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Seznam použitého značení  

 

ČSN – česká technická norma        

BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci  

BP – bakalářská práce  

NP – nadzemní podlaží  

S – suterén  

ŽB – železobeton  

DPH – daň z přidané hodnoty  

Sb. – sbírky  

tj. – to jest  

resp. – respektive  

vč. - včetně 

 

P1 – pracovní doba bednících prací  

P2 – pracovní doba železářských prací  

P3 – pracovní doba betonářských prací  

P4 – pracovní doba odbedňovacích prací  

P5 – pracovní doba prací na odstranění náhradního podepření  

P1a – pracovní doba bednících prací 1. taktu  

P1b – pracovní doba bednících prací 2. taktu  

P2a – pracovní doba železářských prací 1. taktu  

P2b – pracovní doba železářských prací 2. taktu  

P3a – pracovní doba betonářských prací 1. taktu  

P3b – pracovní doba betonářských prací 2. taktu  

P4a – pracovní doba odbedňovacích prací 1. taktu  

P4b – pracovní doba odbedňovacích prací 2. taktu  

P5a – pracovní doba prací na odstranění náhradního podepření 1. taktu  

P5b – pracovní doba prací na odstranění náhradního podepření 2. taktu 
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n – počet pracovníků  

Nc – normohodiny daného úkolu  

Nc1NP – normohodiny daného úkolu pro 1.NP  

Nc2NP – normohodiny daného úkolu pro 2.NP  

Nc3NP – normohodiny daného úkolu pro 3.NP  

Nc1S – normohodiny daného úkolu pro 1.S  

Qn – rozsah prováděné práce  

Qn1NP – rozsah prováděné práce pro 1.NP  

Qn2NP – rozsah prováděné práce pro 2.NP  

Qn3NP – rozsah prováděné práce pro 3.NP  

Qn1S – rozsah prováděné práce pro 1.S  
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1. Cíl práce a její složení 

 

 Název a zároveň řešené téma této bakalářské práce je technologie provádění 

železobetonové monolitické konstrukce ve vztahu k možnosti minimalizace doby výstavby. 

Jako železobetonová monolitická konstrukce byla zvolena stropní deska v tloušťce 200mm 

uložena na nosných zdech systému Porotherm. 

 

 Cílem práce je zjištění nejefektivnějšího provádění zvolené konstrukce z hlediska 

možnosti zkrácení doby výstavby, za předpokladu nasazení různých bednících systémů  

o různém počtu pracovníků podle jejich složitosti provádění. Dále dle možného rozdělení 

prováděných prací do více taktů. Pro urychlení výstavby jsou posuzovány i další možnosti, 

jako je např. použití chemických přísad a příměsí do betonové směsi nebo zvolení jiného 

způsobu železářských prací. 

 

 Práce se bude skládat z výkresové části (studie objektu, půdorys 1.NP, řez objektem, 

půdorys a řezy stropní konstrukcí, výkresy bednících sad, výkresy náhradního podepření, 

detaily obednění a napojení schodiště na stropní desku, organizační schéma), rozpočtu stropní 

konstrukce (je zpracován pro všechny varianty bednění), harmonogramu prací (je zpracován 

pro všechny varianty bednění) a možností na zkrácení doby výstavby stropní konstrukce. 

Závěr práce bude ukončen technologickým předpisem pro etapu provádění stropní konstrukce 

na zvolenou nejvýhodnější bednící sadu, ke kterému budeme vycházet z ČSN EN 13670 [9]. 
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2. Popis zvolené konstrukce 

 

 Výztuž stropní konstrukce je navržena třídy B500B, jejíž charakteristická pevnost 

v tahu je 500MPa. Výztuž bude provedena z jednotlivých prutů s žebírkovým povrchem.  

Tyto pruty budou svázány vázacím drátem a budou vytvářet nosnou kostru stropní desky. 

Průměr prutů a jejich rozestup nebyl zvolen a třída betonářské výztuže byla odhadnuta, 

jelikož statický výpočet, který by přesně zvolil výztuž, nebyl proveden, protože není 

předmětem této bakalářské práce. Výztuž je potřeba alespoň takto zvolit, aby bylo možné 

spočítat její pracnost a zařadit ji do pracovních operací v harmonogramu prací, a aby bylo 

možné spočítat její cenu potřebnou pro její finanční ohodnocení ve zpracovaném rozpočtu. 

 

Beton stropní konstrukce je navržen pevnosti C25/30. Betonová směs použita na tento 

beton je složena z portlandského cementu pevnostní třídy 42,5 (pevnost v tlaku v MPa  

po 28 dnech), z jemnozrnného kameniva o velikosti zrn do 16mm a záměsové vody. Poměr 

jednotlivých složek betonové směsi je určen betonárkou ZAPA Unistav Brno, která nám 

zajistí dopravu a výrobu této směsi. Tato směs je výrobcem určena jako velmi měkká směs 

s označením S3, vhodná k dopravě na místo použití čerpadly betonové směsi. Označení S3  

je hodnota dána metodou sednutí kužele (hodnota 100 - 150mm) podle normy  

ČSN EN 206 – 1 [8]. 

 

Součástí stropní konstrukce jsou samozřejmě i ztužující věnce. Tyto věnce jsou 

navrženy ze stejné výztuže i betonové směsi, jako je navržena stropní deska. Jejich jednotlivé 

rozměry a specifika jsou uvedeny ve výkrese číslo 6, který se nazývá monolitická 

železobetonová stropní deska.  
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3. Zkrácení doby výstavby 

 

 Hlavní možností na splnění požadavku na zkrácení doby výstavby je zvolení správné 

bednící sady s nasazením dostatečného počtu zaměstnanců, aby byly práce co nejrychlejší. 

V úvahu by se měl vzít také fakt, zdali tuto možnost nesplní rozdělení provádění stropní 

konstrukce na dvě části, tedy jestli je výhodnější provádět jednotlivé práce ve dvou taktech. 

Tyto jednotlivé úvahy budou zpracovány a vyhodnoceny. Zpracují se tedy varianty rozdílných 

druhů bednění v jednom či ve dvou taktech od různých firem s nasazením odlišných počtů 

pracovníků. Z těchto variant se poté vybere nejlépe hodnocená varianta jako nejlepší  

ke splnění možnosti ke zkrácení doby výstavby. K jednotlivým variantám patří i betonářské  

a železářské práce, protože úkolem této práce je zpracování rozpočtu a harmonogramu  

a bez těchto činností by tyto úkoly byly neúplné. Tyto práce se zvoleným betonem a výztuží 

budou ve všech variantách v jednom taktu stejné a ve variantě o dvou taktech budou trochu 

odlišné. Proto budou zpracovány samostatně a jejich výsledné hodnoty budou vždy dosazeny 

do harmonogramu a rozpočtu jednotlivých variant bednění. 

 

 Zásadním bodem v každé variantě je vypočtení dob provádění jednotlivých prací. 

Těchto dob dosáhneme díky výpočtu, ke kterému použijeme vzorec pro výpočet dob pracnosti 

jednotlivých pracovních činností. K tomu je potřeba znát normohodiny provádění těchto 

prací, zvolení počtu pracovníků na jednotlivé práce a rozsah prováděné práce. Tyto body 

budou uvedeny v každé zpracované variantě. Díky tomuto zásadnímu bodu bude možné 

stanovit přesnou dobu výstavby stropní konstrukce v harmonogramu prací a také přesné 

spočtení nákladů na každou variantu. 

 

Pro lepší ukázku splnění požadavku na zkrácení doby výstavby budou jednotlivé 

varianty zpracovány pro všechny stropní konstrukce v objektu, což činí 4 stropní konstrukce. 

Tato metoda byla také zvolena tímto způsobem, protože se všechny stropní konstrukce 

provádí stejnou metodou. Dalším důvodem je, že zpracování jen pro jednu stropní konstrukci 

by nemuselo být úplně přesné, protože by mohla být vybrána varianta bednění,  

která by při realizace všech stropních konstrukcí vyšla jako neekonomická a nezkrátila  

by dobu výstavby, naopak by ji třeba mohla prodloužit. 
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3.1 Betonářské a železářské práce 

 

 Betonářské a železářské práce budou u všech variant bednění v jednom taktu vždy 

stejné. Menší rozdíl bude jen u varianty ve dvou taktech, což je varianta s bedněním Peri 

Skydeck ve dvou taktech. Získané hodnoty z těchto prací budou vždy obsaženy 

v harmonogramu a rozpočtu každé použité varianty. 

 

 

3.1.1 Normohodiny prací 
 

 Hodnota pracnosti železářských prací byla stanovena dle zvoleného množství a druhu 

betonářské výztuže na hodnotu 220,418Nh/osoba pro každé nadzemní podlaží a na hodnotu  

145Nh/osoba pro podlaží podzemní dle programu vytvářející položkový rozpočet (program 

KROS plus) pro varianty v jednom taktu. 

 

Pro variantu ve dvou taktech jsou zvoleny hodnoty 117,825Nh/osoba v prvním taktu  

a na hodnotu 102,593Nh/osoba v druhém taktu pro každé nadzemní podlaží a na hodnotu 

74,07Nh/osoba v prvním taktu a na hodnotu 70,95Nh/osoba v druhém taktu pro podlaží 

podzemní také dle programu vytvářející položkový rozpočet (program KROS plus).  

 

Normohodiny betonářských prací nebyly zvoleny, jelikož doba těchto prací bude 

zvolena po konzultaci s odbornou firmou provádějící tyto práce. 
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3.1.2 Pracovní čety 
 

V tomto bodě jsou stanoveny počty pracovníků pro betonářské a železářské práce.  

V každé pracovní skupině musí být jedna osoba vedoucím čety, která přebírá zodpovědnost  

za provedenou práci a jeho úkolem je kontrolování svěřených zaměstnanců z hlediska 

dodržování správných postupů, upozorňování stavbyvedoucího o vzniklých nedostatcích  

a závadách a v neposlední řadě také předání zhotoveného pracovního úkolu stavbyvedoucímu. 

 

 Vedoucí čety, kteří vedou železářské a betonářské práce, musí být vyučeni v oboru 

betonář – železář. Ostatní pracovníci v jednotlivých pracovních činnostech jsou stavební 

dělníci, kteří jsou důkladně proškoleni o práci, kterou budou provádět. 

 

 Práce železářské bude vykonávat 7 pracovníků včetně vedoucího čety ve všech 

podlažích pro varianty v jednom taktu a 5 pracovníků včetně vedoucího čety ve všech 

podlažích v prvním i v druhém taktu pro variantu ve dvou taktech. Práce betonářské bude 

vykonávat 5 pracovníků včetně vedoucího čety v každém podlaží pro všechny varianty  

bez ohledu na počet taktů. 

 

 

3.1.3 Doba jednotlivých činností 
 

 V tomto bodě bude uvedena celková pracnost za betonářské i železářské práce  

pro varianty v jednom a ve dvou taktech. Doba pracovního dne činí 8 hodin. Doba 

železářských prací bude vypočtena podle vzorce na výpočet pracnosti, v němž jsou uvedeny 

hodnoty normohodin a počtu pracovníků. Doba betonářských prací bude stanovena  

po konzultaci s odbornou firmou. 
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Pracnost železářských prací pro varianty v jednom taktu: 

2 =
∑

= 1 + 1 + 2 + 2 = 

=
145 + 220,418 + 220,418 + 220,418

7
= 

= 20,72ℎ + 31,49ℎ + 31,49ℎ + 31,49ℎ = 

= 21ℎ  3 + 32ℎ 4 + 32ℎ 4 + 32ℎ  4 = 

=  

 

Pracnost železářských prací v prvním taktu pro variantu ve dvou taktech: 

2 =
∑

= 1 + 1 + 2 + 2 = 

=
74,07 + 117,825 + 117,825 + 117,825

5
= 

= 14,82ℎ + 23,57ℎ + 23,57ℎ + 23,57ℎ = 

= 15ℎ  2 + 24ℎ 3 + 24ℎ 3 + 24ℎ  3 = 

=  

 

Pracnost železářských prací v druhém taktu pro variantu ve dvou taktech: 

2 =
∑

= 1 + 1 + 2 + 2 = 

=
70,95 + 102,593 + 102,593 + 102,593

5
= 

= 14,19ℎ + 20,52ℎ + 20,52ℎ + 20,52ℎ = 

= 15ℎ  2 + 21ℎ 3 + 21ℎ 3 + 21ℎ  3 = 

=  
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Pracnost železářských prací celkově pro variantu ve dvou taktech: 

= + = 87ℎ + 78ℎ =  

 

Pracnost betonářských prací:   

 

            Tato doba byla stanovena po konzultaci s odbornou firmou, kde byly vzaty v úvahu 

tyto skutečnosti: – objem betonované konstrukce   

                                        – pro varianty v jednom taktu: 60m3 pro první dvě nadzemní podlaží, 

          63m3 pro třetí nadzemní podlaží a 36m3 pro podzemní podlaží

        – pro variantu ve dvou taktech: 32m3 pro první takt a 28m3 pro druhý 

          takt pro první dvě nadzemní podlaží, 35m3 pro první takt a 28m3 

          pro druhý takt pro třetí nadzemní podlaží a 18,5m3 pro první  

                                          a 17,5m3 pro druhý takt pro podzemní podlaží  

                           – počet autodomíchávačů    

                                        – pro varianty v jednom taktu: 7 pro každé nadzemní podlaží  

                                            a 4 pro podzemní podlaží  

                                        – pro variantu ve dvou taktech: 4 pro první takt a 4 pro druhý takt 

           pro každé nadzemní podlaží a 3 pro první takt a 2 pro druhý takt 

           pro podzemní podlaží  

                           – počet pracovníků  

                           – rychlost a typ čerpadla betonové směsi 

 

Pracnost betonářských prací pro varianty v jednom taktu:   

 

            Potřebná doba byla stanovena při nevyskytnutí nenadálých událostí přibližně  

na 8 hodin pro nadzemní podlaží a přibližně na 5 hodin pro podzemní podlaží. 

 

= 5ℎ  1 + 8ℎ  1 + 8ℎ  1 + 8ℎ  1 = 

=  
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Pracnost betonářských prací pro varianty ve dvou taktech:    

 

           Potřebná doba byla stanovena při nevyskytnutí nenadálých událostí přibližně  

na 5 hodin pro první takt a přibližně 4 hodiny pro druhý takt pro nadzemní podlaží a přibližně 

na 3 hodiny pro první takt a přibližně 3 hodiny pro druhý takt pro podzemní podlaží. 

 

= 3ℎ  1 + 5ℎ  1 + 5ℎ  1 + 5ℎ  1 = 

=  

 

= 3ℎ  1 + 4ℎ  1 + 4ℎ  1 + 4ℎ  1 = 

=  

 

Pracnost betonářských prací celkově pro varianty ve dvou taktech: 

= + = 18ℎ + 15ℎ =  

 

 

3.2 Varianta Peri Multiflex s nosníky GT 24/GT 24 

 

 Tento systém bednění je dodán od firmy Peri a má výrobní označení Multiflex. Jedná 

se dřevěné nosníkové bednění s velkou flexibilitou a variabilitou. Tato varianta bednění Peri 

Multiflex se vyznačuje tím, že jako horní i spodní nosníky byly použity příhradové nosníky 

GT 24. Díky těmto nosníkům stejného druhu se zjednoduší dispozice a materiálové zásoby 

bednění. Tyto nosníky mají velkou životnost a je možné docílit větších rozestupů mezi 

stojkami a mezi jednotlivými nosníky. Jako další součást bednící sady jsou betonářské desky 

z vícevrstvé překližky o rozměrech 625 x 2 500 x 21mm, ocelové stropní stojky PEP, 

univerzální trojnožky, křížové hlavy s klapkou a přímé hlavy s klapkou osazené ve stojkách 

PEP. Dále je ještě potřeba bednící sloupek 105 pro obednění čela desky, pak sloupky zábradlí 
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HANDSET pro ochranu proti pádu, řezivo pro obednění budoucích prostupů stropní deskou  

i pro ochranné hrazení a obednění čel desky, dořezová překližka a separační prostředek Peri 

Bio Clean pro lepší odbednění. Veškerá doprava a manipulace na staveniště prvků bednění 

Peri Multiflex bude zajištěna firmou Peri z centrálního skladu v Prostějově a hmotnost  

této bednící sady je 9 700kg [2].  

 

 

3.2.1 Normohodiny prací 
 

 Jednotlivé normohodiny prací spojené s touto bednící sadou jsou udány společností 

Peri. Pro práce spojené se sestavením bednící sady je hodnota pracnosti 0,2Nh/m2/osoba.  

Pro práce spojené s odstraněním bednící sady je hodnota pracnosti 0,1Nh/m2/osoba  

a pro práce spojené s odstraněním náhradního podepření je hodnota pracnosti 

0,05Nh/ks/osoba. 

 

 

3.2.2 Pracovní čety 
 

 V tomto bodě jsou stanoveny počty pracovníků pro jednotlivé pracovní činnosti. 

V každé pracovní skupině musí být jedna osoba vedoucím čety, která přebírá zodpovědnost  

za provedenou práci a jeho úkolem je kontrolování svěřených zaměstnanců z hlediska 

dodržování správných postupů, upozorňování stavbyvedoucího o vzniklých nedostatcích  

a závadách a v neposlední řadě také předání zhotoveného pracovního úkolu stavbyvedoucímu. 

 

 Vedoucí čety, kteří vedou práce s bedněním Peri Multiflex GT 24/GT 24 (bednící 

práce, odstranění bednění a odstranění náhradního podepření), musí být vyškoleni pro daný 

typ bednění firmou Peri. Ostatní pracovníci v jednotlivých pracovních činnostech jsou 

stavební dělníci, kteří jsou důkladně proškoleni o práci, kterou budou provádět. 
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 Práce spojené se sestavením bednící sady budou vykonávat 4 pracovníci včetně 

vedoucího čety v každém podlaží. Práce spojené s odstraněním bednící sady budou vykonávat 

4 pracovníci včetně vedoucího čety v každém podlaží a práce spojené s odstraněním 

náhradního podepření budou vykonávat 2 pracovníci včetně vedoucího čety ve všech 

podlažích. 

 

 

3.2.3 Rozsah prováděných prací 
 

 V tomto bodě budou uvedeny hodnoty rozsahu prací, které využijeme ve výpočtu 

doby provádění jednotlivých činností. Je potřeba uvést rozsah prací pro práce bednící, 

odbedňovací a práce na odstranění náhradního podepření. Rozsah bednících prací je vyjádřen 

plochou potřebnou k vybednění, což je 263,125m2 ve všech nadzemních podlažích  

a 173,125m2 v podzemním podlaží. Tyto hodnoty jsou stejné i pro rozsah odbedňovacích 

prací. Rozsah prací na odstranění náhradního podepření je vyjádřen počtem stojek, což je  

60 ve všech nadzemních podlažích a 40 v podzemním podlaží. 

 

 

3.2.4 Doba jednotlivých činností 
 

 Zde je uvedena celková pracnost za stavební činnosti s bednící sadou nacházející  

se v každém podlaží. Jsou to bednící práce, odbedňovací práce (ty mohou začít až po dosažení 

50% pevnosti betonu, což je 14 dní) a práce na odstranění náhradního podepření (ty mohou 

začít až po dosažení 100% pevnosti betonu, což je 28 dní). Doba pracovního dne činí 8 hodin. 

Doba pracovních činností bude vypočtena podle vzorce na výpočet pracnosti, v němž jsou 

hodnoty normohodin, počtu pracovníků a rozsahu prováděných prací. 
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Pracnost bednících prací: 

1 =
∑ ∗

= 1 ∗ + 1 ∗ + 2 ∗ + 3 ∗
= 

=
173,125 ∗ 0,2 + 263,125 ∗ 0,2 + 263,125 ∗ 0,2 + 263,125 ∗ 0,2

4
= 

= 8,66ℎ + 13,16ℎ + 13,16ℎ + 13,16ℎ = 

= 9ℎ  1 + 14ℎ 2 + 14ℎ 2 + 14ℎ  2 = 

=8hodin a 1hodina přesčas+14hodin+14hodin+14hodin= 

=    ř č  

  

 Pracnost odbedňovacích prací: 

4 =
∑ ∗

= 1 ∗ + 1 ∗ + 2 ∗ + 3 ∗
= 

=
173,125 ∗ 0,1 + 263,125 ∗ 0,1 + 263,125 ∗ 0,1 + 263,125 ∗ 0,1

4
= 

= 4,33ℎ + 6,58ℎ + 6,58ℎ + 6,58ℎ = 

= 5ℎ  1 + 7ℎ 1 + 7ℎ 1 + 7ℎ  1 = 

=  
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 Pracnost prací na odstranění náhradního podepření: 

5 =
∑ ∗

= 1 ∗ + 1 ∗ + 2 ∗ + 3 ∗
= 

=
40 ∗ 0,05 + 60 ∗ 0,05 + 60 ∗ 0,05 + 60 ∗ 0,05

2
= 

= 1ℎ + 1,5ℎ + 1,5ℎ + 1,5ℎ = 

= 1ℎ  1 + 2ℎ 1 + 2ℎ 1 + 2ℎ  1 = 

=  

 

 

3.2.5 Zhodnocení varianty 
 

 Z harmonogramu prací vyplývá, že celková doba prací pro tuto navrženou variantu 

vychází na 143 dnů. Největší překážkou pro zrychlení této varianty je dodržení technologické 

přestávky na 70% pevnost betonu před zatížením, což činí 21 dnů, abychom mohli začít zdít. 

 

 Celková cena této varianty byla vyčíslena na 2 053 870,50Kč vč. DPH. Cena 

základních položek rozpočtu bez DPH je 1 744 115,53Kč, což lze považovat za přijatelnou 

sumu z hlediska doby zapůjčení bednění. 

 

 

3.3 Varianta Peri Multiflex s nosníky GT 24/VT 20 

 

 Tento systém bednění je dodán od firmy Peri a má výrobní označení Multiflex. Jedná 

se dřevěné nosníkové bednění s velkou flexibilitou a variabilitou. Tato varianta bednění Peri 

Multiflex se vyznačuje tím, že jako spodní nosníky byly použity příhradové nosníky GT 24  

a jako horní nosníky byly použity plnostěnné nosníky VT 20. Tato varianta se vyznačuje 
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cenově příznivějším řešením s ohledem na použitý materiál. Vlastnosti příhradových nosníků 

GT 24 byly popsány již v kapitole 2.1. Nosníky VT 20 se vyznačují velmi kvalitní lisovanou 

stojnou a velkou tvarovou stálostí a únosností. Nosník VT 20 má velkou životnost  

a dostatečně širokou plochu pro zatlučení hřebíků v místě styku desek. Jako další součást 

bednící sady jsou betonářské desky z vícevrstvé překližky o rozměrech 625 x 2 500 x 21mm, 

ocelové stropní stojky PEP, univerzální trojnožky, křížové hlavy s klapkou a přímé hlavy 

s klapkou osazené ve stojkách PEP. Dále je ještě potřeba bednící sloupek 105 pro obednění 

čela desky, pak sloupky zábradlí HANDSET pro ochranu proti pádu, řezivo pro obednění 

budoucích prostupů stropní deskou i pro ochranné hrazení a obednění čel desky, dořezová 

překližka a separační prostředek Peri Bio Clean pro lepší odbednění. Veškerá doprava  

a manipulace na staveniště prvků bednění Peri Multiflex bude zajištěna firmou Peri 

z centrálního skladu v Prostějově a hmotnost této bednící sady je 9 700kg [2].  

 

 

3.3.1 Normohodiny prací 
 

 Jednotlivé normohodiny prací spojené s touto bednící sadou jsou udány společností 

Peri. Pro práce spojené se sestavením bednící sady je hodnota pracnosti 0,2Nh/m2/osoba.  

Pro práce spojené s odstraněním bednící sady je hodnota pracnosti 0,1Nh/m2/osoba  

a pro práce spojené s odstraněním náhradního podepření je hodnota pracnosti 

0,05Nh/ks/osoba. 

 

 

3.3.2 Pracovní čety 
 

 V tomto bodě jsou stanoveny počty pracovníků pro jednotlivé pracovní činnosti. 

V každé pracovní skupině musí být jedna osoba vedoucím čety, která přebírá zodpovědnost  

za provedenou práci a jeho úkolem je kontrolování svěřených zaměstnanců z hlediska 

dodržování správných postupů, upozorňování stavbyvedoucího o vzniklých nedostatcích  

a závadách a v neposlední řadě také předání zhotoveného pracovního úkolu stavbyvedoucímu. 
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 Vedoucí čety, kteří vedou práce s bedněním Peri Multiflex GT 24/VT 20 (bednící 

práce, odstranění bednění a odstranění náhradního podepření), musí být vyškoleni pro daný 

typ bednění firmou Peri. Ostatní pracovníci v jednotlivých pracovních činnostech jsou 

stavební dělníci, kteří jsou důkladně proškoleni o práci, kterou budou provádět. 

 

 Práce spojené se sestavením bednící sady budou vykonávat 4 pracovníci včetně 

vedoucího čety v každém podlaží. Práce spojené s odstraněním bednící sady budou vykonávat 

4 pracovníci včetně vedoucího čety v každém podlaží a práce spojené s odstraněním 

náhradního podepření budou vykonávat 2 pracovníci včetně vedoucího čety ve všech 

podlažích. 

 

 

3.3.3 Rozsah prováděných prací 
 

 V tomto bodě budou uvedeny hodnoty rozsahu prací, které využijeme ve výpočtu 

doby provádění jednotlivých činností. Je potřeba uvést rozsah prací pro práce bednící, 

odbedňovací a práce na odstranění náhradního podepření. Rozsah bednících prací je vyjádřen 

plochou potřebnou k vybednění, což je 263,125m2 ve všech nadzemních podlažích  

a 173,125m2 v podzemním podlaží. Tyto hodnoty jsou stejné i pro rozsah odbedňovacích 

prací. Rozsah prací na odstranění náhradního podepření je vyjádřen počtem stojek, což je  

60 ve všech nadzemních podlažích a 40 v podzemním podlaží. 

 

 

3.3.4 Doba jednotlivých činností 
 

 Zde je uvedena celková pracnost za stavební činnosti s bednící sadou nacházející  

se v každém podlaží. Jsou to bednící práce, odbedňovací práce (ty mohou začít až po dosažení 

50% pevnosti betonu, což je 14 dní) a práce na odstranění náhradního podepření (ty mohou 

začít až po dosažení 100% pevnosti betonu, což je 28 dní). Doba pracovního dne činí 8 hodin. 
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Doba pracovních činností bude vypočtena podle vzorce na výpočet pracnosti, v němž jsou 

hodnoty normohodin, počtu pracovníků a rozsahu prováděných prací. 

 

Pracnost bednících prací: 

1 =
∑ ∗

= 1 ∗ + 1 ∗ + 2 ∗ + 3 ∗
= 

=
173,125 ∗ 0,2 + 263,125 ∗ 0,2 + 263,125 ∗ 0,2 + 263,125 ∗ 0,2

4
= 

= 8,66ℎ + 13,16ℎ + 13,16ℎ + 13,16ℎ = 

= 9ℎ  1 + 14ℎ 2 + 14ℎ 2 + 14ℎ  2 = 

=8hodin a 1hodina přesčas+14hodin+14hodin+14hodin= 

=    ř č  

 

 Pracnost odbedňovacích prací: 

4 =
∑ ∗

= 1 ∗ + 1 ∗ + 2 ∗ + 3 ∗
= 

=
173,125 ∗ 0,1 + 263,125 ∗ 0,1 + 263,125 ∗ 0,1 + 263,125 ∗ 0,1

4
= 

= 4,33ℎ + 6,58ℎ + 6,58ℎ + 6,58ℎ = 

= 5ℎ  1 + 7ℎ 1 + 7ℎ 1 + 7ℎ  1 = 

=  
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Pracnost prací na odstranění náhradního podepření: 

5 =
∑ ∗

= 1 ∗ + 1 ∗ + 2 ∗ + 3 ∗
= 

=
40 ∗ 0,05 + 60 ∗ 0,05 + 60 ∗ 0,05 + 60 ∗ 0,05

2
= 

= 1ℎ + 1,5ℎ + 1,5ℎ + 1,5ℎ = 

= 1ℎ  1 + 2ℎ 1 + 2ℎ 1 + 2ℎ  1 = 

=  

 

 

3.3.5 Zhodnocení varianty 
 

 Z harmonogramu prací vyplývá, že celková doba prací pro tuto navrženou variantu 

vychází na 143 dnů. Největší překážkou pro zrychlení této varianty je dodržení technologické 

přestávky na 70% pevnost betonu před zatížením, což činí 21 dnů, abychom mohli začít zdít 

na vybetonovanou stropní desku. 

 

 Celková cena této varianty byla vyčíslena na 2 037 874,29Kč vč. DPH. Cena 

základních položek rozpočtu bez DPH je 1 730 531,83Kč, což lze považovat za přijatelnou 

sumu z hlediska doby zapůjčení bednění a dokonce vychází i lépe než podobná varianta 

bednění s nosníky GT 24/GT 24, což bude také v závěrečném hodnocení rozhodovat. 
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3.4 Varianta Peri Skydeck 

 

 Tento systém bednění je dodán od firmy Peri a má výrobní označení Skydeck. Jedná 

se o panelové stropní bednění z vysokopevnostního hliníku a proto je velmi lehké. Není 

potřeba těžké mechanizace, protože jednotlivé dílce unese jediná osoba. Tato varianta  

se vyznačuje jednoduchou montáží a demontáží, možností brzkého odbednění díky systému 

padacích hlav a menším počtem stropních stojek. Bednící sada se skládá z panelu SDP,  

který je tvořen hliníkovým rámem a vícevrstvou bednící deskou. Dále z podélného nosníku 

SLT 225 z hliníku, padací hlavou SFK, která umožňuje odbednění průměrně za 2 až 5 dní. 

Poté ještě ze stropních stojek PEP a krycí lišty SAL pro zajištění těsnosti mezi jednotlivými 

panely SDP. Při dobedňování zbytkových rozměrů, kde není možné použití bednění Peri 

Skydeck se dobedňování rozděluje na dorovnání v podélném směru a dorovnání v příčném 

směru. Při dorovnání v podélném směru se používají panely, stojky s pevnými hlavami  

a koncový nosník. Když už není možné osadit panely, tak se použije stojka s křížovou hlavou, 

příhradový nosník GT 24 a dořezová překližka. Při dorovnání v příčném směru se postupuje 

stejně jako ve směru podélném. Posledními prvky v této variantě bednění je bednící sloupek 

105 pro obednění čela desky, sloupek zábradlí HANDSET na ochranu proti pádu, řezivo  

na obednění budoucích prostupů stropní deskou i pro ochranné hrazení a obednění čel desky, 

dořezová překližka a separační prostředek Peri Bio Clean pro lepší odbednění. Veškerá 

doprava a manipulace na staveniště prvků bednění Peri Skydeck bude zajištěna firmou Peri 

z centrálního skladu v Prostějově a hmotnost této bednící sady je 8 800kg [3].  

 

 

3.4.1 Normohodiny prací 
 

 Jednotlivé normohodiny prací spojené s touto bednící sadou jsou udány společností 

Peri. Pro práce spojené se sestavením bednící sady je hodnota pracnosti 0,12Nh/m2/osoba.  

Pro práce spojené s odstraněním bednící sady je hodnota pracnosti 0,08Nh/m2/osoba  

a pro práce spojené s odstraněním náhradního podepření je hodnota pracnosti 

0,05Nh/ks/osoba 

.  
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3.4.2 Pracovní čety 
 

 V tomto bodě jsou stanoveny počty pracovníků pro jednotlivé pracovní činnosti. 

V každé pracovní skupině musí být jedna osoba vedoucím čety, která přebírá zodpovědnost  

za provedenou práci a jeho úkolem je kontrolování svěřených zaměstnanců z hlediska 

dodržování správných postupů, upozorňování stavbyvedoucího o vzniklých nedostatcích  

a závadách a v neposlední řadě také předání zhotoveného pracovního úkolu stavbyvedoucímu. 

 

 Vedoucí čety, kteří vedou práce s bedněním Peri Skydeck (bednící práce, odstranění 

bednění a odstranění náhradního podepření), musí být vyškoleni pro daný typ bednění firmou 

Peri. Ostatní pracovníci v jednotlivých pracovních činnostech jsou stavební dělníci, kteří jsou 

důkladně proškoleni o práci, kterou budou provádět. 

 

 Práce spojené se sestavením bednící sady budou vykonávat 4 pracovníci včetně 

vedoucího čety v každém podlaží. Práce spojené s odstraněním bednící sady budou vykonávat 

3 pracovníci včetně vedoucího čety v každém podlaží a práce spojené s odstraněním 

náhradního podepření budou vykonávat 2 pracovníci včetně vedoucího čety ve všech 

podlažích. 

 

 

3.4.3 Rozsah prováděných prací 
 

 V tomto bodě budou uvedeny hodnoty rozsahu prací, které využijeme ve výpočtu 

doby provádění jednotlivých činností. Je potřeba uvést rozsah prací pro práce bednící, 

odbedňovací a práce na odstranění náhradního podepření. Rozsah bednících prací je vyjádřen 

plochou potřebnou k vybednění, což je 263,125m2 ve všech nadzemních podlažích  

a 173,125m2 v podzemním podlaží. Tyto hodnoty jsou stejné i pro rozsah odbedňovacích 

prací. Rozsah prací na odstranění náhradního podepření je vyjádřen počtem stojek, což je  

66 ve všech nadzemních podlažích a 42 v podzemním podlaží. 
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3.4.4 Doba jednotlivých činností 
 

 Zde je uvedena celková pracnost za stavební činnosti s bednící sadou nacházející  

se v každém podlaží. Jsou to bednící práce, odbedňovací práce (ty mohou začít až po dosažení 

50% pevnosti betonu, což je 14 dní) a práce na odstranění náhradního podepření (ty mohou 

začít až po dosažení 100% pevnosti betonu, což je 28 dní). Doba pracovního dne činí 8 hodin. 

Doba pracovních činností bude vypočtena podle vzorce na výpočet pracnosti, v němž jsou 

hodnoty normohodin, počtu pracovníků a rozsahu prováděných prací. 

 

Pracnost bednících prací: 

1 =
∑ ∗

= 1 ∗ + 1 ∗ + 2 ∗ + 3 ∗
= 

=
173,125 ∗ 0,12 + 263,125 ∗ 0,12 + 263,125 ∗ 0,12 + 263,125 ∗ 0,12

4
= 

= 5,19ℎ + 7,89ℎ + 7,89ℎ + 7,89ℎ = 

= 6ℎ  1 + 8ℎ 1 + 8ℎ 1 + 8ℎ  1 = 

=  

  

 Pracnost odbedňovacích prací: 

4 =
∑ ∗

= 1 ∗ + 1 ∗ + 2 ∗ + 3 ∗
= 

=
173,125 ∗ 0,08 + 263,125 ∗ 0,08 + 263,125 ∗ 0,08 + 263,125 ∗ 0,08

3
= 

= 4,62ℎ + 7,02ℎ + 7,02ℎ + 7,02ℎ = 

= 5ℎ  1 + 8ℎ 1 + 8ℎ 1 + 8ℎ  1 = 

=  
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Pracnost prací na odstranění náhradního podepření: 

5 =
∑ ∗

= 1 ∗ + 1 ∗ + 2 ∗ + 3 ∗
= 

=
42 ∗ 0,05 + 66 ∗ 0,05 + 66 ∗ 0,05 + 66 ∗ 0,05

2
= 

= 1,05ℎ + 1,65ℎ + 1,65ℎ + 1,65ℎ = 

= 2ℎ  1 + 2ℎ 1 + 2ℎ 1 + 2ℎ  1 = 

=  

 

 

3.4.5 Zhodnocení varianty 
 

 Z harmonogramu prací vyplývá, že celková doba prací pro tuto navrženou variantu 

vychází na 143 dnů. Největší překážkou pro zrychlení této varianty je dodržení technologické 

přestávky na 70% pevnost betonu před zatížením, což činí 21 dnů, abychom mohli začít zdít 

na vybetonovanou stropní desku. Toto omezení nám neumožňuje využití potenciálu tohoto 

systému bednění, jelikož možnost rychlého odbednění (již po dvou dnech) a následného 

použití v dalším podlaží nám právě tato přestávka nedovolí. 

 

 Celková cena této varianty byla vyčíslena na 2 275 320,35Kč vč. DPH. Cena 

základních položek rozpočtu bez DPH je 1 932 167,33Kč, což velmi vysoká suma. Návrh 

tohoto bednění nelze použít, protože je pro tuto realizaci nehospodárný  

a při dodržení technologické přestávky ekonomicky nevýhodný. Velikost této sumy se odvíjí 

od ceny bednících dílců a také od celkové doby vypůjčení této sady.  
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3.5 Varianta Peri Skydeck ve dvou taktech 

 

 Tento systém bednění je dodán od firmy Peri a má výrobní označení Skydeck.  

Pro variantu ve dvou taktech byl zvolen tento systém, protože podélné nosníky SLT 225  

i panely SDP jsou možné ve velmi krátké době uvolnit a přenést je k realizaci dalšího taktu 

bednění stropní desky. Jedná se o panelové stropní bednění z vysokopevnostního hliníku  

a proto je velmi lehké. Není potřeba těžké mechanizace, protože jednotlivé dílce unese jediná 

osoba. Tato varianta se vyznačuje jednoduchou montáží a demontáží, možností brzkého 

odbednění díky systému padacích hlav a menším počtem stropních stojek. Bednící sada  

se skládá z panelu SDP, který je tvořen hliníkovým rámem a vícevrstvou bednící deskou. 

Dále z podélného nosníku SLT 225 z hliníku, padací hlavou SFK, která umožňuje odbednění 

průměrně za 2 až 5 dní. Poté ještě ze stropních stojek PEP a krycí lišty SAL pro zajištění 

těsnosti mezi jednotlivými panely SDP. Při dobedňování zbytkových rozměrů, kde není 

možné použití bednění Peri Skydeck se dobedňování rozděluje na dorovnání v podélném 

směru a dorovnání v příčném směru. Při dorovnání v podélném směru se používají panely, 

stojky s pevnými hlavami a koncový nosník. Když už není možné osadit panely,  

tak se použije stojka s křížovou hlavou, příhradový nosník GT 24 a dořezová překližka.  

Při dorovnání v příčném směru se postupuje stejně jako ve směru podélném. Posledními 

prvky v této variantě bednění je bednící sloupek 105 pro obednění čela desky, sloupek 

zábradlí HANDSET na ochranu proti pádu, řezivo na obednění budoucích prostupů stropní 

deskou i pro ochranné hrazení a obednění čel desky, dořezová překližka a separační 

prostředek Peri Bio Clean pro lepší odbednění. Veškerá doprava a manipulace na staveniště 

prvků bednění Peri Skydeck bude zajištěna firmou Peri z centrálního skladu v Prostějově  

a hmotnost této bednící sady je 4 800kg [3]. 

 

 

3.5.1 Normohodiny prací 
 

 Jednotlivé normohodiny prací spojené s touto bednící sadou jsou udány společností 

Peri. Pro práce spojené se sestavením bednící sady je hodnota pracnosti 0,12Nh/m2/osoba  

pro oba dva takty. Pro práce spojené s odstraněním bednící sady je hodnota pracnosti 
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0,08Nh/m2/osoba pro oba dva takty a pro práce spojené s odstraněním náhradního podepření 

je hodnota pracnosti 0,05Nh/ks/osoba pro oba dva takty. 

 

 

3.5.2 Pracovní čety 
 

 V tomto bodě jsou stanoveny počty pracovníků pro jednotlivé pracovní činnosti. 

V každé pracovní skupině musí být jedna osoba vedoucím čety, která přebírá zodpovědnost  

za provedenou práci a jeho úkolem je kontrolování svěřených zaměstnanců z hlediska 

dodržování správných postupů, upozorňování stavbyvedoucího o vzniklých nedostatcích  

a závadách a v neposlední řadě také předání zhotoveného pracovního úkolu stavbyvedoucímu. 

 

 Vedoucí čety, kteří vedou práce s bedněním Peri Skydeck (bednící práce, odstranění 

bednění a odstranění náhradního podepření), musí být vyškoleni pro daný typ bednění firmou 

Peri. Ostatní pracovníci v jednotlivých pracovních činnostech jsou stavební dělníci, kteří jsou 

důkladně proškoleni o práci, kterou budou provádět. 

 

 Práce spojené se sestavením bednící sady v prvním i druhém taktu budou vykonávat  

3 pracovníci včetně vedoucího čety v každém podlaží. Práce spojené s odstraněním bednící 

sady v prvním i v druhém taktu budou vykonávat 2 pracovníci včetně vedoucího čety 

v každém podlaží a práce spojené s odstraněním náhradního podepření v prvním i v druhém 

taktu bude vykonávat 1 pracovník v každém podlaží, což bude zároveň i sám sobě dělat 

vedoucího. 
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3.5.3 Rozsah prováděných prací 
 

 V tomto bodě budou uvedeny hodnoty rozsahu prací, které využijeme ve výpočtu 

doby provádění jednotlivých činností. Je potřeba uvést rozsah prací pro práce bednící, 

odbedňovací a práce na odstranění náhradního podepření. Rozsah bednících prací je vyjádřen 

plochou potřebnou k vybednění, což je 140,925m2 pro první takt a 122,2m2 pro druhý takt  

ve všech nadzemních podlažích a 88,425m2 pro první takt a 84,7m2 pro druhý takt  

v podzemním podlaží. Tyto hodnoty jsou stejné i pro rozsah odbedňovacích prací. Rozsah 

prací na odstranění náhradního podepření je vyjádřen počtem stojek, což je 35 pro první takt  

a 31 pro druhý takt ve všech nadzemních podlažích a 23 v prvním taktu a 19 v druhém taktu 

v podzemním podlaží. 

 

 

3.5.4 Doba jednotlivých činností 
 

Zde je uvedena celková pracnost za stavební činnosti s bednící sadou nacházející  

se v každém podlaží. Jsou to bednící práce, odbedňovací práce (ty mohou začít už po dvou 

dnech od betonáže díky systému padacích hlav) a práce na odstranění náhradního podepření 

(ty mohou začít až po dosažení 100% pevnosti betonu, což je 28 dní). Doba pracovního dne 

činí 8 hodin. Doba pracovních činností bude vypočtena podle vzorce na výpočet pracnosti, 

v němž jsou hodnoty normohodin, počtu pracovníků a rozsahu prováděných prací. 
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Pracnost bednících prací v prvním taktu: 

1 =
∑ ∗

= 1 ∗ + 1 ∗ + 2 ∗ + 3 ∗
= 

=
88,425 ∗ 0,12 + 140,925 ∗ 0,12 + 140,925 ∗ 0,12 + 140,925 ∗ 0,12

3
= 

= 3,54ℎ + 5,64ℎ + 5,64ℎ + 5,64ℎ = 

= 4ℎ  1 + 6ℎ 1 + 6ℎ 1 + 6ℎ  1 = 

=  

  

Pracnost bednících prací v druhém taktu: 

1 =
∑ ∗

= 1 ∗ + 1 ∗ + 2 ∗ + 3 ∗
= 

=
84,7 ∗ 0,12 + 122,2 ∗ 0,12 + 122,2 ∗ 0,12 + 122,2 ∗ 0,12

3
= 

= 3,39ℎ + 4,89ℎ + 4,89ℎ + 4,89ℎ = 

= 4ℎ  1 + 5ℎ 1 + 5ℎ 1 + 5ℎ  1 = 

=  

 

Pracnost bednících prací celkově: 

= + = 22ℎ + 19ℎ =  
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 Pracnost odbedňovacích prací v prvním taktu: 

4 =
∑ ∗

= 1 ∗ + 1 ∗ + 2 ∗ + 3 ∗
= 

=
88,425 ∗ 0,08 + 140,925 ∗ 0,08 + 140,925 ∗ 0,08 + 140,925 ∗ 0,08

2
= 

= 3,54ℎ + 5,64ℎ + 5,64ℎ + 5,64ℎ = 

= 4ℎ  1 + 6ℎ 1 + 6ℎ 1 + 6ℎ  1 = 

=  

 

Pracnost odbedňovacích prací v druhém taktu: 

4 =
∑ ∗

= 1 ∗ + 1 ∗ + 2 ∗ + 3 ∗
= 

=
84,7 ∗ 0,08 + 122,2 ∗ 0,08 + 122,2 ∗ 0,08 + 122,2 ∗ 0,08

2
= 

= 3,39ℎ + 4,89ℎ + 4,89ℎ + 4,89ℎ = 

= 4ℎ  1 + 5ℎ 1 + 5ℎ 1 + 5ℎ  1 = 

=  

 

Pracnost odbedňovacích prací celkově: 

= + = 22ℎ + 19ℎ =  

 

 

 

 

 



38 

 

 Pracnost prací na odstranění náhradního podepření v prvním taktu: 

5 =
∑ ∗

= 1 ∗ + 1 ∗ + 2 ∗ + 3 ∗
= 

=
23 ∗ 0,05 + 35 ∗ 0,05 + 35 ∗ 0,05 + 35 ∗ 0,05

1
= 

= 1,15ℎ + 1,75ℎ + 1,75ℎ + 1,75ℎ = 

= 2ℎ  1 + 2ℎ 1 + 2ℎ 1 + 2ℎ  1 = 

=  

 

Pracnost prací na odstranění náhradního podepření v druhém taktu: 

5 =
∑ ∗

= 1 ∗ + 1 ∗ + 2 ∗ + 3 ∗
= 

=
19 ∗ 0,05 + 31 ∗ 0,05 + 31 ∗ 0,05 + 31 ∗ 0,05

1
= 

= 0,95ℎ + 1,55ℎ + 1,55ℎ + 1,55ℎ = 

= 1ℎ  1 + 2ℎ 1 + 2ℎ 1 + 2ℎ  1 = 

=  

 

Pracnost prací na odstranění náhradního podepření celkově: 

= + = 8ℎ + 7ℎ =  
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3.5.5 Zhodnocení varianty 
 

 Z harmonogramu prací vyplývá, že celková doba prací pro tuto navrženou variantu 

vychází na 156 dnů. Největší překážkou pro zrychlení této varianty je dodržení technologické 

přestávky na 70% pevnost betonu před zatížením, což činí 21 dnů, abychom mohli začít zdít 

na vybetonovanou stropní desku. Toto omezení nám neumožňuje využití potenciálu tohoto 

systému bednění, jelikož možnost rychlého odbednění (již po dvou dnech) a následného 

použití v dalším podlaží nám právě tato přestávka nedovolí. Ke zmírnění dlouhé doby čekání 

nám alespoň trochu pomůže rozdělení bednění ve dvou taktech, i když doba technologické 

přestávky nás stále limituje. 

 

 Celková cena této varianty byla vyčíslena na 2 173 884,41Kč vč. DPH. Cena 

základních položek rozpočtu bez DPH je 1 846 029,50Kč, což se srovnáním stejné varianty 

v jednom taktu vyjde ekonomicky výhodněji. Tuto cenu zásadně ovlivnil fakt, že toto drahé 

bednění bylo rozděleno do dvou taktů a tím snížilo nehospodárnost této bednící sady. 

 

 

3.6 Varianta Doka Dokaflex 1-2-4 

 

 Tento systém bednění je dodán od firmy Doka a má výrobní označení Dokaflex 1-2-4. 

Jedná se dřevěné nosníkové bednění, které se vyznačuje svou rychlostí a flexibilitou. Bednící 

konstrukce se skládá z panelů Dokadur, horních a dolních plnostěnných nosníků H20 top, 

stropní podpěry Eurex 20 top, spouštěcí hlavice H20 a přidržovací hlavice H20 DF osazené  

ve stropních podpěrách a opěrné trojnožky. Dále je ještě potřeba sloupek ochranného hrazení 

na ochranu proti pádu, expreskotvy, svorka pro obednění čela stropní desky, řezivo  

pro obednění budoucích prostupů stropní deskou i pro ochranné hrazení a obednění čel desky, 

dořezová překližka a separační prostředek Doka-Trenn pro lepší odbednění. Veškerá doprava  

a manipulace na staveniště prvků bednění Doka Dokaflex 1-2-4 bude zajištěna firmou Doka 

z jejího skladu v Brně a hmotnost této sady je 9 880kg [1]. 
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3.6.1 Normohodiny prací 
 

 Jednotlivé normohodiny prací spojené s touto bednící sadou jsou udány společností 

Doka. Pro práce spojené se sestavením bednící sady je hodnota pracnosti 0,29Nh/m2/osoba. 

Pro práce spojené s odstraněním bednící sady je hodnota pracnosti 0,11Nh/m2/osoba  

a pro práce spojené s odstraněním náhradního podepření je hodnota pracnosti 

0,05Nh/ks/osoba.  

 

 

3.6.2 Pracovní čety 
 

 V tomto bodě jsou stanoveny počty pracovníků pro jednotlivé pracovní činnosti. 

V každé pracovní skupině musí být jedna osoba vedoucím čety, která přebírá zodpovědnost  

za provedenou práci a jeho úkolem je kontrolování svěřených zaměstnanců z hlediska 

dodržování správných postupů, upozorňování stavbyvedoucího o vzniklých nedostatcích  

a závadách a v neposlední řadě také předání zhotoveného pracovního úkolu stavbyvedoucímu. 

 

 Vedoucí čety, kteří vedou práce s bedněním Doka Dokaflex 1-2-4 (bednící práce, 

odstranění bednění a odstranění náhradního podepření), musí být vyškoleni pro daný typ 

bednění firmou Doka. Ostatní pracovníci v jednotlivých pracovních činnostech jsou stavební 

dělníci, kteří jsou důkladně proškoleni o práci, kterou budou provádět. 

 

 Práce spojené se sestavením bednící sady budou vykonávat 4 pracovníci včetně 

vedoucího čety v každém podlaží. Práce spojené s odstraněním bednící sady budou vykonávat 

4 pracovníci včetně vedoucího čety v každém podlaží a práce spojené s odstraněním 

náhradního podepření budou vykonávat 2 pracovníci včetně vedoucího čety ve všech 

podlažích. 
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3.6.3 Rozsah prováděných prací 
 

 V tomto bodě budou uvedeny hodnoty rozsahu prací, které využijeme ve výpočtu 

doby provádění jednotlivých činností. Je potřeba uvést rozsah prací pro práce bednící, 

odbedňovací a práce na odstranění náhradního podepření. Rozsah bednících prací je vyjádřen 

plochou potřebnou k vybednění, což je 263,125m2 ve všech nadzemních podlažích  

a 173,125m2 v podzemním podlaží. Tyto hodnoty jsou stejné i pro rozsah odbedňovacích 

prací. Rozsah prací na odstranění náhradního podepření je vyjádřen počtem stojek, což je  

60 ve všech nadzemních podlažích a 40 v podzemním podlaží. 

 

 

3.6.4 Doba jednotlivých činností 
 

 Zde je uvedena celková pracnost za stavební činnosti s bednící sadou nacházející  

se v každém podlaží. Jsou to bednící práce, odbedňovací práce (ty mohou začít až po dosažení 

50% pevnosti betonu, což je 14 dní) a práce na odstranění náhradního podepření (ty mohou 

začít až po dosažení 100% pevnosti betonu, což je 28 dní). Doba pracovního dne činí 8 hodin. 

Doba pracovních činností bude vypočtena podle vzorce na výpočet pracnosti, v němž jsou 

hodnoty normohodin, počtu pracovníků a rozsahu prováděných prací. 
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Pracnost bednících prací: 

1 =
∑ ∗

= 1 ∗ + 1 ∗ + 2 ∗ + 3 ∗
= 

=
173,125 ∗ 0,29 + 263,125 ∗ 0,29 + 263,125 ∗ 0,29 + 263,125 ∗ 0,29

4
= 

= 12,55ℎ + 19,08ℎ + 19,08ℎ + 19,08ℎ = 

= 13ℎ  2 + 20ℎ 2 + 20ℎ 2 + 20ℎ  2 = 

=13hodin+16hodin a 4hodiny přesčas+16hodin a 4hodiny přesčas +16hodin a 

4hodiny přesčas = 

=    ř č  

 

 Pracnost odbedňovacích prací: 

4 =
∑ ∗

= 1 ∗ + 1 ∗ + 2 ∗ + 3 ∗
= 

=
173,125 ∗ 0,11 + 263,125 ∗ 0,11 + 263,125 ∗ 0,11 + 263,125 ∗ 0,11

4
= 

= 4,76ℎ + 7,24ℎ + 7,24ℎ + 7,24ℎ = 

= 5ℎ  1 + 8ℎ 1 + 8ℎ 1 + 8ℎ  1 = 

=  
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 Pracnost prací na odstranění náhradního podepření: 

5 =
∑ ∗

= 1 ∗ + 1 ∗ + 2 ∗ + 3 ∗
= 

=
40 ∗ 0,05 + 60 ∗ 0,05 + 60 ∗ 0,05 + 60 ∗ 0,05

2
= 

= 1ℎ + 1,5ℎ + 1,5ℎ + 1,5ℎ = 

= 1ℎ  1 + 2ℎ 1 + 2ℎ 1 + 2ℎ  1 = 

=  

 

 

3.6.5 Zhodnocení varianty 
 

Z harmonogramu prací vyplývá, že celková doba prací pro tuto navrženou variantu 

vychází na 144 dnů. Největší překážkou pro zrychlení této varianty je dodržení technologické 

přestávky na 70% pevnost betonu před zatížením, což činí 21 dnů, abychom mohli začít zdít 

na vybetonovanou stropní desku. 

 

 Celková cena této varianty byla vyčíslena na 2 081 644,78Kč vč. DPH. Cena 

základních položek rozpočtu bez DPH je 1 767 701,05Kč, což lze považovat za přijatelnou 

sumu z hlediska doby zapůjčení bednění. 

 

 

 

 

 

 



 

3.7 Vyhodnocení zvolených sad bedn

 

 Zde vyhodnotíme navržené bednící sady z hlediska zadaného úkolu, 

zkrácení doby výstavby provád

bude provedeno způsobem porovnání jednotlivých variant 

dle harmonogramu prací a podle 

srovnání jednotlivých variant

významnou roli. Nejlépe vyhodnocená varianta

zadaného úkolu. 

 

 

3.7.1 Celková doba výstavby
 

 U jednotlivých variant bedn

s prováděním stropní konstrukce. Jednotlivé varianty 

za sebou seřazeny v grafu od nejlepší varianty až po nejhorší variantu

 

  

Peri Skydeck ve dvou taktech 

Doka Dokaflex 1

Peri Skydeck 

Peri Multiflex GT24/GT24 

Peri Multiflex GT24/VT20 

Graf celkové doby výstavby
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zvolených sad bednění 

Zde vyhodnotíme navržené bednící sady z hlediska zadaného úkolu, 

zkrácení doby výstavby prováděné železobetonové monolitické konstrukce

ůsobem porovnání jednotlivých variant podle celkové doby výstavby 

podle doby provádění prací s bednící sadou. Naví

srovnání jednotlivých variant podle finanční náročnosti, protože ta v 

Nejlépe vyhodnocená varianta bude zvolena jako nejlepší

Celková doba výstavby 

U jednotlivých variant bednění byl proveden i harmonogram prací spojených 

ním stropní konstrukce. Jednotlivé varianty byly porovnány z tohoto hlediska a jsou 

od nejlepší varianty až po nejhorší variantu. 

Graf 1 – Celková doba výstavby 
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Peri Skydeck ve dvou taktech - 156 dní

Doka Dokaflex 1-2-4 - 144dní

Peri Skydeck - 143 dní

Peri Multiflex GT24/GT24 - 143 dní

Peri Multiflex GT24/VT20 - 143 dní

Počet dní

Graf celkové doby výstavby

Zde vyhodnotíme navržené bednící sady z hlediska zadaného úkolu, což je možnost 

né železobetonové monolitické konstrukce. Vyhodnocení 

celkové doby výstavby  

ící sadou. Navíc bude provedeno 

 dnešní době hraje 

bude zvolena jako nejlepší z hlediska 

ní byl proveden i harmonogram prací spojených 

tohoto hlediska a jsou 

 

155 160



 

Z tohoto porovnání nám vyšly t

delší o pouhý jeden den. Tento fakt má za následek dodržení technologické p

před zahájením zdících prací. Tyto 

stropní konstrukce z hlediska celkové doby výstavby. Poslední varianta je tém

delší, a proto je v tomto bodě vyhodnocena jako nejmén

 

 

3.7.2 Práce s bednící sadou 
 

 Toto srovnání bylo provedeno podle pracovních dob s

Tyto doby jsou uvedeny ve výpo

bednící, odbedňovací a odstran

Jednotlivé varianty byly porovnány 

od nejlepší varianty až po nejhorší variantu.

 

 

 

Doka Dokaflex 1-2-4 

Peri Skydeck ve dvou taktech 

Peri Multiflex GT24/VT20 

Peri Multiflex GT24/GT24 

Peri Skydeck 

Graf práce s bednící sadou
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tohoto porovnání nám vyšly tři varianty se stejnou dobou výstavby

delší o pouhý jeden den. Tento fakt má za následek dodržení technologické p

ed zahájením zdících prací. Tyto čtyři varianty by mohly být navrženy 

hlediska celkové doby výstavby. Poslední varianta je tém

ě vyhodnocena jako nejméně vhodná k použití.

 

Toto srovnání bylo provedeno podle pracovních dob s jednotlivými 

ve výpočtu dob jednotlivých činností u každé varianty 

ovací a odstranění náhradního podepření) a jsou sečtených dohromady. 

byly porovnány z tohoto hlediska a jsou za sebou se

až po nejhorší variantu. 

Graf 2 - Práce s bednící sadou 
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 Nejkratší dobu na manipulaci s

nejvýhodnější podle tohoto vyhodnocení. Doba manipulace s variantami Peri Multiflex 

Skydeck ve dvou taktech je o dva, resp

vyhodnocení tohoto bodu by bylo možné nasadit na realizaci stropní konstrukce všechny 

zmíněné varianty. Poslední varianta od firmy Doka je na manipulaci delší o šest dní, což je 

jeden pracovní týden, a proto se jeví jako nevýhodná varianta p

z hlediska zadaného úkolu. 

 

 

3.7.3 Finanční náročnost 
 

 Toto srovnání bylo provedeno podle finan

variant. Jednotlivé varianty byly porovnány z

od nejlepší varianty až po nejhorší variantu

 

 

 

  

Skydeck - 2 275 320,35

Skydeck ve 2 taktech - 2 173 884,41

Dokaflex 1-2-4 - 2 081 644,78

Multiflex GT24/GT24 - 2 053 870,50

Multiflex GT24/VT20 - 2 037 874,29
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Nejkratší dobu na manipulaci s bednící sadou vyžaduje varianta Peri Skydeck. Je tedy 

jší podle tohoto vyhodnocení. Doba manipulace s variantami Peri Multiflex 

e o dva, resp. o tři dny delší než nejvýhodnější varian

vyhodnocení tohoto bodu by bylo možné nasadit na realizaci stropní konstrukce všechny 

né varianty. Poslední varianta od firmy Doka je na manipulaci delší o šest dní, což je 

jeden pracovní týden, a proto se jeví jako nevýhodná varianta pro realizace stropní konstrukce

Toto srovnání bylo provedeno podle finanční náročnosti jednotlivých zvolených 

variant. Jednotlivé varianty byly porovnány z tohoto hlediska a jsou za sebou se

od nejlepší varianty až po nejhorší variantu. 

Graf 3 - Finanční náročnost 
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nosti jednotlivých zvolených 

tohoto hlediska a jsou za sebou seřazeny v grafu  
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Nejekonomičtější varianta je Peri Multiflex s nosníky GT 24/VT 20. Stejná varianta 

od firmy Peri, ale s jinými nosníky a varianta od firmy Doka se od nejvýhodnější varianty liší 

jen v minimálních částkách, a proto by se také dalo uvažovat o jejich navržení na realizaci 

stropní konstrukce. Varianty Peri Skydeck ve dvou a v jednom taktu jsou velice 

neekonomické, protože mají vysokou pořizovací cenu a nedokázaly využít svůj potenciál 

rychlého odbednění. Od nejvýhodnější varianty jsou dražší téměř o 150 000, resp. 250 000Kč 

a to je nepřijatelný finanční rozdíl. 

 

 

3.7.4 Zvolená bednící sada 
 

 Z předešlých tří vyhodnocení přichází v úvahu jako nejvýhodnější varianta bednící 

sada Peri Multiflex s kombinovanými nosníky GT 24/VT 20. Vychází nejlépe z celkové doby 

prací spojených s realizací stropní konstrukce a také velmi dobře z hlediska práce  

s touto bednící sadou. Tyto hodnocení byly provedeny pro zjištění úkolu na možné zkrácení 

doby výstavby. Nejlépe tato varianta vyšla i z hodnocení finančního, které bylo spíše 

doplňkové, ale v dnešní době určitě nezanedbatelné. Tato varianta bude obsažena 

v technologickém předpisu pro etapu provádění železobetonové stropní konstrukce. 
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4. Další možné zkrácení doby 

 

 Možnosti na zkrácení doby výstavby z hlediska bednících systému byly zpracovány  

již v předešlém bodě. V tomto bodě proběhne zjištění na možnost zkrácení doby výstavby  

při železářských pracích a betonářských pracích. 

 

 Možného zkrácení doby výstavby z hlediska železářských prací můžeme dosáhnout 

tak, že místo výztuže z jednotlivých prutů pro vyvázání ztužujícího věnce použijeme výztuž 

připravenou v armovnách a na staveniště bude dopravena jako tzv. armokoš. Odpadnou práce 

na vázání výztuže, osazování třmínků a zajištění polohy horní výztuže. Budou probíhat  

jen práce na osazení výztuže ztužujících věnců. Armokoš bude na své místo usazen pomocí 

stavebního jeřábu, který by byl nasazen i pro vyvázání věnců z jednotlivých prutů,  

takže by nešlo o horší variantu. Jediným rozdílem by bylo finanční ohodnocení,  

kdy pořizovací cena tohoto armokoše bude určitě dražší, než kdyby se výztuž vázala  

na staveništi, ale bude jím zase zkrácena doba výstavby a tím i kratší doba železářských prací, 

což znamená menší náklady na mzdy zaměstnanců. 

 

 Druhou možnou variantou z hlediska železářských prací je navržení výztuže z kari sítí 

místo výztuže z jednotlivých prutů. Výztuž z kari sítí nám zkrátí dobu výstavby minimálně  

o polovinu proti vázané výztuži, protože odpadnou práce na vázání výztuže a zajištění 

správné vzdálenosti jednotlivých prutů. Díky tomuto zrychlení dojde také ke snížení nákladů 

na mzdy pracovníků. Z ekonomického hlediska jsou tyto varianty téměř shodné, kdy kari síť 

je o něco méně finančně náročnější. Ze statického hlediska je ovšem výhodnější navrhnutí 

výztuže vázané. 

 

 Další možné zkrácení doby výstavby je možné dosáhnout přidáním chemických látek 

do betonové směsi. V tomto případě by se jednalo o přísady, které by urychlovaly tuhnutí  

a tvrdnutí betonu. Díky těmto látkám dochází k rychlejšímu nárůstu pevnosti betonu  

a tím by bylo možné zkrácení technologické přestávky a to by mělo za následek zkrácení 

doby výstavby. Při nasazení těchto látek se předpokládá velmi přesné dodržování 

technologického postupu a přesného dodržování správného dávkování s ohledem na různé 
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závislosti jako je druh cementu, další možné přísady nebo způsobu zhutnění betonové směsi. 

Tyto přísady se používají převážně při betonáži za nízkých teplot, kdy potřebujeme vyvinout 

větší hydratační teplo. Tyto přísady zvyšují cenu betonové směsi a v letních měsících se spíše 

nepoužívají [6]. 
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5. Technologický předpis provádění železobetonové stropní konstrukce 

 

5.1 Obecné informace 

 

 Tento předpis je prováděn na realizaci železobetonové monolitické stropní desky.  

Tato deska se nachází v nad 1.NP a je uložena na svislých nosných zdech vyzděných 

systémem Porotherm. Výztuž této desky byla navržena třídy B500B z jednotlivých prutů, 

které budou svázány a budou vytvářet nosnou kostru desky. Beton je navržen pevnostní třídy 

C25/30. 

 

 Objekt, v němž se nachází tato deska, má půdorys obdélníka o rozměrech 

19,38x16,63m a je vystaven systémem Porotherm a slouží jako bytový dům. Objekt má  

tři nadzemní podlaží a každé z nich obsahuje dvě bytové jednotky a jedno podzemní podlaží 

sloužící jako sklepní prostory a technická místnost. Objekt je ukončen jednoplášťovou 

plochou střechou. 

 

 

5.2 Materiál, skladování a doprava 

 

 Dle výše uvedeného vyhodnocení bylo zvoleno systémové bednění Peri Multiflex 

s kombinovanými nosníky GT 24 a VT 20 od firmy Peri. Bednění bude na stavbu dopraveno 

společností Peri pomocí nákladního automobilu s hydraulickou rukou pro vykládku bednění. 

Na staveništi bude bednění dopravováno pomocí jeřábu Liebherr 32 TT. Bednění se musí 

skladovat na dostatečně pevném a odvodněném podkladu. Bednící desky jsou uložené  

na podložkách po vzdálenostech stanovených firmou Peri. Stropní nosníky a stropní stojky 

jsou uloženy na příložkových paletách zajištěných pomocí popruhů. Doplňkové prvky 

bednění budou uskladněny v určených přepravních koších. Po přejímce bednění musí být 

stavbyvedoucím proveden zápis do stavebního deníku [2].  
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Výztuž bude taktéž dopravována nákladním automobilem s hydraulickou rukou  

pro její vyložení. Pro dopravu na staveništi bude opět použit jeřáb Liebherr 32 TT,  

který ji dopraví na skládku výztuže i na místo vázání výztuže. Výztuž skladujeme  

na dostatečně pevném a odvodněném podkladu. Jednotlivé druhy prutů výztuže musí být 

označeny štítkem, aby nedošlo k jejich záměně. Přejímku, kterou bude provádět 

stavbyvedoucí, bude kontrolován druh použité výztuže, průměr jednotlivých prutů, počet 

prutů, délka, tvar a povrch výztuže. Bude provedena i kontrola osvědčení o jakosti výztuže. 

Po přejímce výztuže musí být stavbyvedoucím proveden zápis do stavebního deníku [5]. 

 

 Betonová směs bude na staveniště dopravena pomocí autodomíchávačů Scania 

zajištěných firmou ZAPA Unistav Brno, kde bude pomocí čerpadla betonové směsi 

dopravena do místa betonáže stropní desky. U přejímky, kterou provádí stavbyvedoucí,  

se provede vizuální kontrola konzistence, homogenity a velikosti zrn kameniva. Bude 

provedena i kontrola dodacího listu. Po přejímce betonové směsi musí být stavbyvedoucím 

proveden zápis do stavebního deníku. 

 

 

5.3 Pracovní podmínky 

 

Příjezdová komunikace na staveniště je zajištěna z ulice Pěkná po asfaltové 

komunikaci. Vnitrostaveništní komunikace je provedena z železobetonových panelů,  

které jsou uloženy na zhutněné vrstvě štěrkopísku. Obvod staveniště je zajištěn mobilním 

oplocením do výšky 2m. Vjezd i vstup na staveniště je zabezpečen uzamykatelnou bránou  

a cedulí s nápisem o zákazu vstupu všech nepovolaných osob. 

 

Na staveništi jsou zřízeny stavební buňky sloužící potřebám pracovníků. Jsou to buňky 

sloužící jako šatny, WC a umývárny. Je zde zřízena i buňka, která slouží jako kancelář 

stavbyvedoucího. Tyto buňky jsou osazeny na železobetonových panelech. Pro tyto buňky, 

ale i pro provozní zařízení staveniště je potřeba zdroj vody, energie a kanalizace. Voda bude 

zajištěna pomocí provizorní přípojky, která bude napojena na vodovodní síť. Energie bude 
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zajištěna přípojkou z rozvodné sítě vedoucí pod chodníkem na ulici Pěkná. Kanalizace  

z buněk na WC, umýváren a provozního zařízení staveniště bude napojena na hlavní 

kanalizační řád na ulici Pěkná. 

 

Práce je možno začít až po přejímce zdiva. Provádění prací se může provádět  

za slunného počasí, max. zataženo bez deště. K přerušení prací musí dojít za vydatných dešťů, 

silného větru a husté mlhy. Teplota vzduchu nesmí klesnout pod +5°C, max. +30°C. Rychlost 

větru pro provádění stropní konstrukce nesmí být větší jak 10,7m/s. 

 

Všichni pracovníci vyskytující se na staveništi musí mít potřebnou kvalifikaci  

pro práce, které budou provádět. Musí být proškoleni o BOZP. Zároveň musí být vybaveny 

osobními ochrannými pracovními pomůckami a musí je používat. 

 

 

5.4 Převzetí staveniště 

 

 Dozor a kontrolu provádění jednotlivých částí konstrukce zabezpečuje stavbyvedoucí. 

Po dokončení každé části realizace konstrukce vyzve zápisem ve stavebním deníku technický 

dozor investora k ověření správnosti a udělení souhlasu k navazujícím pracím. Udělení 

souhlasu bude zaznamenáno ve stavebním deníku [5]. 

 

 

5.4.1 Bednění 
 

 Před realizací konstrukce bednění musí být provedena přejímka svislých nosných 

konstrukcí. U těchto konstrukcí se kontroluje svislost, správná výška, rovinatost a přesnost 

pomocí nivelačního přístroje. Zároveň se kontroluje i vzhled použitých dílců, zda nejsou 

poškozeny nebo jinak znehodnoceny. 



53 

 

5.4.2 Vyztužování 
 

 Před armovacími prácemi musí být provedena přejímka konstrukce bednění.                

U bednění se kontroluje sestavení dle projektové dokumentace, stabilita bednění a jeho částí, 

odstranění nečistot a zbytků materiálu, příprava povrchu bednění, tuhost a správnost bednění  

i podpěrné konstrukce, provedení prostupů dle projektové dokumentace [5]. 

 

 

5.4.3 Betonáž 
 

 Před betonáží musí být provedena přejímka dokončeného vyztužení. Kontroluje se, 

zda je výztuž uložena dle projektové dokumentace, zda je zajištěna její poloha při betonáži, 

správná tloušťka betonové krycí vrstvy, druh použité výztuže, správný profil výztuže, 

vzdálenost mezi jednotlivými pruty, tvar výztuže a čistota bednění po armovacích pracích [5]. 

 

 

5.5 Personální obsazení 

 

 Pro bednící práce na stavbě byl zvolen kolektiv o 4 pracovnících. Vedoucí čety má být 

vyškolen na daný typ bednění, ostatní tři jsou stavební dělníci, kteří jsou důkladně proškoleni 

o práci, kterou budou provádět. 

 

 Pro armovací práce na stavbě byl zvolen kolektiv o 7 pracovnících. Vedoucí čety má 

být vyučen betonář – železář, ostatních šest jsou stavební dělníci, kteří jsou důkladně 

proškoleni o práci, kterou budou provádět. 
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 Pro betonáž na stavbě byl zvolen kolektiv o 5 pracovnících. Vedoucí čety má být 

vyučen betonář – železář, ostatní čtyři jsou stavební dělníci, kteří jsou důkladně proškoleni  

o práci, kterou budou provádět. 

 

 Pro odbedňovací práce na stavbě byl zvolen kolektiv o 4 pracovnících. Vedoucí čety 

má být vyškolen na daný typ bednění, ostatní tři jsou stavební dělníci, kteří jsou důkladně 

proškoleni o práci, kterou budou provádět. 

 

 Pro práce na odstranění náhradního podepření na stavbě byl zvolen kolektiv  

o 2 pracovnících. Vedoucí čety má být vyškolen na daný typ bednění, druhý z nich je stavební 

dělník, který je důkladně proškolen o práci, kterou bude provádět. 

 

Dále pro realizaci stropní konstrukce je potřeba jedna osoba na obsluhu stavebního 

jeřábu Liebherr 32 TT, dále jedna osoba na obsluhu čerpadla betonově směsi a jedna osoba  

na obsluhu autodomíchávače. Osoby na obsluhu čerpadla a autodomíchávače zajistí betonárka 

ZAPA Unistav Brno, jelikož je dodavatelem betonové směsi. 

 

 

5.6 Pracovní pomůcky a stroje 

 

 Pro provádění realizace stropní konstrukce bude zapotřebí těchto strojů a pomůcek: 

nákladní automobil obsahující hydraulickou ruku pro dopravu a vykládku bednění a výztuže, 

autodomíchávač pro dopravu betonové směsi, čerpadlo betonové směsi BSA 1005, věžový 

jeřáb Liebherr 32 TT pro dopravu bednění a výztuže na staveništi, ponorný vibrátor, vibrační 

lišta, měřící pomůcky (pásmo, metr, nivelační přístroj), vodováha, kotoučová stolní pila, 

kladivo, stříhačka oceli, ohýbačka oceli, vázací kleště, lopata, hrábě a zednická lžíce. 
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5.7 Pracovní postup 

 

5.7.1 Bednění 
 

- provedeme kontrolu, zda byla provedena přejímka svislých nosných konstrukcí, 

- začínáme stavět bednění pod stropní deskou D1, dále D2, D3, D4, D5 a naposled 

D6, 

- jako první vezmeme křížovou hlavu a nasadíme ji do stojky PEP a jejich spojení 

zajistíme pomocí klapky a zkontrolujeme funkčnost spojení, 

- dále vezmeme stojku PEP s křížovou hlavou a postavíme ji na rovný, čistý  

a únosný podklad v rohu místnosti a její polohu zajistíme pomocí trojnožky,  

která funguje jako stavěcí pomůcka, 

- stojku musíme natočit tak, aby se dal obsluhovat G-hák, který je součástí  

této konstrukce, 

- jelikož je výška bednění 2,75m, tak nemusíme provádět žádné ztužující rámy, 

které se provádí, je-li výška bednění větší jak 3m, 

- takto postavíme i druhou stojku, 

-  dvojici stojek s dvojnožkou zaměříme, zda jsou ve správné poloze a špatně 

postavenou stojku posuneme na správné místo, 

- vezmeme si pracovní vidlici a pomocí ní osadíme do křížové hlavy spodní nosník 

bednění GT 24, přičemž je zajištěn proti překlopení, 

- stejným postupem postavíme další dvojici stojek se spodním nosníkem GT 24, 

- takto budeme pokračovat, dokud nebudou postaveny všechny stojky s dolními 

nosníky GT 24, 

- na takto postavenou dvojici spodních nosníků pomocí pracovní vidlice osadíme 

horní nosníky VT 20 tak, aby konce betonářských desek (spáry mezi deskami), 

které se na ně budou osazovat, ležely vždy na nosníku, 

- přesahy nosníků VT 20, které leží na nosníkách GT 24 musí mít přesah minimálně 

15cm na každou stranu, 

- takto vystavíme celou podpěrnou konstrukci pro každou stropní desku, 

- před pokládkou betonářských desek musíme zajistit ochranu proti pádu z výšky 

pomocí bednícího sloupku 105, který přikotvíme ke svislé nosné konstrukci 

pomocí bednícího krčku, táhla a kotevní matky s podložkou, 
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- do osazeného sloupku vložíme dřevěné prkno, které slouží jako obednění čela 

stropní desky, 

- na osazený bednící sloupek 105 osadíme sloupek zábradlí HANDSET obsahující 

dřevěná prkna, které slouží jako zábradlí, 

- po vytvoření ochranného hrazení zajistíme horní nosníky VT 20 proti překlopení, 

- na zajištěné horní nosníky budeme pokládat betonářské desky ve směru stejném, 

jak jsme prováděli podpůrnou konstrukci a jejich polohu budeme zajišťovat 

pomocí hřebíků, 

- v prázdných místech, kam se nevešly betonářské desky, použijeme dořezovou 

překližku, kterou nařežeme na požadované velikosti a osadíme na nosníky  

a také zajistíme pomocí hřebíků, 

- poté použijeme dřevěná prkna a sbijeme je podle projektové dokumentace tak, 

abychom je mohli použít jako prostupy, 

- poté je vložíme do bednění, zaměříme je, zda jsou na správném místě a připevníme 

je k betonářským deskám hřebíky, 

- takto postavené bednění znivelujeme, zda odpovídá projektové dokumentaci, 

- po urovnání nastříkáme bednící desky separačním prostředkem PERI Bio Clean, 

- po této úpravě po rozestupech daných v projektové dokumentaci zavěsíme  

na spodní nosníky GT 24 mezilehlé stojky s přímými hlavami a vytočíme je  

na požadovanou délku a poté je zajistíme, 

- palety po prvcích bednění zůstávají na svém místě připraveny pro následující 

odbednění, 

- po těchto procesech a přejímce bednění můžeme zahájit práce s vyztužováním [2]. 

 

 

5.7.2 Vyztužování 
 

- provedeme kontrolu, zda byla provedena přejímka bednění, 

- zkontrolujeme betonářskou výztuž, zda nemá mastná nebo jinak znečištěná místa 

nebo zda se na ní nenacházejí odlupující se okuje, 

- obsahují-li některé pruty nějaké nečistoty nebo odlupující se okuje, tak je ihned 

odstraníme, než dojde k jejich profilování, 



57 

 

- musíme správně neprofilovat tvar výztuže dle projektové dokumentace, 

- dopravíme správně neprofilované pruty pomocí jeřábu na bednění, 

- rozmístíme distanční podložky na bednění dle projektové dokumentace, aby byla 

dodržena minimální tloušťka krytí výztuže, 

- na připravené distanční podložky se osadí spodní nosná výztuž stropní desky 

v příčném směru po vzdálenostech daných v projektové dokumentaci, 

- dále osadíme spodní podélnou nosnou výztuž na spodní příčnou výztuž  

po vzdálenostech daných v projektové dokumentaci a vzájemně je svážeme 

pomocí vázacího drátu, 

- rozmístíme pomocnou výztuž, tzv. ,,koník“, na spodní nosnou výztuž pro zajištění 

polohy horní nosné výztuže desky, 

- svážeme pomocnou výztuž se spodní nosnou výztuží pomocí vázacího drátu, 

- osadíme horní nosnou výztuž na pomocnou výztuž stejným způsobem jako spodní 

nosnou výztuž a svážeme horní nosnou výztuž s pomocnou výztuží i mezi sebou 

pomocí vázacího drátu [5].  

 

Po dokončení vyztužování stropní konstrukce vyzve stavbyvedoucí technický dozor 

investora ke kontrole správnosti provedené výztuže. O jejím výsledku bude proveden zápis  

do stavebního deníku. V případě neudělení souhlasu bude muset dojít k opravě nesrovnalostí 

a po jejich opravě bude technický dozor investora opět vyzván ke kontrole provedené 

výztuže. V případě udělení souhlasu bude o tomto souhlasu proveden zápis ve stavebním 

deníku a bude povoleno zahájit betonářské práce. 

 

 

5.7.3 Betonáž 
 

- před zahájením betonáže zkontrolujeme, zda byla provedena přejímka bednění  

a výztuže, 

- zkontrolujeme čistotu bednění a případné nečistoty musíme odstranit, 
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- betonová směs musí být zpracována přibližně do 60 minut po jejím smíchání 

v betonárce, proto musí být co nejrychleji vložena do čerpadla betonové směsi  

a jí poté dopravena do bednění, 

- betonovou směs začínáme ukládat do bednění v nejvzdálenějším rohu budoucí 

stropní desky a pokračujeme směrem k čerpadlu betonové směsi, 

- betonovou směs budeme ukládat v jedné vrstvě, což je tloušťka stropní konstrukce 

a to činí 200mm, 

- betonovou směs vkládáme do bednění z maximální výšky, která je 1500mm,  

aby nedocházelo k rozmísení směsi, oddělování jednotlivých frakcí, posunu 

výztuže nebo polohy bednění, 

-  směs musíme ukládat rovnoměrně a plynule a k jejímu rozprostírání  

a rozmísťování budeme používat výhradně lopaty a hrabě, 

- v případě, že dojde k přerušení betonáže, i když se to v této variantě 

nepředpokládá, budeme muset vytvořit pracovní spáru a tuto skutečnost uvedeme 

do protokolu betonáže, 

- pracovní spára se zajistí pomocí dřevěných prken a před pokračováním betonáže 

musí být povrch pracovní spáry očištěn mechanicky nebo proudem tlakové vody  

a musí se udržovat vlhký a zdrsněný, 

- hutnění bude prováděno ve stejném směru jako betonáž desky pomocí ponorného 

vibrátoru a vibrační lišty, 

- hutníme nejprve ponorným vibrátorem tak dlouho, dokud unikají ze směsi 

bublinky vzduchu, ale musíme dbát, aby betonová směs nebyla převibrovaná  

a nedošlo tak ke zhoršení její vlastností, 

- vzdálenost jednotlivých vpichů ponorného vibrátoru volíme maximálně jako  

1,4 násobek viditelného účinku průměru vibrátoru, 

- přesnou dobu vibrování a vzdálenost jednotlivých vpichů však určí stavbyvedoucí 

na začátku betonáže, 

- po dokončení vibrování ponorným vibrátor budeme pokračovat vibrováním 

pomocí vibrační lišty tak, že dovibrujeme betonovou směs a zároveň ji uhladíme 

do roviny, 

- u okraje nesmíme vibrovat vibrační lištou, proto kraje urovnáme do roviny pomocí 

zednické lžíce, 

- po dokončení betonáže a vibrování musí dojít k ošetřování a ochraně betonu 

kropením vodou s kombinací s překrýváním PE folií, 
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- musíme používat vodu o stejné nebo přibližně stejné teplotě jako má povrch 

betonu, 

- toto opatření nám slouží proti předčasnému vysychání v důsledku slunečního 

záření v počátcích tuhnutí a tvrdnutí betonu [4]. 

 

Nastane-li, že teploty před betonáží jsou nižší než +5°C, i když se tato situace 

neočekává, musíme učinit tyto opatření:        

  -  bednění i výztuž musí být zbaveny od případného sněhu a námrazy, 

  -  teplota podkladu musí být alespoň +5°C,     

  - betonárna musí ohřívat záměsovou vodu tak, aby teplota betonové směsi 

      při ukládání do bednění minimální teplotu +10°C a tuto teplotu musíme   

                           zkontrolovat u každého autodomíchávače,    

  - beton ošetřujeme ochrannými prostředky, geotextílií a PE fólií [4]. 

 

 

5.7.4 Odbednění 
 

- po čtrnácti dnech po betonáži může dojít k odstranění bednění a nahrazení  

ho náhradním podepřením, 

- jako první odstraníme z betonářských desek sbitá prkna, která nám sloužila  

pro zřízení ohrazení prostupů, 

- tyto sbitá prkna odstraňujeme tak, aby nedošlo k poškození betonové stropní 

konstrukce, 

- dále odstraníme mezilehlé stojky a uložíme je do palet, které jsme ponechali 

v místě bednění po sestavení bednění, 

- jestli přemisťujeme stojky mezi jednotlivými záběry, tak hlavy zůstávají nasazené, 

jinak je odstraníme, 

- nejprve spustíme stojky s křížovými hlavami uprostřed desky o 4cm, následně 

ostatní stojky s křížovými hlavami také o 4cm, 

- vezmeme si pracovní vidlici a sklopíme horní nosníky VT 20 kromě těch,  

které jsou v místě styku betonářských desek, 
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- tyto sklopené nosníky vyjmeme z bednění a uložíme je do připravené palety, 

- následně budeme vyjímat betonářské desky a zbylé horní nosníky a opět je 

uložíme do bednění, 

- vyjmuté betonářské desky pečlivě poskládáme do stohu tak, aby se dali dobře  

a jednoduše očistit jejich hrany od nečistot, 

- poté pomocí pracovní vidlice vyzvedneme dolní nosníky GT 24 z křížových hlav  

a uložíme je do připravených palet, 

- následně u stojky s křížovou hlavou odmontujeme trojnožku a stojky s křížovou 

hlavou uložíme do připravené palety, pokud budeme stojky přemisťovat mezi 

jednotlivými záběry, 

- pokud se stojky nepřemisťují, tak odmontujeme křížovou hlavu a každou část 

uskladníme zvlášť do své palety, 

- tímto způsobem demontujeme všechny zbývající stojky, 

- okamžitě po demontáži provedeme realizaci náhradního podepření, které bude 

provedeno dle projektové dokumentace a bude se skládat ze stojek s koncovou 

deskou, 

- hrany odstraněných betonářských desek před dalším použitím musíme opatřit 

separačním prostředkem PERI Bio Clean pro snažší obednění, odbednění  

i pro jejich ochranu, 

- ochranné hrazení, které bylo vytvořeno ze sloupků zábradlí HANDSET s prkny 

odstraníme teprve potom, co bude na stropní konstrukci postavena obvodová nosná 

svislá konstrukce taková výšky, že už toto zábradlí nebude třeba, 

- s průběhem odstranění ochranného hrazení bude také probíhat odstranění prken, 

které sloužily pro obednění čela betonované stropní konstrukce, a současně bude 

také demontován bednící sloupek 105, 

- všechny tyto prvky bednění budou uloženy do připravených palet, 

- po 28 dnech po betonáži odstraníme náhradní podepření a uložíme ho  

do připravených palet, 

- po tomto odstranění může dojít ke kontrole provedení stropní konstrukce a jejímu 

schválení nebo upravení nedostatků [2]. 
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5.8 Jakost a kontrola kvality 

 

 Tvar a rozměr hotového monolitického železobetonového stropu se kontroluje pomocí 

stavebního laseru s vodorovnou i svislou rovinou a také pomocí měřících pomůcek (pomocí 

2m latě s dvěma libelami) a musí odpovídat výkresům tvaru konstrukce v projektové 

dokumentaci. 

 

 Povrch stropní konstrukce musí být bez větších dutin a štěrkových hnízd. Obsahuje-li 

konstrukce tato nevyhovující místa, jejich celková plocha nesmí přesahovat 5% celkového 

povrchu dané konstrukce. Z betonové konstrukce nesmí v žádném místě vyčnívat nosná 

výztuž desky. Je-li podhled betonové desky určen k omítnutí, tak nesmí být jeho povrch nijak 

znečištěn různými látkami, které by snižovaly soudržnost omítky s betonovým povrchem. 

Podhled musí být též bez výčnělků. Obsahuje-li deska tyto výčnělky, tak jejich tloušťka může 

být maximálně ½ tloušťky omítky [5]. 

  

Celkovou kontrolu provádí stavbyvedoucí ve spolupráci s technickým dozorem 

investora. O průběhu a výsledku kontroly provede stavbyvedoucí zápis ve stavebním deníku. 

Po provedení zápisu ve stavebním deníku a po schválení stropní konstrukce může dojít 

k jejímu předání [5]. 

 

 

5.9 Bezpečnost a ochrana zdraví 

 

 Před zahájením prací musí být všichni pracovníci prokazatelně seznámeni s veškerými 

předpisy. Dále jsou všichni pracovníci povinni při práci používat předepsané osobní ochranné 

pracovní pomůcky. Mezi osobní ochranné pracovní pomůcky patří pracovní rukavice, pevná 

obuv s vyztuženou špičkou, pracovní oděv, reflexní oděvy, bezpečnostní přilba, ochranné 

brýle, ochranné sluchátka, respirátory a masky. 
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K zajištění BOZP musí být zřízeno ochranné hrazení po obvodu stropní konstrukce  

a schodišťového prostoru, aby bylo zamezeno volnému pádu z výšky. 

  

Zákon č. 309/2006 Sb. – požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti  

nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

 

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. – o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost  

a ochranu zdraví při práci na staveništích 
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 10 – Detail obednění čela stropní desky Doka  

 11 – Nosníkové bednění Peri Multiflex GT 24/GT 24  

 12 – Náhradní podepření – Peri Multiflex GT 24/GT 24  

 13 – Nosníkové bednění Peri Multiflex GT 24/VT 20  

 14 – Náhradní podepření – Peri Multiflex GT 24/VT 20  

 15 – Systémové bednění Peri Skydeck  

 16 – Náhradní podepření – Peri Skydeck  

 17 – Systémové bednění Peri Skydeck ve 2 taktech  

 18 –  Systémové bednění Peri Skydeck ve 2 taktech  

 19 – Náhradní podepření – Peri Skydeck ve 2 taktech  

 20 – Nosníkové bednění Doka Dokaflex 1-2-4  

 21 – Organizační schéma provádění žb konstrukce 

 

     B. Harmonogramy  

        - Harmonogram realizace železobetonových stropních konstrukcí systémovým bedněním 

           Peri Multiflex GT 24/GT 24  

        - Harmonogram realizace železobetonových stropních konstrukcí systémovým bedněním 

           Peri Multiflex GT 24/VT 20  

        - Harmonogram realizace železobetonových stropních konstrukcí systémovým bedněním 

           Peri Skydeck  
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        - Harmonogram realizace železobetonových stropních konstrukcí systémovým bedněním 

           Peri Skydeck ve dvou taktech  

        - Harmonogram realizace železobetonových stropních konstrukcí systémovým bedněním 

           Doka Dokaflex 1-2-4  

 

     C. Rozpočty  

        - Rozpočet realizace železobetonových stropních konstrukcí systémovým bedněním 

           Peri Multiflex GT 24/GT 24  

        - Rozpočet realizace železobetonových stropních konstrukcí systémovým bedněním 

           Peri Multiflex GT 24/VT 20  

        - Rozpočet realizace železobetonových stropních konstrukcí systémovým bedněním 

           Peri Skydeck  

        - Rozpočet realizace železobetonových stropních konstrukcí systémovým bedněním 

           Peri Skydeck ve dvou taktech  

        - Rozpočet realizace železobetonových stropních konstrukcí systémovým bedněním 

           Doka Dokaflex 1-2-4 


