body pro odběr elektřiny, vody a místo pro napojení kanalizace. 

Převzetí staveniště sepíší obě strany zápis do stavebního deníku. Zápis 

podepisují zodpovědní pracovníci obou smluvních stran. Do SD zapíší stav elektroměru 

a vodoměru. 

 

4. SOCIÁL*Ě SPRÁV*Í ZAŘÍZE*Í STAVE*IŠTĚ 

 

4.1 Kanceláře, šatny, sociální zařízení 

Pro zařízení staveniště budou použity stavební buňky od firmy Contimade, 

buňka pro kancelář typ Lean L02A, šatna typ Lean L01A, sklad Contimade typ 24A,  

umývárna a WC – využití místností v 1.NP a to 1.04 a 1.05.  

 

4.1.1 Kancelář 

Kancelář bude sloužit pro stavbyvedoucího a mistra, veškerá jednání a schůzky. 

Kontejner bude uložen na stávající zpevněný povrch a případné nerovnosti povrchu 

budou vyrovnány stavebním řezivem. Osazení kontejneru bude provedeno nákladním 

automobilem s hydraulickou rukou dle výkresu zařízení staveniště. 
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Obytný kontejner ContimadeLean Typ L2A 

 

Rozměr: 6058 x 2435 x 2610 mm, SV – 2300 mm 

 

Vybavení: 

Elektroinstalace: 

Vedena ve stěnách a stropě (provedení dle platných ČSN, DIN) 

Rozvaděč s proudovým chráničem FI a jističi – 1ks 

Venkovní přípoj pomocí zásuvek 400V / 32A 

Uzemnění vyvedeno při dolním rámu 

Zářivka 1 x 58 W – 2 ks, světlo 60 W – 1 ks, lustrový vypínač – 1ks, zásuvka – 2 

ks, zásuvka pro topení – 1 ks 

Dveře: 

Venkovní jednokřídlé ocelové, 811 / 1968 mm, s těsněním, cylindrickým 

zámkem a třemi klíči – 1 ks 

Zádveří s vnitřními dřevěnými dveřmi 811 / 1968 mm – 1 ks 

Okna: 

Plastové okno 1215 / 1200 mm, otvíravé a sklápěcí, s venkovní plastovou 

roletou – 1ks 

Venkovní pozinkovaná ocelová okenní mříž 

Ostatní: 

Větrací mřížky v obvodových stěnách 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.1 Půdorys Obytný kontejner ContimadeLean Typ L2A 
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4.1.2 Šatna 

Šatna bude sloužit pro zaměstnance. Velikost šatny na 1 pracovníka připadá 1,25 

m2 plochy bez využívání šatny ke stravování pracovníků. Kontejner bude uložen na 

stávající zpevněný povrch a případné nerovnosti povrchu budou vyrovnány stavebním 

řezivem. Dovoz i odvoz kontejneru bude provedeno nákladním automobilem s 

hydraulickou rukou dle výkresu zařízení staveniště. 

 

Obytný kontejner ContimadeLean Typ L1A 

 

Rozměr: 6058 x 2435 x 2610 mm, SV – 2300 mm 

 

Vybavení: 

Elektroinstalace: 

Vedena ve stěnách a stropě (provedení dle platných ČSN, DIN) 

Rozvaděč s proudovým chráničem FI a jističi – 1ks 

Venkovní přípoj pomocí zásuvek 400V / 32A 

Uzemnění vyvedeno při dolním rámu 

Zářivka 1 x 58 W – 2 ks, zásuvka – 2 ks, zásuvka pro topení – 1 ks 

Dveře: 

Venkovní jednokřídlé ocelové, 811 / 1968 mm, s těsněním, cylindrickým 

zámkem a třemi klíči – 1 ks 

Okna: 

Plastové okno 1215 / 1200 mm, otvíravé a sklápěcí, s venkovní plastovou 

roletou – 1ks 

Venkovní pozinkovaná ocelová okenní mříž 

Ostatní: 

Větrací mřížky v obvodových stěnách 
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Obr. 3.2 Půdorys obytný kontejner Contimade Lean Typ L1A 

 

4.1.3 Sociální zařízení 

Pro sociální zařízení nám poslouží sociální zázemí uvnitř objektu a to místnosti 

1.04 a 1.05 v 1.NP.  Místnost 1.04 jako umývárna se 2 umyvadly (pro 10 osob postačí 

1ks) a 1.05 WC místnost se 3 kabinkami napojenými na stávající splaškovou kanalizaci. 

Proběhne výměna vložky zámku pro zajištění stávajícího vybavení. Sprchová kabina 

není navržena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.3 Půdorys sociální zařízení 

 

5. PROVOZ*Í ZAŘÍZE*Í STAVE*IŠTĚ 

 

5.1 Oplocení staveniště 

Staveniště v zastavěném území obce musí být souvisle oploceno do výšky min. 

1,8 m. Pro oplocení staveniště bude použito průhledné mobilní oplocení výšky 2 metry 
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od firmy ToiToi. Oplocení bude sloužit k zajištění ochrany stavby, zařízení a proti 

vstupu nepovolaných osob. Vstup na staveniště bude vytvořen brankou, vjezd a výjezd 

bránou, které budou opatřeny zámky.  V místě vstupu na staveniště bude umístěna 

tabule s nápisem: „Nepovolaným vstup zakázán”. 

 

Systém se skládá z: 

Plotový dílec mobilního oplocení o rozměru 3472 x 2000 mm   

Nosná patka z recyklátu 780x280x150 mm, hmotnost 22 kg   

Vysoce bezpečnostní spona        

Pant branky pro pěší a vjezdové brány      

Pojezdové kolečko k bráně        

 

 

 

 

 

 

 

       Obr. 3.4 Cedule „+epovolaným 

vstup zakázán” 

Obr. 3.5 Mobilní oplocení staveniště  

 

Oplocení staveniště lze řešit alternativní metodou: 

Oplocení staveniště zřízením dočasného oplocení. Zabetonováním sloupků ve 

vzdálenosti 2,5 – 3 m, natažením napínacích drátů a osazením pletiva. Zřízení branky a 

brány. Po dokončení stavby se oplocení zruší. 
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Obr. 3.6 Oplocení staveniště pomocí pletiva 

 

Volba oplocení bude řešena při předávání staveniště mezi investorem a zhotovitelem ve 

smlouvě o dílo. 

 

5.2 Sklady 

 Pro skladování pracovních pomůcek a drobných materiálů bude sloužit skladový 

kontejner Contimade Typ 24A. Kontejner bude z části vybaven regálovým systémem. 

Kontejner se musí uzamykat, aby nedošlo ke ztrátě skladovaných věcí. Kontejner bude 

uložen na stávající zpevněný povrch a případné nerovnosti povrchu budou vyrovnány 

stavebním řezivem. Osazení kontejneru bude provedeno nákladním automobilem s 

hydraulickou rukou dle výkresu zařízení staveniště. 

 

Skladový kontejner Contimade Typ 24A 

 

Rozměr: 6058 x 2435 x 2610 mm, SV – 2300 mm 

 

Vybavení: 

Dveře:  

Venkovní dvoukřídlé ocelové, 2000 / 2200 mm s těsněním, cylindrickým 

zámkem s třemi klíči 

Elektroinstalace: 

Vedena ve stěnách a stropě (provedení dle platných ČSN, DIN, vč. revizní 

zprávy) 

 Rozvaděč s proudovým chráničem FI a jističi 

 Venkovní přípoj pomocí zásuvek 400V / 32A 
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 Uzemnění vyvedeno při dolním rámu 

Zářivka IP54 1 x 36 W – 2 ks, vypínač – 1 ks, zásuvka 230V – 1 ks, zásuvka 

400V / 16A – 1 ks 

Záchytná vana:  

s ocelovým pozinkovaným roštem 

 

Vnější povrchová úprava: 

nástřik dvousložkovou PUR barvou, standardní odstín RAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.7 Půdorys Skladový kontejner Contimade Typ 24A 

 

 

5.3 Skládky 

 

5.3.1 Skládka systémového bednění 

 Systémové bednění bude skladováno uvnitř stávající konstrukce na suchém, 

krytém místě. Ve víceúčelových kontejnerech, ukládacích paletách nebo na 

kontejnerech se síťovými bočnicemi.  

 

5.3.2 Skládka výztuže 

 Výztuž bude skladována na rovné, odvodněné, stávající zpevněné asfaltové 

ploše na staveništi. Výztuž bude označena štítky a položena na podkladcích, aby 

nedocházelo k znečištění a znehodnocení výztuže. 
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Vše ostatní bude dopraveno přímo na místo zpracování pomocí nákladního automobilu 

s hydraulickou rukou (příp. ručně za pomoci paletového vozíku). 

 

5.4 Staveništní komunikace 

Komunikace pro stavbu je vedena z ulice Obchodní šířky 3500 mm, pro 

rozšíření komunikace bude zřízena zpevněná plocha pro případné vyhýbání automobilů, 

vrstva z hutněného stěrkopísku tl. 150 mm, frakce 0-32 mm, která bude oddělena od 

terénu geotextílií. Tímto způsobem bude rozšířena i odbočka na staveniště (zvětšení 

poloměru). 

 

5.5 Parkoviště 

Pro parkovaní osobních, nákladních automobilů vč. automobilů stavby bude 

využito parkoviště poblíž stavby. Parkoviště bude znázorněno v situaci. 

 

5.6 *apojení stavby na zdroj vody a elektřiny 

S ohledem na skutečnost, že se jedná o nadstavbu a přístavbu stávajícího objektu 

s dostupnou vzdáleností na veškeré zdroje jak pitné vody, tak i elektrické energie, bude 

stavba napojena na stávající rozvody. 

Napojení stavby na vodu bude provedeno ze stávajícího sociálního zařízení, 

napojení na elektrickou energii bude provedeno ze staveništního rozvaděče, který bude 

napojen na stávající rozvod. Připojení tohoto rozvaděče provede správce sítě. 

 

6. VÝROB*Í ZAŘÍZE*Í STAVE*IŠTĚ 

 

6.1Staveništní 

Pro práci při provádění hrubé vrchní stavby bude pro výrobu maltové směsi 

použita kontinuální míchačka, ke které bude dovedena elektrická energie a voda. 

Míchací centrum se nachází na stávající zpevněné asfaltové ploše, na které bude 

položena fólie a geotextílie, kvůli znečištění a následnému úklidu staveniště. 

 Elektrická energie bude přivedena ze staveništního rozvaděče pomocí 

prodlužovacího kabelu, voda bude přivedena zahradní hadicí. Na konci hadice bude 

stop spojka a tryska.  
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Maltová směs se bude vyrábět ze suché pytlované směsi, která bude skladována 

na suchém, uzavřeném místě uvnitř stávající budovy kina nebo v uzamykatelném 

skladu. 

 

6.2 Mimostaveništní 

Mimostaveništní výrobu zajistí dodavatelské firmy. Dodávku armatury zajistí 

Daniferra spol. s r.o., Nivnická 1763, Uherský Brod.Dodávku betonové směsi zajistí 

betonárna CEMEX Czech Republic, s.r.o., Vazová, Uherský Brod. 

 

7. DEMO*TÁŽ ZAŘÍZE*Í STAVE*IŠTĚ 

 

Po dokončení veškerých prací musí být odstraněno a vyklizeno zařízení 

staveniště, aby mohli být provedeny práce terénní a sadové.  

Termín o vyklizení staveniště je uveden ve Smlouvě o dílo, ale nejpozději v době 

vydání kolaudačního rozhodnutí. 

 

8. BEZPEČ*OST A OCHRA*A ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

 

Každá osoba pohybující se po staveništi, musí dbát bezpečnostních pokynů. 

Všichni budou používat bezpečnostní pomůcky a to ochrannou přilbu a reflexní vestu. 

Pracovníci budou seznámeni s předpisy BOZP a možností rizik, které mohou 

nastat při provádění prací. Potvrzení o proškolení potvrdí pracovníci podpisem do 

stavebního deníku a do protokolu o školení BOZP. 

 

Legislativa: 

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracovišti a 

pracovním prostředí 
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- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

- Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání o 

úrazu 

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci 

- Zákon č. 309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci 

 

9. OCHRA*A ŽIVOT*ÍHO PROSTŘEDÍ 

 
9.1 Ochrana proti hluku a vibracím 

Ochrana proti hluku a vibracím se řídí dle nařízení vlády 272/2011 Sb., o 

ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

 

9.2 Ochrana zeleně 

  Na staveništi se nenachází vzrostlá zeleň. Při výstavbě nevzniknou nároky na 

zábor zemědělského a lesního půdního fondu. 

 

9.3 *akládání s odpady 

Nakládání s odpady se řídí podle zákona č. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech a o 

změně některých dalších zákonů. 

Likvidace odpadů podle vyhlášky 381/2001 Sb., katalog odpadů. 

 

Skládka RUMPOLD Prakšice: č.o.  

170101 beton 

02 cihly 

03 keramika 

04 sádrové hmoty 

1702 01 dřevo 

 

Řízená skládka Kvítkovice: č.o. 170202 sklo 
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03 plast 

170301 asfalt s dehtem 

 

Kovosteel s.r.o.. Staré Město: č.o.  

1704 01 měď, bronz, mosaz 

02 hliník 

03 olovo 

04 zinek 

05 železo 

06 cín 

07 směs kovů 

08 kabely 

 

Komunální odpad se bude na stavbě třídit do popelnic k tomu určených. Popelnice 

budou označeny a odlišeny barvou. Třídit se budou plasty, sklo a směsný odpad. Odvoz 

bude zajištěn přes Technické služby Uherský Brod. 
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1. IDE*TIFIKAČ*Í ÚDAJE STAVBY 
 

Název stavby:   Nadstavba a přístavba kina Máj 

Místo stavby:   Náměstí 1. Máje, Uherský Brod 

Kraj:    Zlínský 

Okres:    Uherské Hradiště 

Investor: Město Uherský Brod, Masarykovo náměstí 100, 

688 17 Uherský Brod 

Zhotovitel: 3V&H, spol. s r.o., Prakšická 2495, 688 01 

Uherský Brod 

Gen. Projektant:  K2K, Hradišťská 35, 688 01 Uherský Brod 

Odpovědná osoba:  Ing. Arch. Ivo Koudelka (ČKA 02 164) 

Řešená část:   Vrchní hrubá stavba 

 

Termín výstavby:  Zahájení výstavby ………08/2009 

     Dokončení výstavby …….04/2010 

 

2. OBEC*Ý POPIS PRACÍ 

  

 2.1 Zemní práce 

Veškeré zemní práce budou omezeny pouze na výkopy základových pasů a 

patek. Výkopy budou hloubeny pomocí mechanizace, s ručním začištěním základové 

spáry v zemině třídy 3 a 4. 

 Veškerá vykopaná zemina bude odvážena na úložiště a uložena na pozemcích 

investora, část zeminy bude využita na zpětné zásypy. 

 

 2.2 Základové konstrukce 

 Před provedením základových konstrukcí bude převzata základová spára 

statikem. Předpokládaná hladina podzemní vody nezasahuje do základových konstrukcí 

nové stavby. 

 Nosné konstrukce jsou založeny na betonových základových pasech a patkách 

ze železobetonu C20/25 – XC2, vyztužených betonářskou výztuží 10505(R), sloupy na 

betonových patkách – viz výkres základových konstrukcí. Obvodové základové pasy 
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jsou navrženy šíře 800 mm, schodišťové rameno založeno na železobetonovém 

základovém pasu šíře 450 mm. Výška základových konstrukcí 1050 mm. Pasy a patky 

budou provedeny na přehutněné základové spáře a podkladním betonu C12/15 tl. 50 

mm. Podkladní betonová deska z betonu C20/25 – XC2 tl. 150 mm, vyztužena 

betonářskou výztuží 10505(R) a sítí KARI SZ. Bude provedena na hutněný 

štěrkopískový podsyp tl. 100 mm. 

 Nové základy budou oddilatovány od stávajících základových konstrukcí 

sousedního objektu extrudovaným polystyrenem tl. 50 mm. 

 Vodorovná izolace proti zemní vlhkosti bude provedena z hydroizolační folie 

FATRAFOL 803, která zároveň působí jako izolace proti radonu. 

 

 2.3 Svislé konstrukce 

Nosnou konstrukci nadzemní části tvoří obvodové zdivo tl. 400 a 300 mm 

z tvárnic POROTHERM 40 P+D, 400/247/238 mm, P15 na M10 a POROTHERM 30 

P+D,247/300/238 mm. Malá část obvodového zdiva je vyzděna z POROTHERM 24 

P+D, 372/240/238 mm. Nosná konstrukce je doplněna železobetonovými 

monolitickými kruhovými sloupy průměru 400 mm z betonu C25/30 – XC1, ocel 

10 505(R). 

Různé provozy objektu jsou odděleny konstrukcí tl. 300 mm z akustických 

tvárnic POROTHERM 30 AKU P+D, 247/300/238 mm.  

Překlady nad otvory jsou navrženy POROTHERM se zateplením polystyrenem 

tl. 70 mm, překlady RZP nebo železobetonové monolitické se zateplením polystyrénem 

tl. 70 mm z vnější strany a 50 mm ze spodu. 

  

 2.4 Vodorovné konstrukce 

Strop nad 1.NP (přístavba) je navržen jako monolitická bezprůvlaková 

železobetonová deska tl. 250 mm, beton C25/30 – XC1, ocel 10 505(R). Střešní 

konstrukce je vynášena železobetonovými sloupy a nosnými stěnami.  

Stropní deska je v části konzolově vyložena o cca 1,5m. Na této konzole je 

uložena obvodová nosná stěna 2.NP. Proto bude v podélných stěnách 2.NP provedena 

v délce 4,0 m železobetonová stěna tl. 150 mm na celou výšku 2.NP, tyto stěny budou 

vyztužovat vyloženou desku 1.NP a podporovat desku 2.NP.  
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Stropní deska nad 2.NP (přístavba) je navržena tl. 200 mm jako bezprůvlaková 

uložená na stěnách a sloupech, beton C25/30 – XC1, ocel 10 505(R). Po obvodu objektu 

je železobetonová deska na celou tloušťku zateplena polystyrenem tl. 50 mm. 

 Stropní konstrukce nad 1.NP (nástavba) je navržena jako spřažená 

ocelobetonová deska tl. 120 mm, tvořená stropními nosníky IPE 220 a průvlaky HEB 

300 spřaženými s železobetonovou deskou do trapézového plechu. Spřežení pomocí 

nastřelovacích spřahovacích trnů. 

  

 2.5 Střešní konstrukce 

 Střecha přístavby je navržena plochá střecha s malým spádem. Tvořena 

konstrukcí stropu 2.NP na které bude vytvořena spádová vrstva z pěnobetonu, položena 

tepelná izolace, povlaková střešní krytina z PVC tl. 1,5 mm, která bude zasypána 

kačírkem v tl. 60 mm. 

Konstrukce střechy u nástavby je tvořena příčnými ocelovými nosníky v osové 

vzdálenosti 2,0 m. Na nich je uložen trapézový plech s výškou vlny 50 mm. Po ztužení 

bude na trapézový plech kotvena deska CETRIS tl. 10 mm, jako podklad pro uložené 

tepelné izolace. Povrch konstrukce bude tvořit povlaková střešní krytina z PVC tl. 1,5 

mm. 

 Konstrukce střechy zvýšené střední části je navržena dřevěná, tvořená soustavou 

krokví, vaznic a sloupků. Bude uložena na stávající ocelovou konstrukci tvořenou 

příhradovými vazníky a vaznicemi. Nová krytina je navržena z legovaného hladkého 

zinku Rheizinktl. 0,7 mm na dřevěném bednění s podkladním hydroizolačním pásem se 

skleněnou rohoží, který je mechanicky kotven k podkladu. Jednotlivé skladby jsou 

patrné z výkresové části. 
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3. STROJ*Í SESTAVA 

 

3.1 *ákladní automobil Mercedes Benz Actros 3341 6x4 

s hydraulickou rukou HIABXS 144 E-5HiPro 

Nákladní automobil bude sloužit k dopravě primární i sekundární. Automobilem 

se bude převážet bednění, výztuž, cihelné výrobky za pomocí hydraulické ruky. 

Hydraulická ruka bude sloužit pro nakládání materiálu a složení na skládku, 

nebo přímo na místo zpracování. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.1 Schéma nákladní automobil MB Actros 3341 

 

Motor: 

Typ:    OM501LA 

Zdvihový objem  11,95 l 

Jmenovitý výkon   300 kW (408PS) 

Max. točivý monent  2000 Nm 

 

Přenos síly: 

 Převodovka   Mercedes PowerShift G330 

 

Vozidlo: 

Přední pružina   Přední pružina 9,0 t, tvrdá 

Zadní pružiny   Listové pružiny 

Přední náprava  7,5 t 

Zadní náprava   H7 13 t, talířové kolo 300 mm 

Zadní náprava 2  H7 13 t, talířové kolo 300 mm 
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Pneumatiky, ráfky: 

Pneumatiky   315/80R22.5 

Ráfky    Ráfky se šikmou dosedací plochou 9,00 x 22,5 

 

Výbava: 

Brzdy    Kotoučová brzda na PN a ZN 

Brzdový systém  Telligent s ABS a ASR 

Motorová brzda  Motorová brzda s konstantním škrcením 

Akumulátor   Akumulátory posílené, stupeň II 

Hlavní nádrž   Ocelová 300 l 

Nádrž AdBlue   95 l 

Řízení    LS 6 / LS 8 

 

Hmotnosti: 

Tech. přípustné hmotnosti 33 000 kg 

Užitečná hmotnost  23 734 kg 

 

*ástavba:    Valník 

Ložná výška    800 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.2 +ákladní automobil MB Actros 3341 



 

Příslušenství: 

Hydraulická ruka HIAB X

 

Maximální nosnost

Vyložení – hydrauli

Vyložení – manuáln

Vyložení / nosnost

    

    

    

    

    

    

 

 

Otočný úhel  

Výška ve složené po

Šířka ve složené poz

Potřebný montážní p

Váha – jeřáb bez sta

Váha – zařízení stab

 

 

  

 

 

 

 

 

Obr. 4.4

ruka HIAB XS 144 E-5HiPro 

ální nosnost   132 kNm 

hydraulický výsuv 15,1 m 

manuální výsuv  17,4 m 

/ nosnost   2,6 m / 5000 kg 

   4,8 m / 2800 kg 

   6,6 m / 1920 kg 

   8,5 m / 1400 kg 

   10,6 m / 1060 kg 

   12,8 m / 860 kg 

   15,0 m / 729 kg 

 

Obr. 4.3 Schéma zatížení hydraulic

   190 – 415° 

ve složené pozici  2261 mm 

e složené pozici  2519 mm 

ý montážní prostor  1021 mm 

jeřáb bez stabilizátorů 2190 kg 

zařízení stabilizátoru  244 –385 kg  

4.4 Hydraulická ruka HIAB XS 144 E-5HiPro

72 

hydraulické ruky 

HiPro 
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Obr. 4.5 Schéma hydraulické ruky HIAB XS 144 E-5HiPro – rozložený, složený stav 

 

3.2 Autodomíchavač na podvozku Mercedes Benz Axor 3236 8x4/4 

s nástavbou Stetter Heavy duty line AM 9 C 

 Autodomíchávač nám obstará mimostaveništní dopravu čerstvého betonu 

z betonárky na staveniště. 

 

Motor: 

Typ:    OM457LA 

Zdvihový objem  11,97 l 

Jmenovitý výkon   265 kW (360PS) 

Max. točivý monent  1850 Nm 

 

Přenos síly: 

 Převodovka   G221 – 9/16, 2 – 1,0 

 

Vozidlo: 

Přední pružina   Přední pružina 7,5 t 
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Zadní pružiny   Listové pružiny 

Přední náprava  7,5 t 

Zadní náprava   H4 10 t, talířové kolo 390 mm 

Zadní náprava 2  H4 10 t, talířové kolo 390 mm 

 

Pneumatiky, ráfky: 

Pneumatiky   315/80R22.5 

Ráfky    Ráfky se šikmou dosedací plochou 9,00 x 22,5 

 

Výbava: 

Brzdy    Kotoučová brzda na PN a ZN 

Motorová brzda  Motorová brzda s konstantním škrcením 

Akumulátor   Akumulátory posílené, stupeň II 

Hlavní nádrž   Ocelová 300 l 

Nádrž AdBlue   40 l 

Řízení    LS 6 / LS 8 

 

Hmotnosti: 

Tech. Přípustné hmotnosti 32 000 kg 

Užitečná hmotnost  22 218 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.6 Autodomíchávač MB Axor 3236 



 

*ástavba: Stetter, výro

 

Jmenovitý objem

Geometrický objem

Vodorys   

Stupeň plnění  

Sklon bubnu   

Separátní pohon SH

Otáčky bubnu  

Přípojka vody  

Vodní nádrž  

Hmotnost nástavby

 

A – Délka (FH / SH

B – Šířka (FH / SH)

C – Průměr bubnu

D – Výška násypky

E – Průjezdná výška

F – Pomocný rám

G – Převis  

H – Výsypná výška

Č – vodní čerpadlo

FH – pohon od moto

SH – separátní poho

 

 

 

 

 

Stetter, výrobní řada Heavy duty line AM 9 C 

vitý objem  9 m3 

trický objem  15 660 l 

  10 240 l 

  57,7 % 

  10,5 ° 

tní pohon SH  Typ F6L914, 88 kW 

  0-12 / 14 U / min 

  C 2´´ 

  650 l 

ost nástavby  4660 kg 

lka (FH / SH)  6781 / 7291 mm 

ka (FH / SH)  2400 / 2500 mm 

měr bubnu  2300 mm 

ška násypky  2482 mm 

jezdná výška  2539 mm 

ocný rám  U – profil 160 / 70 / 8 mm 

  1190 mm 

sypná výška  1084 mm 

dní čerpadlo 

ohon od motoru podvozku 

eparátní pohon 

75 

Obr. 4.7 +ástavba 

StetterHeavy duty 

line AM 9C 
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3.3 Čerpadlo betonové směsi na podvozku Mercedes Benz 2636 6x4 

nástavba Schwing S 28 X 

 Autočerpadlo bude sloužit k sedukdární dopravě čerstvého betonu na stavbě – 

přeprava čerstvého betonu z autodomíchávače na místo zpracování. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.8 Schéma nákladní automobil MB 2636 

 

Motor: 

Typ:    OM501LA 

Zdvihový objem  11,95 l 

Jmenovitý výkon   265 kW (360PS) 

Max. točivý monent  1850 Nm 

 

Přenos síly: 

 Převodovka   G210 – 16/14, 2 – 0,83 

 

Vozidlo: 

Přední pružina   Přední pružina 7,1 t, tvrdá 

Zadní pružiny   Listové pružiny 

Přední náprava  7,5 t 

Zadní náprava   H7 13 t, talířové kolo 233 mm 

Zadní náprava 2  H7 13 t, talířové kolo 233 mm 

 

Pneumatiky, ráfky: 

Pneumatiky   315/80R22.5 
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Ráfky    Ráfky se šikmou dosedací plochou 9,00 x 22,5 

 

Výbava: 

Brzdy    Kotoučová brzda na PN a ZN 

Brzdový systém  Telligent s ABS a ASR 

Motorová brzda  Motorová brzda s konstantním škrcením 

Akumulátor   Akumulátory posílené, stupeň II 

Hlavní nádrž   Ocelová 300 l 

Nádrž AdBlue   35 l 

Řízení    LS 6 / LS 8 

 

Hmotnosti: 

Tech. Přípustné hmotnosti 26 000 kg 

Užitečná hmotnost  16 981 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.9 Čerpadlo betonové směsi na podvozku MB 2636 6x4 nástavba Schwing S 28 X 
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*ástavba: Schwing S 28 X 

 

Vertikální dosah   27,7 m 

Horizontální dosah   23,7 m 

Skládání výložníku   RZ 

Počet ramen    4 

Dopravní potrubí   DN 125 

Délka koncové hadice  4 m 

Pracovní rádius otočení  370 ° 

Systém zapatkování   XH 

Zapatkování předních podpěr  5,96 m 

Zapatkování zadních podpěr  3,60 m 

 

Čerpací jednotka P 2023 

 

Pohon     320 l / min 

Dopravní válec   200 x 2000 mm 

Hydraulický válec   110 / 75 mm 

Počet zdvihů    19 min -1 

Dopravované množství  96 m3 / h 

Tlak betonu max.   85 bar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.10 Pracovní rozsah  

čerpadla Schwing S 28 X  
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4. OSTAT*Í STROJE, PŘÍSTROJE 

 

4.1 Vysokofrekvenční ponorný vibrátor s motorem v hlavici Enar M7 

AFP 

 Bude použit k vibrování stropní monolitické konstrukce a  

 

Technické parametry: 

 

Délka    395 mm 

Frekvence / Napětí  200 / 42 Hz / V 

Hmotnost   19 kg 

Odběr proudu   22 A 

Průměr    65 mm 

Vibrace 1 / min  12 000 

Výkonnost   40 m3 / hod 

 

 

 

 

 

Obr. 4.11 Vysokofrekvenční ponorný vibrátor Enar M7 AFP 

 

 

4.2 Stahovací vibrační lišta Enar Tornado R 

 Stahovací vibrační lišta zaručí dosažení rovinnosti povrchu čerstvého betonu. 

 

Technické parametry: 

 

Motor    ROBIN EH025 4 – takaný 

Výkon HP / ot.  1,1 / 7000 

Zdvihový objem  24,5 cm3 
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Frekvence 1/min  až 9500 

Hmotnost   15,5 kg 

Objem nádrže   0,5 l 

Palivo    bezolovnatý benzín 

Odstředivá síla  150 kN 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.12 Stahovací vibrační lišta Enar Tornado R 

 

 

4.3 Kontinuální míchačka KM 40 

 Kontinuální míchačka je určena k přípravě suché pytlované maltové směsi. 

 

Technické parametry: 

 

Výkon     40 dm3 / h 

Max. velikost zrna   4 mm 

Napájecí soustava   3 PEN / 50 Hz, 380 V 

Jmenovitý příkon   5,5 kW 

Tlak vody v přívodním potrubí 0,35 MPa 

Přívod vody    G 3/4" 

Rozměry    2160 x 740 x 1410 mm 

Hmotnost    271 kg 

 

 

 

 

Obr. 4.13 Kontinuální míchačka KM 40 
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4.4 Míchadlo Makita UT 120 

 Bude použito při míchání menšího množství malty. 

 

Technické parametry: 

 

Příkon    1150 W 

Otáčky naprázdno  250 – 580 min-1 

Průměr míchacího koše max. 140 mm 

Upínací nástroje   M14 

Hmotnost   4,3 kg  

 

Obr. 4.14 Míchadlo Makita UT 120 

 

4.5 Úhlová bruska Makita GA9020 

 Určena pro řezání, broušení výztuže kari sítí a kovových prvků. 

 

Technické parametry: 

 

Příkon   2200 W 

Volnoběžné otáčky 6600 min-1 

Průměr kotouče 230 mm 

Vřetenový závit M14 x 2 

Hmotnost  4,7 kg 

 

Obr. 4.15 Úhlová bruska Makita GA9020 

 

 

 

 

 

 



 

4.6 Vrtačka Makita DP

 Bude použita pro vr

stavby. 

 

Technické parametry: 

 

Příkon   

Rozsah upínání 

Počet rychlostí 

Hmotnost  

 

4.7 Motorová pila Stih

 Použití pro řezání dř

 

Technická data: 

 

Zdvihový objem 

Výkon   

Hmotnost  

Hodnota vibrací vle

Hladina akustického

Hladina akustického

Poměr hmotnost / v

 

 

 

 

 

 

 

a Makita DP4010 

oužita pro vrtání děr, příp. pro šroubování v průběhu prov

 

 720 W 

 1,5 – 13 mm 

 2 

 2,2 kg    

Obr. 4.15 Vrtačka M

ová pila Stihl MS 291 

 pro řezání dřevěného materiálu v případě potřeby. 

   55,5 cm3 

   2,8 / 3,8 kW / k 

   5,6 kg 

cí vlevo / vpravo 4,5 / 4,5 m / s2 

a akustického tlaku  103 dB(A) 

a akustického výkonu  113 dB(A) 

hmotnost / výkon  2,0 kg / kW 

Obr. 4.16 Motorová p

82 

průběhu provádění celé 

rtačka Makita DP4010 

otorová pila Stihl MS 291 
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4.8 Optický nivelační přístroj Bosch GOL 32G Professional + měřící 

lať GR500 a stativ BT160 

 Bude sloužit k geotickým měření, při vstupních kontrolách před započetím 

následující etap a pro kontolu správného osazení bednění.  

 

Technické parametry: 

 

Délka      215 mm 

Šířka      135 mm 

Výška      145 mm 

Pracovní dosah    120 m 

Měrná jednotka     gon 

Přesnost nivelace    1 mm na 30 m 

Zvětšení     32 x 

Ochrana proti prachu a stříkající vodě IP 54  

Stativový závit     5 / 8 " 

Provozní teplota    -10 – 50 °C 

Skladovací teplota    -20 – 70 °C 

Hmotnost     1,7 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.17 Optický nivelační přístroj Bosch GOL 32G Professional + měřící lať GR500 

a stativ BT160 
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4.9 Staveništní rozvaděč RS 1213IP44 

 Staveništní rozvaděč bude napojen na stávající rozvod a bude sloužit 

k následnému rozvodu elektrické energie. 

 

Technické parametry: 

 

Zásuvka 16A/230V   3x 

Zásuvka 4k/16A/400V  1x 

Zásuvka 4k/32A/400V  2x 

Zásuvka 5k/32A/400V  1x 

Jistič 16B/1    3x 

Jistič 16C/3    1x 

Jistič 32C/3    3x  

Chránič 4P 100A, 30 mA  1x 

Hlavní vypínač   1x 

Rozvodnice 18+1 modul  1x 

 

Rozmístění zásuvek: 

 

 

 

Obr. 4.19 Rozmístění 

zásuvek na staveništním rozvaděči 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 4.18 Staveništní rozvaděč 
RS 1213IP44 
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KO*TROL*Í A ZKUŠEB*Í PLÁ* – MO*OLITICKÁ 

STROP*ÍKO*STRUKCE 

 
 
VSTUP*Í KO*TROLA 
 
Kontrolní a zkušební bod: 1. Kontrola PD 

 

Standard: 

- Úplnost, rozsah, správnost projektové dokumentace 

- Zpracování připomínek do PD. 

 

Kontrolní a zkušební bod: 2. Převzetí pracoviště 

 

Standard: 

Kontrola připravenosti stavby, před zahájením prací musí být stavbyvedoucím 

překontrolováno, že jsou v požadované kvalitě dokončeny předcházející práce. 

Provedení zdiva, sloupů, výsledky kontroly vyčnívající výztuže, kování a podobných 

konstrukčních prvků zabudovaných ve sloupech, popř. stěnách. Musí být dosaženo min. 

70% předepsané krychelné pevnosti betonu svislých konstrukcí, než se bude pokračovat 

v betonáži konstrukcí nad základy. 

Prověření přístupových cest, zpevněných ploch pro skládky materiálů – odvodnění, 

zhutnění. Oplocení staveniště ve výšce 2,0 m. Zdroje elektrického proudu, vody, 

požadavky, které vyplívají ze smlouvy o dílo, PD. O převzetí provede stavbyvedoucí 

zápis do stavebního deníku. 

 

Mezní odchylky v mm pro rozsahy výšek objektů v m: 

 

 

 

Mezní odchylky rozměrů konstrukčních celků: 
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Informativní odchylky zdiva: 

 

 

 

 

 

Kontrolní a zkušební bod: 3. Bednění 

 

Standard: 

- Vizuální kontrola dodaného bednění, kontrolujeme rovinnost, hladkost, 

neporušenost, provozuschopnost jednotlivých dílů.  

- Kontrola skladování. 

- Kontrola množství a typu dovezeného materiálu dle dodacího listu. 

 

Kontrolní a zkušební bod: 4. Výztuž 

 

Standard: 

Kontroluje se kvalita dodané výztuže, rovnost a čistota skladování. Je nutné 

zkontrolovat jestli druh, profil, počet, délky rovné výztuže a ohybů, tvar třmínků a háky, 

odpovídají projektové dokumentaci.  

Skladování výztuže: zpevněná, odvodněná plocha, prokladky proti znečištění, 

oddělené podle druhu a průměru s výrazným označením štítky(typ, množství, váha 

svazku). Sítě ve svitcích se doporučuje ukládat svisle. 

Do konstrukcí lze zabudovávat pouze betonářská ocel, jejíž jakost je potvrzena 

hutním atestem. Oceli bez zaručených vlastností lze používat, jen pokud je to v projektu 

výslovně uvedeno.  

Nutné je kontrolovat, jestli dopravou a manipulací nedošlo k zakřivení a 

k deformaci výztužných vložek, které by ovlivnily únosnost konstrukce. Před 

ukládáním výztuže na skládky je nutné zbavit ji nečistot (bláta), mastnoty a volné rzi 

(okartáčovat apod.) 
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Kontrolní a zkušební bod: 5. Čerstvý beton 

 

Standard: 

Certifikát betonárky dle ČSN ISO 9002 pro výrobu betonové směsi (Výroba) - 

byl-li vydán, prohlášení o shodě dle § 13, zákona 22/97 Sb. a §11 nařízení vlády č. 

163/2002.  

Ověření receptury čerstvého betonu krychelnými zkouškami: Provádí se na 

staveništi z dodaného betonu, vyrobí se zkušební krychle o hraně 150 mm, na kterých se 

po 28 dnech tvrdnutí zjišťuje:  

-   pevnost betonu v tlaku,  

-   hloubka max. průsaku tlakovou vodou,  

- odolnosti povrchu betonu proti působené vody a chemických rozmrazovacích        

prostředků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEZIOPERAČ*Í KO*TROLA 

 

Kontrolní a zkušební bod: 6.  Bednění 

 

Standard: 

a) bednění musí být těsné, aby při ukládání a hutnění betonu nepronikly jemné součásti 

bedněním; před vlastním betonováním je nutné bednění navlhčit; po navlhčení bednění 

se nesmí bednění bortit ani jinak deformovat 
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b) bednění musí být dostatečně únosné, tuhé a zabezpečené proti uvolnění a posunutí; 

konstrukčně musí být provedeno tak, aby se dalo snadno a bezpečně odstranit, bez 

poškození vybetonovaných konstrukcí; bednění musí udržet beton v požadovaném tvaru 

až do jeho zatvrdnutí; konstrukce bednění musí umožnit postupné odbedňování tak, aby 

jako poslední mohly být odstraněny svislé podpěry, zejména nosných konstrukčních 

prvků (žeber, trámů, průvlaků); na staticky náročná bednění je nutné vypracovat projekt 

podle příslušných norem a předpisů, aby účinkem celkového zatížení nevzniklo jeho 

přetvoření; tvar, funkce, vzhled a trvanlivost betonové konstrukce nesmí být narušeny 

nebo poškozeny vinou nesprávně provedeného bednění nebo při jeho odstraňování; pro 

systémové bednění, jeho skládání, podepření, postup odbedňování a podmínky použití 

musí být zpracován návrh podle zásad a doporučení uváděných výrobcem; posuvné 

bednění musí být provedeno podle předem vypracované realizační dokumentace a 

používáno podle závazného technologického postupu 

 

c) před zahájením betonáže se musí bednění dokonale očistit a důkladně navlhčit; 

v bednění nemají být úlomky, led, sníh, a stojatá voda, nebo jiné hlubší obedněné 

prostory, musí mít v nejnižším místě kontrolní otvory k odvedení vody a odstranění 

nečistot a otvory umístěné v potřebné výšce, které budou sloužit k zavedení vibračních 

prostředků do bednění a kontrole betonáže; odbedňovací nátěry nesmí narušit jakost 

povrchu betonu, pevnost betonu, přídržnost povrchové úpravy k betonu a nesmí jimi být 

znečištěna výztuž; o kontrole tvaru, rozměrů, tuhosti, těsnosti a připravenosti 

k betonování a jejím výsledku se provede záznam do stavebního deníku 

 

d) odbedňování a demontáž podpěr se nesmí odstraňovat, dokud beton nedosáhne 

dostatečné pevnosti, aby: nedošlo k poškození povrchů při odbedňování. Pokud je 

bednění částí systému ošetřování betonu, doba jeho odstranění se musí přizpůsobit 

podle klimatických podmínek apod. 

 

Horní hrana bednění: 

Měřením se provádí kontrola horní hrany bednění, odchylka může byt dle ČSN 730210-

1 maximálně± 10mm. 

 



93 
 

Rozměry desky: 

Rozměry odchylek bednění u monolitické desky dle ČSN 730210-2 jsou určeny podle 

rozměrů konstrukce:   

do 4m ±12mm, 

do 8m ±15mm, 

do 16m ± 20mm, 

do 25m ±25mm, 

do 30m ±30mm. 

 

Vodorovnost bednění: 

V tomto bodě kontrolujeme odchylky vodorovnosti bednění dle ČSN 730210-2: 

do 4m±6mm, 

do 8m±8mm, 

do 16m±15mm. 

 

Kontrolní a zkušební bod: 7. Výztuž 

 

Standard: 

Výztuž se ukládá dle předepsané polohy podle projektové dokumentace, musí se 

zajistit, aby nedošlo k posunutí výztuže a byla zabezpečena tloušťka krytí výztuže. 

Tloušťka krytí výztuže pokud není předepsaná v PD - třmínky a rozdělovací výztuž 

min. 10 mm. 

  Nosná výztuž trám   h < 250 min. 15 mm    h > 250 min. 20 mm 

  Nosná výztuž desek h < 150 min. 10 mm    h > 150 min. 15 mm 

Pro zabezpečení výztuže se používají distanční podložky z PVC, betonové, 

vláknocementové. Výztuž musí mít čistý povrch bez odlupujících se okují, bez 

mastnoty, nečistot, bez znečištění od cementového mléka.  

Kontroluje se křížení nosné výztuže, mezery mezi pruty výztuže musí být větší než 1,5 

násobek nejhrubší frakce kameniva v použité betonové směsi. 

Nahrazení předepsaných prvků lze pouze se souhlasem statika.  
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Rovnání ohýbaných prvků je povoleno, pouze s použitím speciálních zařízení 

k omezení místních napětí a opět se souhlasem statika. Nastavování výztužných vložek 

je provedeno stykováním, srazem natupo. 

Svařování – výztužné pruty se nesmějí svařovat v ohybech nebo v blízkosti 

ohybů, svařujeme, svařování provádí a kontrolují pouze vyškolení svářeči. 

Mezní odchylky v uložení výztuže – pokud není v projektové dokumentaci 

stanoveno jinak: 

Poloha jednotlivých prutů výztuže, mezi třmínky nosníků a sloupů, mezi 

rozdělovacími pruty jednoho směru a odchylky tloušťky krycí vrstvy betonu se nesmějí 

lišit od hodnot předepsaných v PD více než o ± 20 % nejvíce však o 30 mm. 

Odchylky poloh styků podélných prutům směru jejich délky nesmějí překročit ± 

30 mm. Odchylky poloh os prutů v čelech svařovaných koster stykových na místě 

nesmějí překročit ± 5 mm při průměru prutů do 40 mm a ± 10 mm při průměru prutů 

nad 40 mm. Půdorysná poloha výztuže musí být uložena s tolerancí ± 30 mm a 

rozdělovací výztuž s tolerancí ± 50 mm. 

Po provedení prací se provádí kontrola v souladu s PD vzdálenosti, odchylky, 

tvary třmínků, krytí výztužných vložek, čistota bednění po železářských pracích, tvary 

ohyby. 

 

Kontrolní a zkušební bod: 8. Čerstvý beton 

 

Standard: 

Betonáž: kontrola dodacích listů, vizuální kontrola jakosti, zkouška 

zpracovatelnosti čerstvého betonu, konzistence: zk. sednutím kužele podle EN 12350-2, 

zk. Vebe podle EN 12350-2, stupeň zhutnitelnosti podle EN 12350-4, zk. rozlitím podle 

EN 12350-5, kontrola teploty vzduchu, kontrola dodržování TP pro betonáž, zkouška 

pevnosti. 

Klasifikace podle sednutí kužele 
Stupeň   Sednutí v mm 
S1   10 až 40 
S2   50 až 90 
S3   100 až 150 
S4   160 až 210 
S5   > 220 
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Klasifikace podle Vebe 
Stupeň   Vebe čas v sekundách 
V0   > 31 
V1   30 až 21 
V2   20 až 11 
V3   10 až 6 
V4   5 až 3 

  
Klasifikace podle zhutnitelnosti 

Stupeň   Stupeň zhutnitelnosti 
C0   > 1,46 
C1   1,45až 1,26 
C2   1,25až 1,11 
C3   1,10až 1,04 

 
Klasifikace podle rozlití 

Stupeň   Průměr rozlití v mm 
F1   < 340 
F2   350 až 410 
F3   420 až 480 
F4   490 až 550 
F5   560 až 620 
F6   > 630 
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Při použití typového betonu se kontrolují u každé dodávky tyto údaje na dodacím listě. 

- jestli beton vyhovuje požadavku ČSN EN 206-1, 

- pevnostní třída betonu v tlaku, 

- označení stupně vlivu prostředí, 

- maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva 

- stupeň obsahu chloridů 

- stupeň konzistence. 

 

Kontrolní a zkušební bod: 9. Kontrola dopravy, ukládání, zhutňování a 

tvrdnutí čerstvého betonu 

 

Standard: 

Čerstvý beton se může ukládat do bednění z max. výšky 1,5 m, aby při jeho 

ukládání nedošlo k oddělení hrubých a jemných kamenných zrn, po vrstvách. Tloušťka 

uložené vrstvy závisí na použité technologii zhutňování. U ponorných vibrátorů by 

neměla být větší než 1,3 násobek délky ponorného vibrátoru, u vibračních latí 

(povrchová vibrace) by max. výška vrstvy neměla překročit 200 mm. Beton uložený do 

bednění se musí dostatečně zhutnit, aby veškerá výztuž a zabetonované prvky byly 
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řádně uloženy ve zhutněném betonu. Ukládání a zhutňování musí být tak rychlé, aby se 

zabránilo špatnému spojení jednotlivých vrstev.  

Zhutňování považujeme za ukončené ve chvíli, kdy na povrch vystoupí voda 

(cementové mléko). Beton musí tvrdnout za optimálních teplot po určitou dobu. Po 

dobu tvrdnutí se musí beton ošetřovat (kropit vodou).  

 

Kontrolní a zkušební bod: 10. Ošetření vybetonované kce – vlhčení, zakrývání, 

zimní opatření – zateplení, ohřívání 

   

Standard: 

Beton v ranném stádiu se musí ošetřovat a chránit: aby se minimalizovalo 

plastické smršťování, aby se zajistila dostatečná pevnost povrchu, aby se zajistila 

dostatečná trvanlivost povrchové vrstvy, před škodlivými vlivy počasí, před zrznutím, 

před škodlivými otřesy, nárazy nebo před poškozením.  

Kontrola provádění ošetření betonu průběžně po celou předepsanou dobu. 

Povrch konstrukce nesmí v této době vyschnout. V případě, že průměrná denní teplota 

prostředí klesne pod +5°C, bude konstrukce zateplena a ohřívána tak, aby teplota betonu 

neklesla pod +5°C. Opatření mohou být stanovena v době, kdy betonová směs dovrší 

pevnosti v tlaku 10,0 MPa. 

 

Kontrolní a zkušební bod: 11. Odbednění 

 

Standard: 

Bednění se nesmí odstraňovat, dokud beton nedosáhne dostatečné pevnosti, aby 

nedošlo k poškození povrchů od úderů při odbedňování, betonový prvek přenesl 

zatížení v tomto stádiu, nevzniklo poškození klimatickými vlivy. Odbedňování se musí 

provádět takovým způsobem, který nevystaví konstrukci nárazu, přetížení nebo 

poškození.  

Odbedňovací prostředky se musí vybrat a používat tak, aby nepůsobily škodlivě 

na beton, betonářskou výztuž, přepínací výztuž nebo bednění a aby neměly škodlivé 

účinky na trvalou konstrukci. Odbedňovací prostředky nesmějí mít škodlivý účinek na 

barvu, kvalitu povrchu betonu trvalé konstrukce nebo na navrhované následné nátěry. 
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VÝSTUP*Í KO*TROLA 

 

Kontrolní a zkušební bod: 12. Kontrola geometrické přesnosti a povrchu 

betonu 

 

Standard: 

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

Odchylky nesmí být větší než 5 – 10 mm na 1 m do výšky a 20 mm na 1 m do šířky. 

 

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

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

Kontrola pevnosti betonu ČSN EN 206-1 
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Průběžně Zápis do SD
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Zápis do SD
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18
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umístění otvorů
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KO*TROL*Í A ZKUŠEB*Í PLÁ* PRO SVISLÉ *OS*É 

KO*STRUKCE - ZDĚ*Í 

 

VSTUP*Í KO*TROLA 

 

Kontrolní a zkušební bod: 1. Kontrola PD 

 

Standard: 

- Úplnost, rozsah, správnost projektové dokumentace 

- Zpracování připomínek do PD. 

 

Kontrolní a zkušební bod: 2. Převzetí pracoviště 

 

Standard: 

Kontrola připravenosti stavby. Před zahájením prací musí být stavbyvedoucím 

překontrolováno, že jsou v požadované kvalitě dokončeny předcházející práce. Kontroly 

budou provedeny na základě projektové dokumentace. Při předání bude provedena 

kontrola přesnosti předchozích provedených prací základové desky nebo stropní 

konstrukce. Případné závady budou zapsány do stavebního deníku a předávacího 

protokolu. Musí být dosaženo min. 70% předepsané krychelné pevnosti betonu stropní 

konstrukcí, než se bude pokračovat v další činnosti. Pásy hydroizolace budou o 150 ± 

10 mm širší než stěna, kontrola poškození, přesahu a napojení. 
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Mezní odchylka vodorovnosti základové desky nesmí překročit 10 mm na 8 m délky. 

Pomůcky: nivelační přistroj, nivelační lať, metr, vodováha o délce 2 m 

 

Kontrolní a zkušební bod: 3. Kontrola kvality a převzetí materiálu 

 

Standard: 

Dodaný zdící materiál musí odpovídat množstvím a druhem udávaném ve 

výkazu výměr. Proběhne kontrola obalů materiálů a palet. Případné závady budou 

zapsány do stavebního deníku. 

 

Kontrolní a zkušební bod: 4. Kontrola skladování materiálu 

 

Standard: 

Dodané zdivo na paletě bude uloženo na rovnou, zpevněnou a odvodněnou 

plochu. Na výšku se budou skladovat 2 až 3 patery na sebe. Pytle se směsí malty budou 

skladovány ve skladovacím kontejneru, kde nedojde ke kontaktu s vodou. Nutné je 

kontrolovat, jestli dopravou a manipulací nedošlo k poškození obalu nebo materiálu.  

 

Kontrolní a zkušební bod: 5. Kontrola manipulačního zařízení 

 

Standard: 

Před použitím stroje a pracovního zařízení se provede kontrola, která hledá 

známky poškození nebo poruchy stroje. Zkontroluje se dostatečná únosnost 

manipulačního zařízení na maximální vzdálenost uložení materiálu dle RPD.        
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MEZIOPERAČ*Í KO*TROLA 

 

Kontrolní a zkušební bod: 6. Kontrola vytyčení zdí 

 

Standard: 

Kontrola vyznačení budoucí zdi na základovou desku a její povolené mezní 

odchylky dle normy ČSN 73 0420-2 – přesnost vytyčování staveb – Část 2: Vytyčovací 

odchylky. 

 

 

 

 

 

 

Kontrolní a zkušební bod 7. Kontrola vymezení pracovních úseku 

 

Standard: 

Materiál pro zdění se uloží tak, aby byl měl zedník minimálně 600 mm široký 

pracovního prostoru. 

 

Kontrola a zkušební bod: 8.  Kontrola provedení lešení 

 

Standard: 

Posuvná lešení se zajistí proti vodorovnému posunu a musí být stabilní. Lešení 

bude opatřeno zábradlím, jestliže bude výška větší než 1,1 m nad podlahou. Montáž 

lešení bude probíhat přesně podle návodu od výrobce. Lešení obsahuje zarážku a před 

každým výstupem na lešení se zarážka zkontroluje.  
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Kontrolní a zkušební bod: 9. Kontrola způsobilosti pracovníků 

 

Standard: 

Všichni pracovníci budou seznámeni s předpisy BOZP a možnými riziky, které 

mohou během prováděné práce nastat. Každý pracovník potvrdí bezpečnostní školení 

podpisem do protokolu BOZP. U činnosti vyžadující příslušného oprávnění proběhne 

kontrola průkazů a výučních listů.  

 

Kontrola a zkušební bod: 10. Kontrola klimatických podmínek 

 

Standard: 

Při nepříznivém povětrnostní situaci se práce ve výškách musí zastavit, kvůli 

nebezpečí pádu nebo sklouznutí. Za nepříznivou situaci se považuje: 

- bouře, tvoření námrazy, déšť nebo sněžení 

- vítr o rychlosti nad 11 m/s (6 stupeň Bf) 

- dohlednost v místě práce menší než 30 m 

- teplota prostředí nižší než -10°C při prováděné práci   

 

Kontrolní zkušební bod: 11.  Kontrola konzistence a hustoty malty 

 

Standard: 

Při nanášení malty na ložnou spáru nesmí dojít k jejímu zatékání do svislých 

otvorů. Při teplotě pod 20°C se budou používat malty hustoty 7-10. Při vyšší teplotě se 

použijí s hustotou až 12, pokud výrobce nemá stanoveno jinak. Vychází se z podkladů 

výrobce. 

 

Kontrolní a zkušební bod: 12. Kontrola první řady tvárnic 

 

Standard: 

Do maltového lože o tloušťce 10 mm se uloží tvárnice.  Jako první se tvárnice 

uloží v rozích, kde pomocí provázku vynesou rovinu, do které se budou osazovat další 

tvárnice. 
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Kontrolní a zkušební bod: 13. Kontrola vazeb a tloušťky spár 

 

Standard: 

Při převázání tvárnic nesmí docházet k vzniku průběžné spáry. Minimální 

doporučená délka převázání pro tvárnici s výškou 238 mm je 95 mm. Keramické 

tvárnice jsou spojeny systémem pero-drážka. Tloušťka spáry bude 12 mm a není 

vhodné spáru zvětšovat. Přetékající malta se musí po uložení tvárnice odstranit pomocí 

zednické lžíce. Jestliže budou potřeba dořezy, musí se spára zaplnit PUR pěnou, před 

uložením další vrstvy zdiva. Vychází se z technických listů výrobce. 

 

Kontrolní a zkušební bod: 14. Kontrola otvorů ve zdivu 

 

Standard: 

Zkontrolují se rozměry otvorů a jejich polohy dle projektové dokumentace. 

 

 

 

Kontrolní a zkušební bod: 15. Kontrola překladů 

 

Standard: 

Proběhne kontrola délky uložení  

překladů Porotherm 

stanovená výrobcem. 
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VÝSTUP*Í KO*TROLA 

 

Kontrolní a zkušební bod: 16. Kontrola a zaplnění spár 

 

Standard: 

Proběhne kontrola zaplnění spár. Najde-li se spára, kde malta přetekla, musí se 

přebytečná malta odstranit, tak aby lícovala se zdivem. Jestliže se najde spára, která 

není úplně zaplněná, zaplní se PUR pěnou. 

 

Kontrolní a zkušební bod: 17. Kontrola geometrické kontroly přesnosti 

zdí 

 

Standard: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 
 

 

Kontrolní a zkušební bod: 18. Kontrola geometrické přesnosti otvorů 

 

Standard: 

Zkontrolují se rozměry otvorů a jejich polohy dle projektové dokumentace. 

Kontrolu provede stavbyvedoucí a technický dozor investora. Tolerance velikosti 

otvorů a úhlopříčky jsou uvedeny v tabulce. 

 

 

 

Kontrolní a zkušební bod: 19. Kontrola čistoty staveniště 

 

Standard: 

Stavbyvedoucí a technický dozor investora kontrolují čistotu a pořádek na 

staveništi. S odpady na staveništi bude jednáno dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 

a o změně některých dalších zákonů.  Likvidace odpadů dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., 

katalog odpadů. 

Komunální odpad se bude na stavbě třídit do popelnic k tomu určených. 

Popelnice budou označeny a odlišeny barvou. Třídit se budou plasty, sklo a směsný 

odpad. Odvoz bude zajištěn přes Technické služby Uherský Brod. 
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1. OBEC*É I*FORMACE O BOZP 

 

Každá osoba pohybující se po staveništi, musí dbát bezpečnostních pokynů. 

Všichni budou používat bezpečnostní pomůcky a to ochrannou přilbu a reflexní vestu. 

Pracovníci budou seznámeni s předpisy BOZP a možností rizik, které mohou 

nastat při provádění prací. Potvrzení o proškolení potvrdí pracovníci podpisem do 

stavebního deníku a do protokolu o školení BOZP. 

 

2. *AŘÍZE*Í VLÁDY č. 591/2006 Sb. 

Ze dne 12. prosince 2006 – O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích. 

 

2.1 Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

 

Obecné požadavky: 

 

I. Požadavky na zajištění staveniště 

Stavba, pracoviště bude zabezpečena proti vstupu nepovolaných fyzických osob 

pomocí mobilního oplocení ToiToi nebo pletivového oplocení výšky 2,0 m, které bude 

opatřeno cedulí „Nepovolaným vstup zakázán“ a „Zákaz vstupu na staveniště“. Branky 

pro pěší i bráno pro příjezd na staveniště bude opatřena zámkem. Tyto vstupy budou 

zamykány každý den po skončení pracovní doby.  

Komunikace pro příjezd ke staveništi bude opatřena dopravními značkami, 

cedulemi a to (slepá ulice, omezená rychlost, výjezd ze staveniště, stopka) 

Osvětlení staveniště se neuvažuje z důvodu nepředpokládaného nočního provozu 

nebo provozu za snížených viditelných podmínek. 

Vjezd na stavbu bude opatřen značkou s dodatkovou tabulkou „Zákaz vjezdu 

nepovolaným osobám”. 

Stávající komunikace a zpevněné plochy na staveništi jsou dostatečně únosné 

pro věškerý pohyb a provoz na nich. 

 

 



111 
 

II. Zařízení pro rozvod energie 

Staveništní rozvaděč bude připojen správcem sítě, aby bylo zabráněno nebezpečí 

vzniku požáru či výbuchu. Dočasné zařízení rozvodu energie po staveništi je vedeno 

v chráničkách. Hlavní vypínač na staveništním rozvaděči bude opatřen nápisem „hlavní 

vypínač”, zařízení bude zabezpečeno proti neoprávněné manipulaci zámkem. 

V případě přerušení nebo ukončení prací bude rozvod energie vypnut. 

Vedení elektrického proudu bude provedeno tak, aby bylo zabráněno vjezdu a 

pojezdu strojů a dopravních prostředků. 

 

III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveniště 

Veškerá místa s nebezpečím pádu z výšky budou opatřena systémovým 

zábradlím Doka. Stavbyvedoucí zajistí pravidelnou kontrolu ochranných opatření. 

Skladování materiálu a nářadí na místech k tomu určených tak, aby nevzniklo 

nebezpečí ohrožení fyz. os., majetku nebo životního prostředí. 

Stavbyvedoucí přeruší práci v případě, kdyby vedlo k ohrožení životů nebo 

zdraví, vlivem špatného tech. stavu konstrukce nebo stroje. O přerušení zapíše zápis do 

SD. 

 

2.2 Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

 

I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 

Zhotovitel seznámí všechny strojníky se staveništěm, bezpečností na staveništi a 

tuto skutečnost potvrdí svým podpisem do protokolu BOZP. Obsluha strojů musí 

používat stroje dle pokynů výrobce. 

Všechny stroje budou vybaveny zvukovou signalizací při couvání. Nákladní 

automobil s hydraulickou rukou musí používat stabilizátory, které zajistí stabilitu proti 

zaboření, posunutí nebo uvolnění.  

 

II. Dopravní prostředky pro přepravu čerstvého betonu 

Řidič musí po plnění, vyprazdňování zkontrolovat přepravní zařízení, zajistí 

výsypné zařízení v souladu s návodem k používání.   
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III. Čerpadla směsi a strojní omítačky 

Kontinuální míchačka se zajistí proti posunutí pomocí zarážek na kolečkách. 

Pokud je míchačka v provozu, nesmí se provádět žádné opravy ani čištění. 

 Potrubí a hadice budou vedeny tak, aby nezpůsobily přetížení nebo nadměrné 

namáhání bednění. 

 Autočerpadlo bude mít dostatečný prostor pro nevyžadované a opakované 

couvání k místu čerpání. Obsluha čerpadla bude mít dostatečný výhled na výložník a 

budou odstraněny veškeré překážky, které by vadili manipulaci. 

 V prostoru výložníku se nebude nikdo pohybovat. Čerpadlo musí používat 

stabilizátory, které zajistí stabilitu proti zaboření, posunutí nebo uvolnění. 

 

IV. Vibrátory  

Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, 

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

Totéž platí o délce pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a motorovou 

jednotkou, jestliže motorová jednotka je mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru 

drženou v ruce. 

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.[20] 

 

V. Přeprava strojů 

Veškeré stroje přepravované na ložné ploše nákladního automobilu musí být 

zajištěny v přepravní poloze (zajištění pohyblivých zařízení, proti podélnému i bočnímu 

posunu). 

Stroje přepravující se po vlastní ose musí mít zabezpečena pracovní a pohyblivá 

zařízení, podle návodu k používání. 
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2.3 Příloha č. 3 k *ařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

 

I. Skladování a manipulace s materiálem 

Skladování i odběr materiálu je v souladu s postupem prací, materiál bude 

skladován na odvodněné, zpevněné ploše v souladu s podmínkami výrobce. 

Materiál bude skladován na paletách, prokladcích nebo ve speciálních 

kontejnerech, aby nevzniklo riziko úrazu. 

Sypké hmoty (suchá pytlovaná směs) budou skladovány na suchém místě, aby 

nedošlo k jejich degradaci.  

 

II. Bednění 

Použité systémové bednění bude těsné, únosné a tuhé, bednění bude provedeno 

proškolenými pracovníky a sestaveno dle technologického předpisu. 

 

III. Přeprava a ukládání čerstvého betonu 

Čerstvý beton bude na staveniště přepravován autodomíchávačem, následně 

čerpadlem do místa ukládání, stavbyvedoucí nebo mistr zajistí dorozumívání mezi 

osobou provádějící ukládání čerstvého betonu s obsluhou čerpadla. 

 

IV. Odbedňování 

Konstrukce bednění nebude odstraněna dřív, něž beton dosáhne dostatečné 

pevnosti. Po 14-ti denní technologické pauze bude mít beton dostatečnou pevnost, tudíž 

se muže začít s rozebíráním bednění, ale pouze odstranění mezipodpěr. Zbytek bednění 

zůstává na místě až do úplného zatvrdnutí betonu (28 dní). Po uplynutí této doby se smí 

bednění demontovat. Při odbedňování se bude postupovat dle technologického předpisu. 

 

V. Práce železářské 

Při provádění stropní konstrukce se nepředpokládá s většími úpravami armatury. 

Výztuž bude dodána dle výkresu výztuže PD. 

 Manipulace s materiálem bude probíhat tak, aby nebyli pracovníci ohroženi a o 

manipulaci věděli. 
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3. *AŘÍZE*Í VLÁDY č. 362/2005 Sb. 

 

O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky, 

 

3.1 Příloha k nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 

 

I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

Zajištění proti pádu pomocí technické konstrukce bude zřízeno při práci na 

stropní konstrukci a provádění střešních konstrukcí. Zábradlí bude provedeno 

ochranným zábradlím Doka S, výšky 1,10 m. 

 

II. Používání žebříků 

Při používání žebříku musí být zaměstnanec otočen obličejem směrem k žebříku. 

Po žebříku mohou být snášena pouze břemena do 15 kg. Žebřík nesmí být používán jak 

přechodový můstek.  

Stabilita žebříku musí být zajištěna po celou dobu jeho použití. 

 

III. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 

Pracovníci musí dbát na to, aby nářadí a pomůcky potřebné k práci neležely 

v blízkosti volného okraje. 

 Drobný materiál musí být uložen ve vhodné výstroji nebo pracovním oděvu. 

 Při provádění stropní konstrukce bude dohlíženo na to, aby nebyla přetížena 

konstrukce bednění a nebo uložená výztuž. 

 

IV. Školení zaměstnanců 

Školení všech zaměstnanců z BOZP proběhne před nastoupením nebo nejpozději 

první pracovní den. Školení musí podstoupit všichni pracovníci, kteří následně podepíší 

protokol o školení.  

Dále budou pracovníci seznámeni s riziky na staveništi, které provede 

stavbyvedoucí. 
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ZÁVĚR 

 

Cílem bakalářské práce bylo zpracování stavebně technologické etapy hrubé 

vrchní stavby přístavby a nástavby kina Máj v Uherském Brodě. 

V práci jsem se snažil volit co nejoptimálnější postup prací a návazností. Snahy 

o eliminaci zvedacího mechanismu při provádění monolitických konstrukcí bylo 

dosaženo použitím lehkého systémového bednění pro stropní konstrukce. Toto bednění 

jsou schopni sestavit dva pracovníci.  

Vypracováním této práce jsem si zdokonalil poznatky ohledně provádění 

systémového bednění a betonáže. 

 

Bakalářská práce byla vypracována dle propůjčené projektové dokumentace, platných 

norem a odborné literatury. 
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SO  Stavební objekt 

MB  Mercedes Benz 

ČSN  Česká technická norma 
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PD  Projektová dokumentace 

SV  Stavbyvedoucí 
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