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Anotace 

 

Diplomová práce je zaměřena na variantní řešení použití systémů bednění pro ŽB monolitické 

nosné konstrukce staveb. Cílem mojí práce je posouzení zvolených systémů bednění pro 

svislé a vodorovné konstrukce polyfunkčního domu „Kaplička“ na parc.č. 925/2, k.ú. Nové 

Sady v Olomouci a jejich srovnání s dalšími vhodnými systémy bednění. Na základě 

porovnání a vyhodnocení zvolených variant bednění jsem vyvodil závěr. Součástí této práce 

je také mnou vypracovaný technologický postup provádění železobetonových konstrukcí výše 

uvedeného polyfunkčního domu, kontrola jakosti zadaného procesu a organizační schémata 

postupu prací pro daný objekt včetně jejich vazby na zařízení staveniště.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Annotation 

The dissertation is focused on variable solution of the shuttering systems usage for ŽB 

monilitical carrying construction of the buidings. The main objective is evaluation of the 

chosen shuttering systems for vertical and horizontal construction of the polyfunctional house 

„Kaplička“ on plot nr. 925/2, in Nové Sady Olomouc and theirs comparison with other 

suitable systems of shuttering. Based on the comparison and assesment of chosen possibilities 

I have chosen the conclusion. Part of this thesis is also worked out technological procedure of 

the ferroconcrete constructions above mentioned polyfunctional house, quality process 

controll and organizational chart of the work procedure for given building including their 

buildings equipment binding.  
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1. Seznam použitých zkratek a značení 
 

A – ampér, jednotka elektrického proudu 

BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

ČR – Česká republika 

DN – jmenovitý průměr [mm] 

DPS – dokumentace provedení stavby 

GD – generální dodavatel 

GP – generální projektant  

Kg – kilogram, jednotka váhy 

Kč – koruna česká, platidlo České republiky 

LT – tvárná litina 

MJ – měrná jednotka 

MPa – megapascal, jednotka tlaku 

Nh – normohodina 

NN – nízké napětí 

NP – nadzemní podlaží 

OIBP – oblastní inspektorát bezpečnosti práce 

OOPP – osobní ochranné pracovní pomůcky 

PD – projektová dokumentace 

S – suterén 

TDI – technický dozor investora 

THP – technicko hospodářský pracovník 

ZS – zařízení staveniště 

ŽB – železobeton 

ŽP – životní prostředí 

ad. – a další 

apod. – a podobně 

dB – decibel, jednotka intenzity zvuku 

hod. – hodina, jednotka času 

kg/m2 – kilogram na metr čtvereční, jednotka plošného zatížení 

km – kilometr, jednotka délky 

kN/m2 – kilonewton na metr čtvereční, jednotka zatížení 

ks – kus, jednotka množství 
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k.ú. – katastrální území 

kW – kilowatt, jednotka elektrického výkonu 

l – litr, jednotka objemu 

m – metr, jednotka délky 

mm – milimetr, jednotka délky 

m2 – metr čtvereční, jednotka plochy 

m3 – metr krychlový, jednotka objemu 

např. – například 

obr. – obrázek 

parc.č. – parcela číslo 

tab. – tabulka 

t – tuna, jednotka hmotnosti 
o – stupeň, úhlový stupeň, úhlová míra 
o C – stupeň Celsia, jednotka teploty 

% – procento, vyjádření části celku v setinách 

½ – polovina celku 

¼ – čtvrtina celku 
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2. Úvod 
 
Železobetonové (ŽB) monolitické konstrukce jsou v současnosti jednou z nejpoužívanějších 

technologií, která se uplatňuje ve všech oborech stavebnictví. V rámci pozemního stavitelství 

se nejvíce používá pro průmyslové objekty, stavby občanského vybavení a v bytové výstavbě.  

Základními prvky monolitických konstrukcí jsou beton a betonářská výztuž.  Pro realizaci ŽB 

monolitických nosných konstrukcí je nutné zřízení bednění, tzv. bednících forem. V současné 

době se nejvíce používají systémová bednění renomovaných firem působících na našem trhu.  

 

V rámci této diplomové práce je řešena problematika ŽB monolitických nosných konstrukcí 

polyfunkčního domu „Kaplička“ na parc.č. 925/2, k.ú. Nové Sady, ulice Družební 

v Olomouci s důrazem na variantní řešení navrženého bednění.  

 

První část diplomové práce je teoretická. Jejím cílem je celkový průřez a obeznámení se 

s dostupnými druhy a metodami bednění. Jednotlivé druhy bednění jsou řazeny dle možnosti 

opakovaného použití bednících materiálů, druhu použitého materiálu, tvaru charakteristických 

částí a dle způsobu používání. U opakovaně použitelných bednění je kladen důraz na 

systémová bednění, která vzhledem k jejich neustálému vývoji a zdokonalování, jsou 

nazývána také jako progresivní. Pro výše uvedený bytový dům je pro realizaci vodorovných a 

svislých ŽB monolitických nosných konstrukcí navrženo použití systémového bednění. 

Součástí této práce je vyhodnocení zvolené varianty bednění, její porovnání s alternativními 

variantami a závěrečné vyhodnocení poznatků. 

 

Praktická část diplomové práce je věnována vypracování realizační dokumentace pro 

provádění ŽB monolitických konstrukcích polyfunkčního domu „Kaplička“ na parc.č. 925/2, 

k.ú. Nové Sady, ulice Družební v Olomouci. Realizační dokumentaci tvoří mnou 

vypracovaný technologický postup provádění železobetonových konstrukcí výše uvedeného 

polyfunkčního domu, kontrola jakosti zadaného procesu, výkresy tvarů bednění a také 

organizační schémata postupu prací pro daný objekt včetně jejich vazby na zařízení 

staveniště.  

 

Podkladem pro vypracování realizační dokumentace pro provádění ŽB monolitických 

konstrukcích polyfunkčního domu je jeho projektová dokumentace ve stupni DPS (viz. 

přílohy - podklady pro diplomovou práci). 
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3. Bednění 
 

Bednění je dočasná nebo trvalá pomocná konstrukce, která vytváří formu pro uložení a 

zhutnění čerstvého betonu při výrobě betonových a železobetonových prvků a konstrukcí. 

Bednění se také používá pro uložení a zhutnění hlíny při budování zdí hliněných staveb. 

Bednící forma se skládá z bednícího pláště, vnitřních a vnějších výztuh a její poloha a stabilita 

je zabezpečována opěrným a podpěrným systémem. 

 

3.1 Základní požadavky na bednící formy 
 

• Návrh a využití jednoduchých konstrukcí bednění za účelem snížení pracnosti při jeho 

montáži, dostatečná pevnost a snadná demontáž při odbedňování dokončených prvků a 

konstrukcí. 

• Bednící plášť musí být dostatečně těsný tak, aby se jemné části čerstvého betonu při jeho 

ukládání do bednění nevyplavovaly mimo formu. 

• Provedení bednění v tolerancích požadovaných projektovou dokumentací stavby. Bednící 

forma musí být stabilní a udržet požadovaný tvar pod tlakem čerstvého betonu dle normy  

      ČSN 73 0042 [18] 

• Bednící forma nesmí být poškozena povětrnostními vlivy před betonáží, vlhkostí 

čerstvého betonu, vodou při ošetřování betonu v procesu tuhnutí a tvrdnutí, ani jeho 

vysycháním. 

• Povrch dokončeného betonového prvku po jeho odbednění musí vykazovat požadovanou 

(jednotnou) strukturu. 

• Bednění musí být zhotoveno tak, aby zaručovalo bezpečnost všech pracovníků, kteří se na 

vytváření požadované konstrukce postupně podílejí. 

• Každé bednění je nutné posoudit vzhledem k celkovým nákladům na budoucí 

železobetonovou konstrukci a také k času potřebnému pro její realizaci. Dle těchto 

požadavků se volí materiál pro zhotovení konstrukce bednění. 
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3.2 Rozdělení bednění 
 

a) Dle možnosti opakovaného použití materiálů, ze kterých se skládá bednící forma, 

rozdělujeme bednění do tří základních skupin: 

 

1. Ztracené (zabudované) bednění:  

− bednění staticky spolupůsobící,                                                    

− bednění nenosná. 

 

2. Odstraňované jednorázové bednění 

 

3. Opakovaně využité bednění:  

− tradiční bednění, 

− systémové bednění, 

− speciální bednění. 

 

4. Skruže a ramenáty 

 

b) Dle použitého materiálu rozdělujeme bednění: 

 

1. Dřevěné 

2. Kovové 

3. Plastové 

4. Z vodovzdorné překližky 

5. Z pryže 

6. Papírové 

 

c) Dle tvaru a charakteristických částí rozdělujeme bednění: 

 

1. Tabulové 

2. Deskové 

3. Dílcové 

4. Velkoplošné 
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d) Dle způsobu používání rozdělujeme bednění: 

 

1. Nepřenosné bednění 

2. Přenosné bednění 

3. Posuvné bednění 

4. Pojízdné bednění 

5. Ztracené bednění 

6. Nafukovací bednění 

7. Papírové bednění 
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4. Ztracené bednění 

Ztracené, nebo také zabudované bednění, je forma pro uložení čerstvého betonu. Po betonáži 

a vytvrdnutí betonu se neodstraňuje a zůstává trvalou součástí vybudované konstrukce. 

Vytváří tedy zároveň tvar konstrukce a také její povrch. Ztracené bednění tvoří základ mnoha 

konstrukčních systémů a řešení. Představuje sendvičový způsobu výstavby a současně je 

moderní a osvědčenou stavební technologií. Ztracené bednění může přenášet část zatížení 

konstrukce (spolupůsobit) nebo betonový či železobetonový prvek ohraničovat a případně v 

něm vytvářet dutiny. Vzniklé dutiny ze ztraceného bednění vylehčují a tím snižují hmotnost 

vybudované konstrukce (např. stropu).  

 

4.1 Bednění staticky spolupůsobící    

                                              

4.1.1 Ocelobetonové konstrukce 

V ocelobetonových konstrukcích je bednění tvořeno ocelovým plechem a vždy přebírá část 

zatížení konstrukce. Ocelobetonové konstrukce se provádí dle normy ČSN EN 1994-1-1 (73 

1470) [12]. 

 

4.1.2 Filigránové stropy 

Filigránové stropy jsou dalším příkladem staticky spolupůsobícího bednění. Jsou tvořeny z 

tenkých železobetonových desek (filigránových desek), které jsou doplněny betonářskou 

výztuží a následně shora zabetonovány čerstvým betonem. Jedná se tedy o spřaženou 

konstrukci. Filigránové stropní desky plní nejen funkci ztraceného bednění, ale také plní 

nosnou funkci a zejména vytváří podhled stropu s dokonale hladkým povrchem. Stropní 

filigránové desky jsou vyráběny dle ČSN EN 13747 (72 3058) [16]. 
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Obr. 1 Filigránový strop [3] 

 

4.1.3 Betonové tvarovky ztraceného bednění 
 
Ztracené bednění tvořené  betonovými tvarovkami patří v současnosti mezi moderní systémy 

výstavby. Základními prvky jsou tvarovky, tvárnice a lícové cihly vyrobené z prostého 

betonu. Nejčastěji se vyrábějí a dodávají jako prefabrikáty s dutinami. Dutiny ve tvarovkách 

slouží pro zmonolitnění realizované konstrukce. Betonové tvarovky tvoří bednění budoucí 

konstrukce a po zmonolitnění se stávají její trvalou součástí. Tvárnice ztraceného bednění se 

kladou nebo zdí převážně na vazbu. Kladení se provádí na sucho nebo se provádí zdění 

tvarovek na cementovou zdící maltu. Při zdění je do ložných spár a do dutin ve tvarovkách 

průběžně vkládána betonářská výztuž (vertikální a horizontální). Betonáž se následně provádí 

čerstvou betonovou směsí, která se aplikuje a následně hutní do dutin ve tvarovkách. 

Výsledkem výše uvedeného procesu je vytvoření železobetonové konstrukce. Pracovní záběry 

se volí po jednotlivých vodorovných vrstvách až do dosažení požadované výšky realizované 

konstrukce. Maximální přípustná výška jednoho pracovního záběru při betonáži je 1 m. 

Časová prodleva mezi jednotlivými pracovními záběry podle technologického předpisu činí 

24 h.  

 

Využití ztraceného bednění z betonových tvarovek je rozsáhlé. Používá se pro základové 

konstrukce i nosné zdivo pozemních staveb. Dále se používá pro výstavbu opěrných zdí, 

oplocení, jímek, sklepních prostor, bazénů a také pro prvky zahradní architektury. Výstavba 

formou ztraceného bednění je poměrně rychlá a technologicky nenáročná. Z ekonomického 



 
 

hlediska se jedná o levný způsob výstavby. V

mrazuvzdorné a dosahují dobrých zvukov

 

 

  

 

Obr. 2 Ztracené bedn

4.1.4 Stavební systém VELOX

Základním prvkem univerzálního 

VELOX. Při stavbě domů z tohoto

připraveného bednění z výše uvedených 

součástí svislých i vodorovných konstr

štěpkocementových desek je

z celkového objemu desky činí 89 %. 

pevnost a soudržnost desek a

a zvyšuje jejich odolnost proti plísním a

 

ůsob výstavby. Výsledné konstrukce jsou pevné, velmi trvanlivé, 

mrazuvzdorné a dosahují dobrých zvukově izolačních vlastností.   

  

 

br. 2 Ztracené bednění z betonových tvarovek [4] 

 

 

Stavební systém VELOX 

Základním prvkem univerzálního stavebního systému VELOX je štěpkocementová deska 

ě ů z tohoto systému se stěny a stropy betonují d

výše uvedených desek, které se po vytvrdnutí betonu stávají trvalou 

ástí svislých i vodorovných konstrukcí. Výchozí surovinou pro

je kulatina jehličnatého dřeva, tzv. dřevitá št

celkového objemu desky činí 89 %. Dalšími komponenty jsou cement

soudržnost desek a roztok vodního skla, který stabilizuje desky proti vlhkosti 

zvyšuje jejich odolnost proti plísním a hlodavcům. 
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pevné, velmi trvanlivé, 

 

 

ěpkocementová deska 

ny a stropy betonují do předem 

desek, které se po vytvrdnutí betonu stávají trvalou 

Výchozí surovinou pro výrobu 

řevitá štěpka, která 

cement, který zajišťuje 

který stabilizuje desky proti vlhkosti 
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Obr. 3 Stavební systém VELOX [5] 

 

4.2 Bednění nenosná 
 

4.2.1 Stropní vložky 

Účelem ztraceného bednění tvořeného stropními vložkami je vylehčování konstrukcí. Stropní 

vložky mohou být použity jak v prefabrikovaných stropních panelech, tak v monolitických 

konstrukcích. Výroba prefabrikovaných stropních panelů se provádí dle normy ČSN EN 

15037- 4 (72 3414) [17]. Stropní vložky kladené na staveništi do monolitické stropní 

konstrukce jsou různého typu a z různých materiálů. Pro výrobu stropních vložek se používají 

tyto materiály: 

− keramické tvarovky (ARMO, SIMPLEX ad.), 

− štěpkocementové desky, 

− aglomerované dřevo, 

− polystyren, 

− PVC, 

− pryž. 



 
 

5. Odstraňované jednorázové bedn
 

Odstraňované jednorázové bedn

Používá se v případech, kdy je velmi obtížná montáž tradi

prvků.  Převážně se využívá pro bedn

je například vícehran, ovál, kónus nebo prom

profilovaných hlavic a patic sloup

odbedňuje. Při odbedňování je forma nevratn

Z tohoto důvodu se jednorázové bedn

papír, recyklované plasty nebo levná p

Typickým představitelem odstra

bednění. Vyrábí se z papírových, spirálov

opatřeny ochrannou vrstvou pro zvýšení hladkosti povrchu a odolnosti proti vod

 

Druhy papírových bednění: 

 

− spirálové (průměr: 150 – 1200 mm)

− spirálové se zipem (průměr: 200 

− hladké se zipem (průměr: 150 

− oválné, 

− čtvercové bednění, 

− obdélníkové bednění. 

                                                 

 

                              

 

ované jednorázové bednění 

ované jednorázové bednění bývá také označováno jako netradič

ípadech, kdy je velmi obtížná montáž tradičního či systémového bedn

 se využívá pro bednění kruhových sloupů a sloupů netrad

kónus nebo proměnný průřez. Dále jej lze použít pro

hlavic a patic sloupů nebo říms. Bednící forma se po zatvrdnutí betonu 

ňování je forma nevratně poškozena a nelze ji opakovan

vodu se jednorázové bednění vyrábí z levných materiálů, jako jsou recyklovaný 

papír, recyklované plasty nebo levná překližka. 

edstavitelem odstraňovaných jednorázových bednění je p

z papírových, spirálově vinutých trubic, které jsou uvnit

eny ochrannou vrstvou pro zvýšení hladkosti povrchu a odolnosti proti vod

1200 mm), 

ů ěr: 200 – 600 mm), 

ů ěr: 150 – 1200 mm), 

                                 

                                         Obr. 4 Odstraňované jednorázové bedně
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jako netradiční nebo kreativní. 

či systémového bednění 

netradičních tvarů, jako 

ez. Dále jej lze použít pro bednění 

Bednící forma se po zatvrdnutí betonu 

ji opakovaně použít. 

ů, jako jsou recyklovaný 

ění je papírové kruhové 

 vinutých trubic, které jsou uvnitř i na povrchu 

eny ochrannou vrstvou pro zvýšení hladkosti povrchu a odolnosti proti vodě.  

   

ované jednorázové bednění [6] 
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6. Opakovaně využitelné bednění 
 

6.1 Tradiční bednění 
 
Tradiční bednění se skládá z podpěrné konstrukce a z bednícího pláště, který vytváří tvar 

bedněného prvku. Musí být řádně dimenzováno, protože přenáší tíhu čerstvé betonové směsi, 

provozního a také nahodilého zatížení vznikajícího při montáži tohoto bednění. Tradiční 

bednění je pouze pomocnou a dočasnou konstrukcí. Montáž tradičního bednění je klasickou 

tesařskou konstrukcí a většinou se zřizuje pro individuální použití. Snahou je docílení co 

nejjednodušší konstrukce při minimální pracnosti, avšak dostatečně tuhé a snadno 

demontovatelné. Při montáži tradičního bednění je bednící materiál částečně rozřezán, a proto 

patří mezi spotřební materiál na staveništi. Po dokončení bednění a uložení betonářské oceli 

(tzv. armatury) je bednící forma vyplněna betonem. Tento proces se nazývá betonáž.  Po 

zatvrdnutí betonu se provádí odstranění bednění, označované také jako odbednění prvku nebo 

konstrukce. 

Nejpoužívanějším materiálem pro zhotovení tradičního bednění je smrkové dřevo II. a III. 

třídy. Používají se dřevěná prkna tl. 25mm, fošny, vodovzdorné překližky, hranoly 100 x 100 

mm nebo 120 x 120 mm a také kulatina. 

 

Výhody tradičního bednění: 

 

1. Maximální tvarová variabilita. 

2. Využití pro atypické konstrukce (např. točitá schodiště). 

3. Obnovitelný zdroj materiálu (dřevo). 

 

Nevýhody tradičního bednění: 

 

1. Časově náročná montáž. 

2. Vysoká pracnost při montáži. 

3. Pracné očištění betonem znečištěného bednění. 

4. Většinu prvků po odbednění nelze opakovaně použít. 

 



 
 

V současnosti je tradiční bedně

progresivních systémových bedně

 

 

Obr. 5 Montáž tradi

6.2 Systémové bednění 
 
Systémové bednění je také ozna

pokračující, vyvíjející se a šíř

bednění a snížení pracnosti př

neomezená pro většinu vodorovných, svislých i šikmých betonových a železobetonových 

konstrukcí. 

  

Na trhu v oblasti systémového bedn

Mezi nejvýznamnější výrobce a pronajimatele systémo

 

•  PERI (zastoupení pro ČR: PERI, spol. s.r.o.)   

•  DOKA (Zastoupení pro ČR: 

•  NOE (Zastoupení pro ČR: ISD

 

ční bednění používá jen zřídka a stále více se využívá 

systémových bednění. 

  

 

br. 5 Montáž tradičního bednění pro schodiště  

 

 

 

ní je také označováno jako progresivní. Důvodem je neustále postupující, 

ující, vyvíjející se a šířící se technologie ve snaze docílení co nejvě

při jeho montáži. Použitelnost systémových b

tšinu vodorovných, svislých i šikmých betonových a železobetonových 

oblasti systémového bednění působí celá řada a to převážně zahrani

výrobce a pronajimatele systémového bednění patří: 

ČR: PERI, spol. s.r.o.)    

(Zastoupení pro ČR: Česká Doka bednící technika spol. s.r.o.) 

ČR: ISD-NOE, s.r.o.) 
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využívá moderních 

 

vodem je neustále postupující, 

ící se technologie ve snaze docílení co největší univerzálnosti 

oužitelnost systémových bednění je téměř 

tšinu vodorovných, svislých i šikmých betonových a železobetonových 

ě zahraničních výrobců. 

 

 



 
 

•  MEVA (Zastoupení pro Č

•  PASCHAL (Zastoupení pro Č

•  MONTI ALU (Zastoupení pro 

•  ULMA (Zastoupení pro Č

•  HARSCO (Zastoupení pro Č

 

6.2.1 Svislé (vertikální) systémové bedn
 
 Svislé systémové bednění bývá ozna

vždy tvořeno základním prvkem, kterým je panel. 

obvodem a s mezilehlými žebry a v n

vyrobený buď z ocelového ohýbaného

některých výrobců také z ocelových úhelník

překližkou a v některých případech

panelů se mezi jednotlivými výrobci

navazující panely v modulových 

komponenty jsou panely tvořící vnit

výztuhy, příložky, opěry (tzv. stabilizátory), spojovací ty

pro montážní lávky. 

 

Obr. 6 Systémové bedně

 

(Zastoupení pro ČR: MEVA Bednící Systémy, s.r.o.) 

PASCHAL (Zastoupení pro ČR: PASCHAL s.r.o.) 

MONTI ALU (Zastoupení pro ČR: SYSTÉMOVÉ BEDNĚNÍ, s.r.o.) 

(Zastoupení pro ČR: ULMA Construcción CZ, s.r.o.) 

HARSCO (Zastoupení pro ČR: Harsco Infrastructure CZ s.r.o.) 

systémové bednění  

ění bývá označováno také jako stěnové. Stěnové systémové bedn

eno základním prvkem, kterým je panel. Panel je tvořen rámem s

mezilehlými žebry a v něm osazeným bednícím pláštěm. Rám p

ohýbaného plechu, nebo z ocelových uzavř

ocelových úhelníků. Bednící plášť panelu je tvoř

řípadech také ocelovým plechem tl. 2mm.  Rozm

se mezi jednotlivými výrobci liší.  Výchozím rozměrem je základní panel a na n

modulových řadách (vertikálně i horizontálně). Dalšími systémovými 

panely tvořící vnitřní a vnější rohy, spojovací materiál, vodorovné a svislé 

ěry (tzv. stabilizátory), spojovací tyče, kotvy a také konzole a zábradlí 

 

br. 6 Systémové bednění NOE pro svislé konstrukce (veletrh BAUMA 2013)
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ystémové bednění je 

řen rámem s vyztuženým 

m osazeným bednícím pláštěm. Rám panelu je 

ocelových uzavřených profilů a u 

 panelu je tvořen vodovzdornou 

Rozměry bednících 

rem je základní panel a na něj 

Dalšími systémovými 

í materiál, vodorovné a svislé 

e, kotvy a také konzole a zábradlí 

 

(veletrh BAUMA 2013) 
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Příklady použití: 

 

− bednění základových pasů a patek, 

− bednění nosných stěn, 

− bednění sloupů a pilířů, 

− bednění průvlaků stropů (v kombinaci s vodorovným bedněním).                                                  

 

Výhody svislého systémového bednění: 

 

1. Rychlá a snadná montáž a demontáž. 

2. Velké dílce pro bednění velkých ploch. 

3. Mnohonásobná opakovaná použitelnost. 

4. Rychlé a snadné spojování jednotlivých prvků (spojovací systém). 

5. Vysoká kvalita povrchu betonovaných konstrukcí (pohledový beton). 

6. Možnost kombinace stěnového a stropního bednění.  

7. Systémové komponenty pro zajištění BOZP (pracovní lávky apod.) 

 

Nevýhody svislého systémového bednění: 

 

1. Vysoká pořizovací cena (počáteční finanční nákladnost). 

2. Nutnost montážního plánu bednění. 

 

 

6.2.2 Vodorovné (horizontální) systémové bednění 
 
Vodorovné systémové bednění bývá označováno jako stropní bednění nebo také tříprvkové 

stropní bednění. Název je odvozen ze tří základních prvků, které tvoří hlavní nosnou 

podpěrnou konstrukci. Jedná se o stavební stojky, dřevěné nosníky a bednící desky.  

 

a) Stavební stojky 

Stavební stojky jsou označovány také jako stropní podpěry.  Vyrábějí se převážně 

z pozinkované oceli v různých délkách od 1,00 m do 5,50 m podpěrné výšky.  Stropní 

podpěry jsou rektifikovatelné, což umožňuje nastavení přesné výšky stojky. Na stropní 
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podpěry se osazuje spouštěcí hlavice, která slouží pro uložení podélných stropních nosníků. 

Spouštěcí hlavice je opatřena rektifikační maticí, jejíž součástí je integrovaný klín pro rychlé 

odtížení stojky. Při demontáži stojek v procesu odbedňování se úderem kladiva na klín 

spouštěcí hlavice posune, čímž poklesne o 5 mm a matici lze bez velkého úsilí sešroubovat a 

stojku odstranit. Takto je matice chráněna a je prodloužena její životnost. Uvedený princip 

odbedňování zabraňuje případnému úrazu ruky pracovníka a zároveň tak chrání jednotlivé 

díly před jejich ztrátou. 

 

b) Stropní nosníky 

Dřevěné podélné nosníky jsou nedílnou součástí systému stropního bednění. Vyrábí se 

převážně z přírodního dřeva nebo kombinací přírodního a aglomerovaného dřeva. Nejčastěji 

jsou vyráběny v délkách od 2,65 m do 3,9 m. Hmotnost nosníků na jeden metr délky činí 5 

kg. Nosník je tvořen horní a dolní pásnicí a stojinou. Horní a dolní pásnice jsou během 

montáže a hlavně demontáže vystaveny možnému mechanickému poškození. Z tohoto 

důvodu bývají jejich konce opatřeny nalisovaným plastem nebo zpevněním plechovými 

prvky.  Stojina je speciálně lepena z devíti vrstev přírodního dřeva nebo je vytvořena z 

 aglomerovaného dřeva. Nosníky je možno snadně spojovat s bednícími deskami za pomoci 

hřebíků. 

 

c) Bednící desky 

Bednící desky jsou nejčastěji vyráběny z třívrstvé překližky ze smrkového a jedlového dřeva. 

Vyrábí ve v tloušťkách 21 a 27 mm o rozměrech dle modulové řady výrobce. Nejčastěji jsou 

používány formáty šířky 0,5 m o délkách od 1,5m do 2,5 m. Desky se vyznačují vysokou 

ohybovou únosností a díky třívrstvému uspořádání je jejich deformace během životnosti 

minimální. Díky nízké hmotnosti 10,5 kg/m2  je s nimi snadná manipulace. Prodloužená délka 

životnosti a snadné odbednění je zajištěno jejich povrchovou úpravou vodoodpudivým 

nátěrem včetně ošetření bočních stran. 

 
 
Příklady použití: 

 

− bednění stropních desek, 

− bednění průvlaků stropů, 

− bednění monolitických schodišť. 



 
 

Výhody a nevýhody vodorovného systémového bedn

systémového bednění. 

 

 

 

Obr. 7 Systémové bedně

 
 

Bednící stoly 

Speciálním druhem vodorovného systémového bedn

předmontované  konstrukce ze systémových bednících prvk

transportního vozíku s pohonnou jednotkou pro horizontální p

 

Výhody bednících stolů: 

 

1. Rychlá a snadná montáž. 

2. Úspora nákladů za jeřáb. 

 

Nevýhody bednících stolů: 

 

1. Omezená použitelnost (pouze pro vodorovné konstrukce bez pr

2. Vysoká pořizovací cena (poč

3. Nutnost montážního plánu bedn

 

Výhody a nevýhody vodorovného systémového bednění jsou obdobné jako u svislého 

 

br. 7 Systémové bednění pro vodorovné konstrukce (veletrh BAUMA 2013)

Speciálním druhem vodorovného systémového bednění jsou bednící stoly. Jedná se o 

edmontované  konstrukce ze systémových bednících prvků. Montáž se provádí za pomoci 

pohonnou jednotkou pro horizontální přemístění. 

Omezená použitelnost (pouze pro vodorovné konstrukce bez průvlaků v

izovací cena (počáteční finanční nákladnost). 

plánu bednění. 

25 

ní jsou obdobné jako u svislého 

 

(veletrh BAUMA 2013) 

ní jsou bednící stoly. Jedná se o 

. Montáž se provádí za pomoci 

ů ů v podhledu). 



 
 

6.3 Speciální bednění 
 

6.3.1 Posuvné bednění 
 
Posuvné bednění bývá označ

bednění. Vertikální posun vedených

Pro svislý pohyb vedených samošpl

pohybují po svislých lyžinách.

(armovací) a betonářské práce.

výstavba vysokých staveb pravidelného p

druhé straně je vyvinuta řada speciálních posuvných bedn

s kladnou i se zápornou konicitou.

 

 

Příklady použití: 

 

− komíny, 

− chladící věže, 

− televizní věže, 

 

ní bývá označováno také jako vedené šplhací nebo vedené samošplhací 

ní. Vertikální posun vedených šplhacích bednění se provádí za pomoci v

samošplhacích bednění se používají hydraulické pohony, které se 

žinách. Posuvné bednění je dále tvořeno plošinou pro 

práce. Optimální objekty pro použití metod posuvných bedn

pravidelného půdorysu (uzavřený profil) a stejných rozm

řada speciálních posuvných bednění pro stavby a konstrukce 

kladnou i se zápornou konicitou. 

Obr. 8 Posuvné bednění PERI [7] 
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ováno také jako vedené šplhací nebo vedené samošplhací 

za pomoci věžového jeřábu. 

ní se používají hydraulické pohony, které se 

eno plošinou pro železářské 

Optimální objekty pro použití metod posuvných bednění je 

profil) a stejných rozměrů. Na 

ní pro stavby a konstrukce 
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− pilíře, 

− konstrukce složitých tvarů. 

 

Výhody speciálního posuvného bednění: 

 

1. Ekonomická výhodnost ve snížení vlastních nákladů 

2. Podstatné zkrácení doby výstavby. 

3. Vysoká produktivita práce. 

4. Úspora bednících materiálů  

 

Nevýhody speciálního posuvného bednění: 

 

1. Metoda bezpodmínečně vyžaduje kontinuální a nepřerušovaný provoz, který téměř 

vylučuje možnost pracovních přestávek, změn pracovních cyklů a montážních schémat. 

 

6.3.2 Nafukovací bednění 
 
Nafukovací bednění je vyráběno z pryže nebo PVC vyztuženého syntetickou tkaninou. 

Bednění se rozloží na podkladní betonovou mazaninu, ze které musí být odstraněny případné 

nečistoty a hlavně ostré předměty (zbytky betonářské výztuže, hřebíky, stavební suť ad.). 

V dalším kroku se provede nafouknutí bednícího vaku vzduchem za pomoci kompresoru. 

Takto provedené bednění je připraveno k betonáži. Po zatvrdnutí betonu na požadovanou 

pevnost se provede vypuštění vzduchu a bednící vak se odstraní.   

 

Výhody nafukovacího bednění: 

 

1. Rychlá montáž. 

2. Dostatečná únosnost. 

 

Nevýhody nafukovacího bednění: 

 

1. Velká hmotnost bednícího vaku. 

2. Rychlé stárnutí materiálu vlivem opotřebování. 

 



 
 

7. Podpěrné skruže 
 

Podpěrné skruže jsou provizorní stavební konstrukce

které podepírá bednění budoucí 

klenby). Podpěrné skruže se zhotovují pro klenuté i vodorovné konstrukce. Používají se pro 

výstavbu mostů (mostovky), tunel

potřebných poloměrů, které jsou ozna

zhotovovaly z přírodního dřeva, ale v
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br. 9 Podpěrné skruže (veletrh BAUMA 2013) 
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8. Technologické řešení suterénu polyfunkčního domu  
 

Předmětem této kapitoly je řešení problematiky návrhu bednění pro realizaci železobetonové 

nosné monolitické konstrukce suterénu polyfunkčního domu „Kaplička“ na parc.č. 925/2, k.ú. 

Nové Sady, ulice Družební v Olomouci. Polyfunkční objekt (bytový dům s komerčními 

prostorami) je navržen jako samostatná budova, která je tvořena dvěma bloky (blok A a blok 

B). Oba bloky jsou shodné z pohledu konstrukčního řešení. Nosný systém suterénu budovy je 

řešen jako příčný čtyřtrakt kombinovaný ze stěn, sloupů a průvlaků. Pro zastropení suterénu 

je navržena železobetonová monolitická deska. Podkladem pro vypracování variantního 

řešení svislého i vodorovného bednění nosných konstrukcí je projektová dokumentace 

polyfunkčního domu „Kaplička“ na parc.č. 925/2 , ulice Družební v Olomouci (viz. přílohy - 

podklady pro diplomovou práci). 

 

8.1 Návrh bednění  
 

V rámci této teoretické práce jsem pro realizaci nosných železobetonových konstrukcí 

suterénu polyfunkčního objektu navrhl použití systémového (progresivního) bednění. Pro 

svislé konstrukce, které jsou zastoupeny stěnami a sloupy, navrhuji dvě vhodné varianty 

bednění. Pro realizaci vodorovných železobetonových konstrukcí, které tvoří průvlaky a 

stropní deska, navrhuji flexibilní ruční systém tříprvkového bednění stropů.  

 

8.1.1 Návrh stěnového bednění 
 

a) V prvním případě se jedná o návrh rámového bednění Frami Xlife, které je zástupcem 

lehkých stěnových bednění. Výrobcem a také dodavatelem tohoto bednění je společnost 

DOKA. Vzhledem ke hmotnosti jednotlivých prvků lze montáž provádět nejen za pomoci 

zvedacího zařízení (např. jeřábu), ale také manuálně (ručně). Bednící plášť je tvořen 

základním bednícím prvkem, kterým je panel o výšce 2,7 m. Uvedený rozměr také udává 

maximální výšku realizované konstrukce (výška betonáže do 2,7 m). Pro budoucí konstrukce 

o větší požadované výšce lze využít nástaveb z dalších bednících dílců (panelů) shodného 

systémového rastru. Dalšími prvky použitého systémového bednění jsou univerzální panely 

shodné modulové řady, panely tvořící vnitřní a vnější rohy, spojovací a výztužné 
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komponenty, stabilizátory, kotevní prvky, montážní plošiny, pracovní lávky se zábradlím a 

také žebříky a ochranné koše. 

 

Uvedený typ bednění je navržen pro tlaky čerstvého betonu na svislé konstrukce bednění dle 

ČSN EN 73 0042 [18].  Dovolený tlak betonové směsi na bednění  Frami Xlife s nástavbou 

(svislé napojení bednících dílců) je stanoven do maximální hodnoty 40 kN/m2 .   

 

Pro určení vertikální i horizontální polohy bednících prvků systémového bednění Frami Xlife 

pro celý suterén polyfunkčního objektu jsem vypracoval výkres tvaru bednění (viz. přílohy, 

technologická část – výkresová příloha č. 01). V tabulce (tab.1) je uveden popis jednotlivých 

prvků navrženého bednění, jejich potřebné počty pro realizaci bednění suterénu v jednom 

pracovním záběru, údaje o hmotnosti a také obvyklé ceny za pronájem včetně uvedení 

případné  pořizovací ceny. 

 
    

 

 

Obr. 10 Rámové bednění Frami Xlife [8] 

 



 
 

   Tab. 1 Soupis prvků systémového bedn
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Obr. 11 Rámové bednění Framax Xlife [8] 
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9. Technologický postup provádění železobetonových konstrukcí 
polyfunkčního domu „Kaplička“ 

         

9.1 Účel dokumentu 
 
Předmětem tohoto technologického postupu je provádění železobetonových monolitických 

konstrukcí pro novostavbu polyfunkčního domu „Kaplička“ na parc.č. 925/2, k.ú. Nové Sady, 

ulice Družební v Olomouci. Technologický postup je zpracován pro bednění, ukládání 

výztuže, ukládání a zhutňování betonu, ošetřování a kontrolu konstrukcí nebo jejich částí z 

hutného prostého betonu a ze železobetonu [2]. Pokud technologický postup nestanoví jinak, 

výroba se řídí dle následujících technických norem a předpisů:  

 

− ČSN EN 13670 (ČSN 73 2400) [15], 

− ČSN EN 12350-1 (ČSN 73 1301) [13], 

− ČSN EN 12350-2 [14], 

− ČSN EN 206-1 [10], 

− ČSN 73 1373[22]. 

− návody k montáži a použití systémového bednění stanovené jeho výrobcem.  

 
 

9.2 Základní údaje o stavbě 
 

Název:               Polyfunkční dům „Kaplička“ 

Účel:               Novostavba polyfunkčního objektu s bytovými jednotkami a 

komerčními nebytovými prostorami pro občanskou vybavenost.  

Místo stavby:                Ulice Družební,  parc.č. 925/2, k.ú. Nové Sady, obec Olomouc  
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9.3 Typy konstrukcí 
 

9.3.1 Stěny a sloupy 1S 
 
a) Výztuž 

Výztuž sloupů a stěn bude prováděna dle projektové dokumentace (výkresy výztuže). Výztuž 

stěn bude provedena bez opor. Pokud tuhost vázané konstrukce nebude dostatečná, dojde 

k vázání výztuže po osazení jednostranného bednění. Betonářská výztuž bude svazována 

drátem o průměru 1,4 mm tak, aby její jednotlivé prvky byly stabilizovány v rozmístění dle 

platné PD a nedocházelo tak k deformaci těchto konstrukcí.  

 

Pro montáž výztuže bude použito lešenářských koz, které budou smontovány dle návodu 

výrobce a v souladu s BOZP. Lešenářské kozy umožňují vysunutí pracovní podlahy až do 

výšky 1500 mm. Pro montáž výztuže nad hranicí uvedené výšky bude využito systémového 

rámového lešení. Distanční podložky budou použity z vnější i z vnitřní strany, např. DINKI 

30 mm, které se na výztuž upevňují v rastru 1000 x 1000 mm. Betonářská výztuž se nesmí 

dotýkat bednění a musí být dodržena předepsaná velikost krytí výztuže dle normy ČSN EN 

1992-1-1 (73 1201) [11]. Pokud bude kotevní výztuž v  již zabetonované konstrukci uložena 

mimo budoucí stěnu nebo sloup dojde k mírnému krepování chybně uložené položky nebo 

jejímu případnému odstranění a zpětnému vlepení pomocí chemických kotev. Uvedené kroky 

budou před případnou realizací konzultovány a odsouhlaseny projektantem stavby. Po 

dokončení armování výztuže bude provedena kontrola a její převzetí před betonáží TDI 

stavby. O kontrole bude proveden zápis do kontrolního zkušebního plánu.  

 

Výztuž bude na staveniště přivážena v průběhu celé výstavby a bude uskladněna na mezi 

skládce, tak aby nedošlo k jejímu znečištění zeminou, ropnými nebo chemickými látkami 

používanými v průběhu výstavby. Skládání výztuže z dopravních prostředků (nákladní 

automobily) bude probíhat pomocí věžového jeřábu. Tento bude také využit pro horizontální 

a vertikální dopravu na místo montáže konstrukce. V případě výztuže sloupů a jiných 

prostorově tuhých konstrukcí může docházet k předmontáži mimo místo budoucího 

zabudování. Takto smontovaná konstrukce bude na dané místo uložena opět pomocí 

věžového jeřábu.  Montáž a výroba výztuže bude probíhat v souladu s normou ČSN EN 

13 670 (73 2400) [15]. 
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Obr. 13 Plastové distanční prvky [9] 
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konstrukcí bude probíhat po dosažení a naměření pevnosti betonu 5 MPa. Odbedňování 

sloupů bude probíhat bez měření pevnosti po 12 hodinách. 

 

c) Betonáž 

Pro betonáž bude využito závěsného koše a čerpadel čerstvé betonové směsi. Hutnění čerstvé 

betonové směsi bude prováděno ponornými vibrátory v souladu s návodem k jejich užívání. 

Po betonáži proběhne zpětná kontrola posunu bednění a svislosti. Betonáž bude prováděna 

z betonářských lávek nebo pracovních plošin, které jsou jako systémový prvek osazeny a 

připevněny přímo na bednění. Betonářské lávky budou opatřeny podlahou z prken min. tl. 40 

mm a zábradlím z prken tl. 25mm. V případě sloupů bude betonáž prováděna z mobilního 

pomocného rámového lešení. 

 

d) Ošetřování betonů 

Ošetřování betonových konstrukcí bude realizováno v co nejkratším čase po odbednění. 

Sloupy budou ovinuty PE folií, aby bylo zamezeno nadměrnému odpařování vody 

z konstrukce. Železobetonové monolitické stěny budou zakryty pomocí geotextilií nebo 

textilních rohoží, které budou udržovány v navlhčeném stavu. Kropení bude prováděno po 

dobu 48 hodin od ukončení betonáže a zatuhnutí povrchu betonu. Tímto opatřením bude 

minimalizováno smršťování betonu a také bude zamezeno vzniku prasklin v konstrukcích. 

 

e) Kotevní prvky 

Veškeré kotevní prvky jsou uvedeny ve výkresech monolitické konstrukce (část statika). 

 

9.3.2 Stropy a průvlaky 1S - 3NP 
 
 
a) Bednění 

Pro bednění všech stropních konstrukcí a průvlaků bude použito systémové nosníkové 

bednění. Konstrukce nosníkového bednění bude pokryta bednícími deskami z voděvzdorné 

překližky stejného výrobce. Montáž bednění bude provedena dle montážního návodu výrobce 

pro stanovený systém. V místě, kde do skladby nebude možné začlenit celý formát bednící 

desky, se použije formát dořezaný z levné tzv. „dořezové“ překližky. Bednící desky a 

dořezové překližky budou připevněny k příčným nosníkům prostřednictvím hřebíků o 

rozměru 50 mm. Bednění prostupů bude zhotoveno z dořezové překližky a to minimálně na 
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výšku stropní desky. Tyto prostupy budou ukotveny na stropní bednící plášť dle výkresu tvaru 

monolitické konstrukce. Montáž stropního bednění bude provedena, dle všeobecných 

zvyklostí s ohledem na minimalizaci dořezových kusů překližek. K výstupu na bednění budou 

použity žebře umístěné a zajištěné v souladu s požadavky BOZP. 

 

V místech dokončeného stropního bednění do finální podoby, bude konstrukce ukončena 

pevným dvoutyčovým zábradlím. V částech stropů, kde bude prováděna montáž bednění 

stropní konstrukce, bude zřízeno kolektivní zajištění bezpečnosti osob ohraničením. 

Ohraničení bude vytvořeno výstražnou páskou min. 1500 mm od hrany pádu (volného okraje 

bednění). Pro vertikální manipulaci s bednícím materiálem bude použito věžového jeřábu a 

pro vodorovnou manipulaci budou použity paletovací vozíky.  

 

Po odbednění konstrukce budou ze spodního líce stropu viditelné spáry po bednících deskách, 

které mohou vykazovat mezi jednotlivými prvky nerovnosti do 10 mm. Tato nerovnost 

nebude považována za vadu. 

 

b) Výztuž 

Montáž spodní výztuže stropních desek bude prováděna dle projektové dokumentace, a to dle 

výkresů betonářské výztuže dané konstrukce. Před zahájením montáže betonářské výztuže se 

na bednící plášť z bednících desek uloží distanční lišty, např. typ DLE 20mm v rozpětí 700 -

1000 mm. Uvedené distanční podložky (lišty) se ve styku se stropním bedněním po jeho 

odbednění prokreslují a jsou viditelné ve spodní části zabetonované stropní desky. Tato 

skutečnost způsobená systémovými prvky se nepovažuje za vadu. Pro rozdělení horní a dolní 

výztuže ŽB desky bude použito ocelových distančních podložek, které jsou součástí výkresů 

betonářské konstrukce pro danou konstrukci. Tyto prvky budou použity v takových 

rozměrech a roztečích, aby bylo docíleno požadovaného krytí horní výztuže. Tyto ocelové 

distanční podložky nemají vliv na statiku budoucí konstrukce. Betonářská výztuž se nesmí 

dotýkat bednění a musí být dodržena předepsaná velikost krytí výztuže dle normy ČSN EN 

1992-1-1 (73 1201) [11]. 

 

Betonářská výztuž bude opět svazována drátem o průměru 1,4 mm tak, aby její jednotlivé 

prvky byly stabilizovány v rozmístění dle platné PD a nedocházelo tak k deformaci těchto 

konstrukcí. Montáž výztuže bude probíhat v souladu s normou ČSN EN 13 670 (73 2400) 
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[15].  Po dokončení armování výztuže bude provedena kontrola a její převzetí před betonáží 

TDI stavby. O provedené kontrole bude proveden zápis do kontrolního zkušebního plánu.  

Před betonáží bude výztuž očištěna od případných nečistot za pomoci vysokotlakého vodního 

čističe.  

 

c) Betonáž 

Betonáž stropních konstrukcí a průvlaků bude prováděna za pomocí čerpadel na beton a 

závěsného koše. Betonová směs bude ukládána v pravidelných pruzích. K přemisťování 

čerstvé betonové směsi nesmí být používáno ponorných vibrátorů. 

 

Výška uložené čerstvé betonové směsi bude kontrolována rotačním laserem a za pomocí 

měrky (odměřování od bednění). Uložená čerstvá betonová směs bude pravidelně vibrována 

pomocí ponorných vibrátorů a vibračních laťí. Betonáž průvlaků bude prováděna v mírném 

předstihu pro zajištění větší tuhosti konstrukce. Čerstvý beton musí být uložen s ohledem 

zpracovatelnost dané receptury. Po betonáži budou na horním líci betonované konstrukce 

viditelné místa napojení jednotlivých taktů. Tato napojení nejsou považována za vady. 

Rovinatost horního líce železobetonové desky musí odpovídat požadavku normy ČSN EN 

13 670 (73 2400) [15].  

 

d) Ošetřování betonů 

Ošetřování betonových konstrukcí bude realizováno ihned po zatuhnutí povrchu betonu.  

Monolitické konstrukce budou zakryty pomocí geotextilií nebo textilních rohoží, které budou 

udržovány v navlhčeném stavu. Kropení bude prováděno po dobu 48 hodin. Tímto opatřením 

bude minimalizováno smršťování betonu a zamezeno vzniku prasklin v konstrukcích. 

  

 

9.4 Požadavky na kvalitu povrchů 
 

9.4.1 Popis 
 
Konstrukce nepohledové, které netvoří finální povrchy prostorů objektu, jsou vizuálně 

nevnímatelné. Jsou to zasypané, obložené nebo obestavěné konstrukce. Na jejich povrchovou 

kvalitu jsou kladeny nároky pouze technické, bezpečnostní a bezkolizní pro návaznost 
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následujících konstrukcí. Tyto povrchy budou řádně očištěny a budou zbaveny větších 

výstupků a zatečeného betonu.  

 

Vystupující části je nutno odstranit a chybějící místa vyplnit na základě deklarovaného 

postupu. V tomto případě se použijí bednící dílce, překližky nebo řezivo. Povrch ve styku se 

zeminou se nehodnotí. Jednotlivé konstrukční prvky musí rozměrově odpovídat dokumentaci 

stavby s uvažování tolerancí a odchylek dle normy ČSN EN 13 670 (73 2400) [15]. Celková 

plocha vadných míst nesmí převyšovat 5% celkového povrchu dané části konstrukce. Nosná 

výztuž nesmí zůstat v žádném místě obnažena. Na povrchu betonu je viditelný rastr po 

spínání bednění, jsou viditelné prolisy systémového bednění s přiznáním systémových 

principů styku těchto prvků. V rámci nápojů v různou dobu betonovaných záběrů nedojde 

k zachování přímého napojení přiznaného rastru bednění předpokládaná tolerance ± 10 mm. 

Povrchové drobné vady (odštěpky, přetoky apod.) nejsou považovány za závadu, pokud 

nerovnosti nejsou vyšší než 5 mm. Odchylky ploch mezi dvěma betonovanými úseky nesmí 

být větší než 15 mm. 

 

 Případná nutnost adhezních můstků, či jiných úprav pro aplikaci dalších povrchových úprav 

není součástí dodávky železobetonové monolitické konstrukce. 

 

9.4.2 Způsob sanace 
 
Konstrukce bude sanována bez zvláštních nároků na estetické vnímání. Poškozená místa 

budou sanována bez ohledu na kresbu bednících dílců a lokálně vždy jen v místě poruchy bez 

vymezení pravidelných tvarů a následného přebroušení. Pro poruchy většího rozsahu bude 

použit sanační materiál Mapegrout tixotropní od výrobce MAPEI, který je určen pro 

reprofilace kaveren od hloubky 10 mm. Výše uvedený sanační a vysprávkový materiál bude 

aplikován v jednotlivých vrstvách o maximální tl. 10 mm s technologickou pauzou 24 hod. až 

do úplného vyrovnání povrchu. Pro poruchy do tl. 5 mm bude použit sanační materiál 

Mapefinish od stejného výrobce. Pokud dojde při výstavbě k poruše většího rozsahu, (např. 

řádové obnažení výztuže) bude způsob sanace podléhat odsouhlasení projektantem stavby a 

také TDI. Uvedené materiály budou aplikovány v souladu s požadavky výrobce a to na 

upravený podklad. Technické listy uvedených sanačních materiálů jsou součástí 

technologického postupu monolitických konstrukcí.  
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9.5 Pracovní postupy 
 

9.5.1 Zpracování betonové směsi a postup betonáže 
 
Betonová směs musí být zpracována v době, kterou stanovuje konkrétní receptura betonové 

směsi. Před ukládání betonové směsi se musí provést kontrola: 

 

− rozměrů, tvaru a provedení bednění, provedení podpěrných konstrukcí, výztuh, 

pracovních podlah apod., 

− provedení a uložení výztuže, 

− úprava stykového povrchu dříve provedeného betonu, 

− provedení všech později již těžko kontrolovatelných prací (izolace proti vlhkosti, 

úprava základové spáry apod.), 

− čistota bednění a výztuže. 

 

1) Betonová směs musí být ukládána na místo určení plynule v souvislých a vodorovných 

vrstvách, jejichž tloušťka závisí na způsobu zhutňování. Zhutňováním musí být zajištěno 

dokonalé spojení jednotlivých vrstev. Přemisťování již uložené vrstvy pomocí vibrátoru není 

dovoleno. 

 

2) Při betonování musí být bednící formy řádně vyplněny betonem a nesmí dojít k 

rozměšování betonové směsi, zvláště v místech křížení a husté výztuže. 

 

3) Betonová směs musí být ukládána tak, aby nedošlo k posunu nebo přetvoření výztuže, 

popř. bednění, při kterém by byly překročeny stanovené tolerance dle normy ČSN EN 13670 

(73 2400) [15]. 

 

4) Způsob hutnění, jeho doba a zpracovatelnost betonové směsi se volí tak, aby ve všech 

částech konstrukce bylo dosaženo stejnoměrného a řádného zhutnění betonu a nedocházelo k 

rozměšování betonové směsi. 

 

5) Ukládání betonové směsi na předchozí, dosud nezhutněnou vrstvu betonu není dovoleno. 
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6) Při ukládání betonové směsi na šikmé podklady j nutné začít se zhutňováním vždy v 

nejnižším místě a postupovat směrem proti spádu. 

 

7) Přerušit betonování je možno pouze na takovou dobu, dokud čerstvý beton nedosáhne 

hodnoty 3,5 MPa. Jedná se o požadavek zkoušky tuhnutí dle normy ČSN 73 13 32 [21]. 

Pokud tato doba přerušení není stanovena při průkazní zkoušce betonu, je nutno v betonované 

konstrukci vytvořit pracovní spáru. 

 

a) Zhutňování 
 
1) Při používání ponorných vibrátorů pro zhutňování čerstvé betonové směsi nesmí být 

vpichy umístěny vícekrát do stejného místa a vzdálenost sousedních ponorů nesmí převyšovat 

1,4 násobek viditelného poloměru účinnosti vibrátoru.  

 

2) Tloušťka zhutňované betonové vrstvy nesmí převyšovat 1,25 násobek délky pracovní části 

(hlavice) vibrátoru. Při zhutňování mísí vibrátor proniknout do předchozí vrstvy do hloubky 

50 – 100 mm.  

 

3) Ponornými vibrátory lze zhutňovat jen takové betonové směsi, které vyplňují otvory po 

zvolna vytahované vibrující hlavici. Vpichy je nutno vést tak, aby nedocházelo ke styku 

vibrátoru s výztuží a bedněním. Rovněž se nedovoluje vibrování prostřednictvím betonářské 

výztuže. 

 

4) Při zhutňování povrchovými vibrátory se postupuje v pruzích tak, aby se plochy účinnosti 

vibrátorů překrývaly o 100 – 200 mm. Zhutňovaná vrstva smí mít pouze takovou tloušťku, 

aby betonová směs byla použitým vibrátorem bezpečně zhutněna po celém jejím příčném 

profilu.  

 

5) Příložných vibrátorů a zvláštních způsobů zhutnění betonové směsi se smí použít jen za 

podmínky, že bude dosaženo v celé konstrukci stejnoměrného řádného zhutnění betonu. 

 

b) Betonáže konstrukcí a jejich částí 

 
1) Ucelené části konstrukce mají být betonovány pokud možno vcelku a bez přerušení.  
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2) Sloupy a stěny se betonují pozvolným plněním bednění betonovou směsí za jejího 

postupného zhutňování. V průběhu betonáže je nutné pečlivě dbát na to, aby nedošlo k 

rozměšování a ke vzniku kaveren. 

 

3) Zabetonované konstrukce, které nejsou odbedněny, se dovoluje zatížit pouze osobami a 

lehkými dopravními prostředky. Podmínkou pro možné zatížení je krychelná pevnost betonu 

z kterékoliv zkoušky připadající na hodnocený celek po dosažení hodnoty nejméně 2,5 MPa. 

Další podmínkou je zamezení přetvoření bednění (podkladu) tak, aby nezpůsobilo trhlinky ani 

jiné poškození betonu. 

 

c) Rozdělovací a pracovní spáry 

 
Rozdělovací (dilatační, konstrukční, popř. kloubové) spáry musí být provedeny a upraveny 

dle platné projektové dokumentace (výkres tvaru monolitické konstrukce). 

 

Není-li poloha pracovních spár stanovena v projektové dokumentaci, lze betonování 

konstrukce přerušit pracovními spárami v co nejmenším počtu a následujícími způsoby: 

 

1) U průvlaků v místech malých ohybových momentů a malých posouvajících sil (obvykle v 

třetině až čtvrtině rozpětí) kolmo k hlavnímu tlaku, tj. šikmo pod úhlem 45° k podélné ose 

průvlaku (ve směru rovnoběžném s ohyby výztužných vložek). 

 

2) U sloupů ve styku se stropní konstrukcí, vždy však kolmo k podélné ose sloupu. 

 

3) U vodorovných železobetonových monolitických desek v třetině až čtvrtině jejího rozpětí. 

Vždy však, obdobně jakou průvlaků, kolmo k hlavnímu tlaku. 

 

4) U složitých konstrukcí, u konstrukcí vystavených účinkům tlakové vody nebo vlivům 

agresivního prostředí, lze provádět pracovní spáry jen v místech určených v projektové 

dokumentaci nebo příslušnou normou, případně po konzultaci se zodpovědným projektantem. 
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d) Záznamy o betonáži 

 
Při betonáži konstrukcí a v procesu tvrdnutí betonu se zaznamenávají následující údaje: 

 

− základní údaje o způsobu provádění betonářských prací, data zahájení a ukončení 

betonáže (podle konstrukcí, bloků a pracovních záběrů), 

− údaje o způsobu výroby betonové směsi, u transportbetonu údaje o dodavateli, číslo 

dodacího listu dodávky s uvedením části stavební konstrukce, do které byla betonová 

směs uložena, 

− základní charakteristiky betonu (druh, třída, atd.), 

− složení a zpracovatelnost betonové směsi, 

− údaje o vzorcích pro kontrolní zkoušky a výsledky těchto zkoušek, 

− teplota vzduchu, popř. betonové směsi nebo betonu, povětrnostní poměry, opatření 

provedená pro zajištění průběhu tuhnutí a tvrdnutí betonu, 

− údaje o vykonaných kontrolách, o odstranění zjištěných závad, případných změnách 

PD. 

 

e) Destruktivní zkoušky betonu 

 
Destruktivní zkoušky betonu na krychelnou pevnost v tlaku, budou prováděny v četnosti tří 

zkušebních vzorků na jednotlivé konstrukce (sloup, strop s průvlaky) na každý blok a podlaží. 

Odběr vzorků bude prováděn pověřeným dílovedoucím. 

 

 

9.5.2 Betonáž za zvláštních klimatických podmínek 

 

a) Ukládání a ošetřování betonové směsi za nízkých teplot 

 

1) Bednění a betonářská výztuž musí být před betonováním očištěny od sněhu a námrazků. 

Teplota betonové směsi nesmí klesnout před uložením do bednění pod +10°C a musí být 

taková, aby na začátku tuhnutí byla teplota betonu rovna: 
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− nejméně + 5°C, 

− při zahřívání betonu nejméně hodnotě stanovené tepelným výpočtem, 

− při betonování podle zvláštních požadavků projektové dokumentace, hodnotě stanovené 

tepelným výpočtem. 

 

2) Spřažené železobetonové betonové konstrukce před zmonolitněním mají být zaručeně 

prohřáty na teplotu min. +5°C. Tuto teplotu je třeba udržovat až do dosažení potřebné 

pevnosti. 

 

3) Při betonování uteplovaných masivních monolitických konstrukcí po vrstvách se musí 

postupovat tak, aby teplota povrchu uložené vrstvy betonu neklesla před jejím překrytím další 

vrstvou pod +1°C. 

 

4) Nastalo-li při betonování porušení některých částí konstrukce mrazem, lze v betonování 

pokračovat až po jejich odstranění, přičemž se musí zajistit dokonalé spojení nového betonu s 

betonem starším. 

 

5) Při tuhnutí a tvrdnutí betonu v podmínkách s nízkými a zápornými teplotami se musí 

dodržet následující požadavky: 

 

− konstrukce se musí neprodleně po ukončení betonáže přikrýt geotextilií nebo textilními 

rohožemi a musí se ošetřovat tak, aby teplota povrchu betonu neklesla pod + 5°C po dobu 

nejméně 24 hodin,  

− přikrytí konstrukcí také brání působení mrazu, a to do doby, dokud krychelná pevnost 

betonu z kteréhokoliv zkušebního místa připadajícího na hodnocený celek betonu 

nedosáhne u třídy betonu C20/25 (a vyšší) min. 6 MPa, 

− voda potřebná k ošetřování betonu při teplotě prostředí nižším než +10°C, nesmí mít 

teplotu nižší než + 5°C, 

− při teplotě prostředí pod + 5°C se beton nesmí vodou kropit, vlhčit ani zaplavovat. 
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b) Ukládání a ošetřování betonu v horkém a suchém prostředí 

 

1) K betonování v podmínkách s vyššími teplotami je nutno použít vhodné betonové směsi, 

jejíž teplota od vysypání z míchačky na betonárně až do uložení do konstrukce nesmí být 

vyšší než + 20°C u masivních konstrukcí a + 35°C u ostatních konstrukcí. 

 

2) Objeví-li se na povrchu čerstvého betonu trhlinky vlivem rychlého vysychání a plastického 

sedání, je možno je odstranit povrchovou vibrací, avšak ne později než v době, po kterou 

betonová směs v daném prostředí vyhoví požadavkům normy ČSN 73 1332 [21] pro hodnotu 

3,5 MPa (zpravidla ne déle než za 1,5 hod. po zamíchání betonové směsi s vodou). 

 

3) Po dokončení betonáže a dosažení pochůznosti povrchu konstrukce je nutno přistoupit k 

ochraně čerstvého betonu před působením slunečního záření a proti povětrnosti. Přitom musí 

být odkryté plochy betonu chráněny před vyplavováním cementu a před mechanickým 

poškozením. 

 

4) Po zatvrdnutí betonu se musí zajistit ochrana před odpařováním vody vlhčením.  

 

 

9.5.3 Bednění 
 

Podpěrná lešení, skruže a bednící formy včetně jejich podpěr musí být vyrobeny tak, aby 

splňovaly: 

 

1) Odolnost vůči všem účinkům, kterým jsou vystaveny během postupu stavby. 

 

2) Dostatečnou prostorovou tuhost, aby nebyly překročeny stanovené tolerance konstrukce a 

byla zajištěna celistvost konstrukčního prvku. 

 

3) Tvar, funkce, vzhled a trvanlivost betonové konstrukce nesmějí být narušeny nebo 

poškozeny vinou nesprávně provedeného lešení a bednění nebo při odstraňování lešení a 

bednění. 
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4) Odbedňovací prostředky se musí používat podle návodu k použití výrobku. 

 

5) Bednění musí zajistit stabilitu betonu v požadovaném tvaru až do jeho zatvrdnutí. Bednění 

a spoje mezi prkny nebo tabulemi musí být dostatečně těsné, aby se zabránilo ztrátě jemných 

částic. Bednění schopné absorbovat značné množství vody z betonu nebo umožňující 

vypařování se musí vhodně ošetřit, aby se omezila ztráta vody z betonu, pokud není k tomu 

záměrně určeno, např. bednění s řízenou propustností. Vnitřní povrch bednění musí být čistý.  

 

6) Podpěrné lešení a bednění se nesmí odstraňovat, dokud beton nedosáhne předepsané 

pevnosti. Odbedňování a odskružení se musí provádět takovým způsobem, který nevystaví 

konstrukci nárazu, přetížení nebo poškození. 

 

7) Zatížení podpěrného lešení nebo podpěr bednění se musí uvolňovat v takovém pořadí, 

které zajišťuje, že ostatní prvky při odbedňování nejsou vystaveny nadměrným zatížením. Při 

uvolňování zatížení a během demontáže (odbedňování) podpěrného lešení a bednění musí být 

zajištěna jejich stabilita. 

 

9.5.4 Výztuž 
 

1) Pro výztuž do betonu lze použít jen ocel vyhovující příslušným normám a odpovídající 

požadavkům projektové dokumentace. Každý výrobek musí být jednoznačně 

identifikovatelný. 

 

2) Na povrchu výztuže nesmějí být uvolněné plastické známky koroze a jiných škodlivých 

látek.  Tyto mohou nepříznivě působit na ocel, beton nebo na soudržnost mezi nimi.  

 

3) Stříhání a ohýbání výztuže musí odpovídat projektové specifikaci. Musí být splněny 

následující požadavky: 

 

− ohýbání musí být prováděno stálou rychlostí, 

− pokud to není dovoleno projektovou specifikací, ohýbání prutů za tepla není dovoleno. 
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4) Výztuž musí být skladována odděleně podle druhů a průměrů prutů na podložky tak, aby 

nedocházelo k jejímu znehodnocení. 

 

5) Ocelové výztužné pruty a svařované sítě se nesmějí poškodit během dopravy, skladování 

(např. znečištění zeminou), během manipulace a ukládání. 

 

6) Rovnání ohnutých prutů výztuže je dovoleno jen za podmínek: 

 

− použití speciálního zařízení k omezení místních napětí. 

− schváleného postupu rovnání výztuže. 

 

7) Pro spojování výztuže je dovoleno bodové svařování. Výztuž musí být uložena v poloze 

předepsané v PD a musí být zajištěna tak, aby během betonáže byla zabezpečena její poloha a 

zajištěno požadované krytí.  

 

9.5.5 Ukládání výztuže do prvků konstrukce:  
 

a) Stropní desky: 

Montáž výztuže se provádí na bednění podle následujících pravidel:  

 

První fáze:   Nejprve se uloží hlavní přímá nosná výztuž, která se klade na distanční lišty.  

Druhá fáze: Následně se provede montáž výztuže s ohybem, která se ukládá na kozlíky a   

                   zároveň rozdělovací výztuž v místech ohybů.  

Třetí fáze:   Nakonec je uložena ostatní rozdělovací výztuž. 

 

b) Průvlaky:  

Do bednění bude ukládána již předem zhotovená, předvyrobená výztuž.  

 

První fáze:     V případě montáže výztuže průvlaku v bednění se nejdříve uloží hlavní nosná   

                      výztuž spolu s třmínky. 

Druhá fáze:   Následně bude provedena montáž výztuže s ohyby a také montáž příložek. 

Třetí fáze:      Pomocnou výztuží zajistíme polohu třmínků a třmínky kolem nich uzavřeme. 

 



 
 

c) Sloupy: 

Do bednění bude ukládána, stejn

výztuž. Pracovní fáze ukládání výztuže jsou obdobné s

 

Po ukončení veškerých železář

dozorem (TDI), který udělí souhlas k zahájení betonáže

plánu). 

 

9.6 Kontrolní činnost 
 

Kontrola všech konstrukcí, které jsou p

prováděna dle následujících kritérií

 

 Tab. 4 Mezní odchylky celkových rozm

 

 Tab. 5 Mezní odchylky rozmě ů

 

 

bude ukládána, stejně jako u průvlaků, již předem zhotovená, p

výztuž. Pracovní fáze ukládání výztuže jsou obdobné s montáží betonářské výztuže pr

h železářských prací bude provedena kontrola 

souhlas k zahájení betonáže (zápisem do kontrolního zkušebního 

Kontrola všech konstrukcí, které jsou předmětem tohoto technologického postupu, bude 

následujících kritérií uvedených v normě ČSN 73 0210-2 [20

Mezní odchylky celkových rozměrů a polohy konstrukcí (hodnoty v

Mezní odchylky rozměrů průřezů konstrukcí (hodnoty v mm) [20]        
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edem zhotovená, předvyrobená 

řské výztuže průvlaků.  

kontrola výztuže stavebním 

zápisem do kontrolního zkušebního 

tem tohoto technologického postupu, bude 

20]: 

v mm) [20]           

 

]           

 



 
 

 Tab. 6 Tolerance rovinnosti rovinných ploch

 

 Tab. 7 Tolerance místní rovinnosti povrch

 

 Tab. 8 Tolerance místní přímosti (hodnoty v

 

 Tab. 9 Mezní odchylky svislosti sv

 

 Tab. 10 Mezní odchylky vodorovnosti vodorovných konstrukcí (hodnoty v

 
 

 

Tolerance rovinnosti rovinných ploch (hodnoty v mm) [20]           

Tolerance místní rovinnosti povrchů rovinných ploch (hodnoty v mm) 

římosti (hodnoty v mm) [20] 

Mezní odchylky svislosti svislých konstrukcí (hodnoty v mm) [20]        

Mezní odchylky vodorovnosti vodorovných konstrukcí (hodnoty v

52 

 

mm) [20]           

 

 

]           

 

Mezní odchylky vodorovnosti vodorovných konstrukcí (hodnoty v mm) [20]           

 



 
 

 
 

Obr. 14 Dovolené svislé odchylky pro sloupy a st

 

 

Obr. 14 Dovolené svislé odchylky pro sloupy a stěny [15

 

53 

 

15] 



 
 

Obr. 15 Dovolené odchylky p

 

Obr. 15 Dovolené odchylky příčných průřezů (pokračování) 
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vání) [15] 



 
 

  

Obr. 16 Dovolené odchylky p

 

                                     

  Obr. 17 Dovolené odchylky pro nosníky a desky 

 

Dovolené odchylky příčných průřezů (dokončení) [

Dovolené odchylky pro nosníky a desky [15] 
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[15] 
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9.7 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) 
 

Všichni pracovníci na staveništi musí být prokazatelně proškoleni o zásadách bezpečnosti 

práce a musí dodržovat pořádek a kázeň na pracovišti. Nedílnou součástí školení o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP), musí být seznámení zaměstnanců, provádějící 

práce bednící, betonářské, tesařské a železářské, s tímto technologickým postupem provádění 

železobetonových konstrukcí. 

 

Staveniště se musí zařízeno a uspořádáno tak, aby odpovídalo požadavkům na bezpečné 

provádění stavebních prací. Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, 

zvláště hlukem, prachem apod. Dále nesmí docházet k ohrožování bezpečnosti provozu na 

pozemních komunikacích, ke znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k 

omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a 

požárním zařízením. Všechny otvory a jámy na staveništích (pracovištích) nebo 

komunikacích, kde hrozí nebezpečí pádu osob, musí být zakryty nebo ohrazeny. 

 

Každý zaměstnanec provádějící vázání břemen (vazač) musí být opětovně seznámen s riziky 

související s manipulací, skládáním a naváděním těchto břemen. Též musí vizuálně 

zkontrolovat kvalitu vázacích prostředků. 

 

Požadavky na dodržování BOZP všeobecně podléhají dodržování návodu výrobce bednění a 

následující legislativě: 

 

− nařízení vlády č.362/2005 Sb.[28],  

− zákon č.309/2006 Sb.[26], 

− nařízení vlády č.591/2006 Sb.[30]. 
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9.8 Ochrana životního prostředí   
 

Veškeré činnosti musí být prováděny tak, aby neohrožovaly životní prostředí (ŽP).  

 

a) Při provádění železobetonářských prací se jedná především o hlučnost při montáži a 

demontáži bednění, při ukládání výztuže a o hlučnost způsobenou dopravou betonové směsi. 

Z výše uvedených důvodů je třeba dodržovat časové limity pro provádění hlučných prácí. 

 

b) Dále je nutno zabránit znečišťování komunikací vozidly odjíždějícími ze staveniště.  

 

c) Všechny vzniklé odpady je nutno třídit dle druhu do označených a pro tento účel určených 

sběrných nádob.  

 

d) Při vzniku ekologické havárie je nutno minimalizovat možné dopady na životní prostředí 

dle havarijních plánů. 

 
 

9.9 Záznam o seznámení pracovníků s technologickým postupem: 
 

Tímto prohlašuji, že jsem byl seznámen s výše uvedeným technologickým postupem, plně mu 

rozumím a souhlasím s jeho zněním. 

 

Jméno a příjmení a pracovníka 
Datum 

seznámení 
Funkce Podpis 

    

    

    

    

    

    

    

 

Obr. 18 Záznam o seznámení pracovníků s technologickým postupem  



 
 

10. Kontrola jakosti zadaného procesu
 

10.1 Cíl zpracování plánu jakosti zadaného
 

 Cílem daného procesu je vypracování plánu 

monolitických nosných konstrukcí polyfunk

Nové Sady, ulice Družební v Olomouci. 

prací pro výsledný produkt plně

 

10.2  Model procesu 
 

 

 

Kontrola jakosti zadaného procesu 

racování plánu jakosti zadaného procesu 

Cílem daného procesu je vypracování plánu jakosti technologického postupu pro realizaci ŽB 

nstrukcí polyfunkčního domu „Kaplička“ na parc.

Olomouci. Úkolem je zajištění požadované kvality provád

prací pro výsledný produkt plně odpovídající platné legislativě. 

Obr. 19 Model zadaného procesu 
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jakosti technologického postupu pro realizaci ŽB 

na parc.č. 925/2, k.ú. 

ní požadované kvality prováděných 
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10.3 Kontrolní a zkušební plán procesu 
 

10.3.1 Kontrola vstupů 
 

Důležitou fází před začátkem procesu je shromáždění a kontrola jednotlivých vstupních 

podkladů ovlivňujících stanovený cíl:  

 
a) Stavební připravenost 

Provedení skrývky ornice, výkopových prací a hloubkového založení stavby na vrtaných 

pilotách. Kontrola bude prováděna vizuálně na staveništi včetně kontroly shody výškopisu a 

polohopisu přípravných prací s projektovou dokumentací ve stupni dokumentace provádění 

stavby (DPS).  

 
b) Zařízení staveniště (ZS) 

Potřebné příjezdové a přístupové komunikace, skladovací plochy pro dočasné uložení 

potřebných materiálů a výrobků.  Zajištění přívodu elektrické energie, pitné vody, umělého 

osvětlení a také zabezpečení staveniště (ostraha staveniště). Bude provedena fyzická kontrola 

stavu na staveništi a prověření shody s projektovou dokumentací  (viz. přílohy, technologická 

část – výkresová příloha č. 06), dle nařízení vlády č.101/2005 Sb. [27]. 

 
c) Stroje a mechanizace 

Věžový jeřáb pro zajištění horizontální a vertikální dopravy, nákladní automobily, 

vysokozdvižné vozíky, pracovní plošiny a lešení. Dále nivelační přístroj, rotační laser a ruční 

elektrické nářadí. Jedná se o kontrolu platnosti revizí zvedacích a elektrických zařízení, 

technických kontrol vozidel a strojů, dostupnost návodů k obsluze veškeré mechanizace a 

elektrického nářadí. 

 
d) Projektová dokumentace 

Platná PD ve stupni DPS (viz. přílohy - podklady pro diplomovou práci). Dále výkresy tvarů 

bednění svislých a vodorovných konstrukcí (viz. přílohy, technologická část – výkresové 

přílohy č. 01 – 03c). Jedná se o kontrolu aktuálnosti a kompletnosti PD (půdorysy, řezy, 

výkresy tvarů, výkresy výztuže ad.). U výkresů tvarů bednění svislých a vodorovných 

konstrukcí bude kontrolována jejich tvarová shoda s výkresy tvarů budoucích ŽB 

monolitických konstrukcí, které byly hlavním podkladem pro jejich vypracování.   
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e) Platné zákony, vyhlášky a nařízení vlády  

− zákon č.183/2006 Sb.[23], 

− zákon č.309/2006 Sb.[26],  

− vyhláška č. 268/2009 Sb.[32], 

− vyhláška č. 499/2006 Sb.[33], 

− nařízení vlády č.101/2005 Sb. [27], 

− nařízení vlády č. 362/2005 Sb. [28], 

− nařízení vlády č.591/2006 Sb. [30]. 

       

Kontrola bude provedena prověřením platnosti a aktuálnosti výše uvedených zákonů, 

vyhlášek a nařízení vlády včetně zajištění (doplnění) případných novel.  

 
 
f) Platné normy a předpisy 

− ČSN EN 206-1 [10], 

− ČSN EN 12350-1(ČSN 73 1301) [13], 

− ČSN EN 12350-2 [14], 

− ČSN EN 13670 (ČSN 73 2400) [15], 

− ČSN 73 0042 [18], 

− ČSN 73 0210-1 [19], 

− ČSN 73 1332 [21], 

− ČSN 73 1373 [22]. 

 

− technologický předpis montáže bednění poskytnutý výrobcem bednění.  

 

Kontrola bude provedena prověřením platnosti a aktuálnosti výše uvedených norem a   

předpisů včetně zajištění (doplnění) případných novel a dodatků.  

 
 
g) Lidské zdroje 

Výrobní kapacity potřebných stavebních profesí a jejich specializace (THP, strojníci, tesaři, 

betonáři, železáři a svářeči, pomocní dělníci). Kontrola spočívá v evidenci všech 

zúčastněných pracovníků (včetně subdodavatelů) na staveništi a v prověření platnosti 

potřebných školení a dokladů pro výkon jejich profese (licence, svářečské a strojnické 



 
 

61 
 

průkazy, výuční listy, protokoly a certifikáty o absolvování odborných školení pro montáž 

zvoleného systémového bednění ad.). Velmi důležitá je kontrola zdravotní způsobilosti 

pracovníků pro výkon dané profese s důrazem na požadavek práce ve výškách a nad volnou 

hloubkou (platné lékařské prohlídky) dle zákona č.309/2006 Sb. [26] a dle nařízení vlády 

č.591/2006 Sb. [30]. 

 
h) Dostupnost materiálů a jejich vlastnosti 

V rámci zvoleného procesu se jedná o čerstvý beton, betonářskou výztuž, systémové stěnové 

a stropní bednění, stavební řezivo a další komponenty pro monolitické konstrukce. Kontrola 

bude spočívat v prověření platnosti certifikátů a prohlášení o shodě na výše uvedené materiály 

navržené pro zabudování a použití na staveništi. Dále bude prováděna vizuální kontrola a 

posouzení stavu systémového bednění a případným vyřazením poškozených dílců (kontrola 

svarů na rámu prvku a celistvost bednícího pláště z vodovzdorné překližky).   

 
i) Harmonogram výstavby 

Časové vazby jednotlivých stavebních činností a procesů postupu výstavby (obr. 20-21). 

Kontroluje se posloupnost činností s ohledem na klimatické podmínky, časovou náročnost 

prací v normohodinách a přepočet na potřebný počet výrobních kapacit (pracovníků) a také na 

nutnou stavební připravenost (dokončené výkopové práce, hloubkové založení objektu na 

pilotách, základové konstrukce a spodní stavba).  

 
j) Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (plán BOZP) 

Kontroluje se vpracovaný plán BOZP osobou koordinátora BOZP dle zákona č.309/2006 Sb. 

[26] a dle nařízení vlády č.591/2006 Sb. [30]. Dále bude provedena kontrola zařazení příloh a 

aktualizací plánu BOZP, které jsou tvořeny všemi pracovními postupy, identifikací rizik a 

stanovením jejich prevence rizik).  

 

10.3.2 Kontrola činností 
 

V rámci kontroly činností procesu je sledováno následující: 

 
a) Kontrola užití platných zákonů, vyhlášek, nařízení vlády, norem a technických a 

technologických předpisů. Kontrolu provádí technický dozor investora (TDI) a také generální 

dodavatel (GD) stavby ve všech stupních řízení. 
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b) Kontrola dodržování BOZP na staveništi. Kontroluje se dodržování plánu BOZP včetně 

jeho pravidelné aktualizace, která spočívá v obeznámení nových pracovníků s obsahem plánu 

BOZP na staveništi). Kontrolu provádí koordinát BOZP ve spolupráci se zástupcem GD 

(stavbyvedoucím). 

c) Kontrola postupu výstavby dle harmonogramu výstavby a kontrola jeho aktuálnosti. 

Kontrola je prováděna osobou TDI v rámci stanovených kontrolních dnů stavby a 

stanovených kontrolních prohlídek. 

d) Kontrola prováděných prací ve vazbě na PD a výkresy tvarů bednění vodorovných a 

svislých železobetonových konstrukcí. Kontrolu provádí zástupce generálního dodavatele 

(GD), tedy pověřený stavbyvedoucí v koordinaci se zástupcem generálního projektanta stavby 

(GP). 

e) Kontrola dodržování pracovních postupů. Tuto činnost provádí dílčí stavbyvedoucí nebo 

pověření dílovedoucí stavby. Kontroluje se shoda se schválenými pracovními postupy dle 

zákona č.183/2006 Sb. [23] a vyhlášky č. 268/2009 Sb. [32]. 

 

f) Kontrola kvality prováděných prací. Je prováděna generálním dodavatelem (GD) stavby ve 

všech stupních řízení a to průběžně po celou dobu výstavby. Kontroluje se dodržování 

podmínek stanovených následujícími normami: 

 
− ČSN EN 13670 (ČSN 73 2400) [15], 

− ČSN 73 0042 [18], 

− ČSN 73 0210-1 [19],     

− ČSN 73 1332 [21]. 

 
g) Kontrola stavu strojů a mechanizace v průběhu výstavby. Kontroluje se dodržování návodů 

k obsluze a údržbě strojů, mechanizace a elektrického nářadí stanovené jejich výrobcem, dále 

kontrola platnosti revizí zvedacích a elektrických zařízení, technických kontrol vozidel a 

strojů. Kontrolu provádí pověřený zástupce GD a všichni pracovníci, kteří se stroji a 

mechanizací manipulují a používají je k výkonu práce. 

 

h) Kontrola vlastností vstupních materiálů před zabudováním do konstrukcí. Kontrola spočívá 

v prověření požadovaných vlastností odebráním vzorků pro destruktivní a nedestruktivní 
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zkoušky a také v  kontrole dodacích listů (shoda pevnostních tříd betonu a oceli ad.) dle 

následujících norem: 

− ČSN EN 206-1 [10], 

− ČSN EN 12350-1(ČSN 73 1301) [13], 

− ČSN EN 12350-2 [14], 

− ČSN 73 1332 [21]. 

 
Rizika procesu: 

 

Rizika svým dopadem nesou negativní vliv na celý proces a mohou tak ovlivnit jeho 

úspěšnost. Mezi hlavní faktory patří: 

 
− nedodržování nebo neaktuálnost zákonů, vyhlášek, norem a předpisů, 

− nedodržování nebo neaktuálnost PD a montážních schémat, 

− neodborné provádění stavebních činností, 

− neodborné vedení stavby (nedostatečná koordinace činností), 

− nedodržování harmonogram postupu výstavby, 

− použití nevhodných mechanizačních prostředků, 

− zabudování nevhodného nebo nekvalitního materiálu, 

− podhodnocení časových vazeb, 

− podhodnocení vlivu počasí na provádění prací. 

 
 

Prevence rizik: 

 

Prevence rizik je nástroj, který souží ke snížení nebo úplné eliminaci možného rizika 

plynoucího z pracovních činností. Jedná se o následující opatření: 

 
− studium a sledování aktualizace zákonů, vyhlášek, norem a předpisů, 

− prostudování aktuální projektové dokumentace a montážních schémat,  

− výkon autorského dozoru generálního projektanta (GP) stavby a součinnost s jeho   

            osobou na staveništi i mimo něj, 

− využití autorizovaných techniků a inženýrů ve výstavbě. 
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− výkon funkce koordinátora BOZP na staveništi způsobilou osobou pro tuto činnost, 

− výkon funkce technického dozoru investora (TDI) pro stanovení pravidelných   

            kontrolních dnů a kontroly stavebních konstrukcí před jejich zakrytím (betonáží),   

− pravidelná kontrola stavu použitých strojů a mechanizace, 

− prověření vlastností a použitelnosti stavebních materiálů před zabudováním do 

konstrukcí dle dodacích listů, 

− provádění destruktivních a nedestruktivních zkoušek použitých materiálů. 

 

10.3.3 Kontrola výstupů 
 

Opětovnou kontrolou bylo prověřeno:  

 

a) Soulad v užití všech výše uvedených platných zákonů, vyhlášek, nařízení vlády, norem a 

technických a technologických předpisů. 

b) Dodržování BOZP na staveništi a zaznamenávání všech změn do plánu BOZP osobou 

koordinátora BOZP na staveništi (aktualizace). Dále také provedení nápravných opatření pro 

odstranění nedostatků (prevence rizik) zjištěný zaznamenaných koordinátorem BOZP do 

plánu BOZP na staveništi dle zákona č.309/2006 Sb. [26] a dle nařízení vlády č.591/2006 Sb.  

[30]. 

c) Postup výstavby probíhá dle aktuálního harmonogramu výstavby. Kontrolou bylo zjištěno 

dodržování dílčích termínů výstavby.  

d) Provádění prací je v souladu s PD a montážními schématy. Kontrolou byla ověřena shoda 

provedení díla s použitými podklady. Kontrolu provádí TDI stavby. 

e) Dodržování pracovních postupů pro jednotlivé činnosti. Použité pracovní postupy 

odpovídají požadavkům zákona č.183/2006 Sb. [23] a vyhlášky č. 268/2009 Sb. [32]. 

 

f) Dodržování kvality prováděných prací dle platné legislativy. Kontrolou byla prověřena 

shoda s následujícími normami:  

− ČSN EN 206-1 [10], 

− ČSN EN 12350-1 (ČSN 73 1301) [13], 

− ČSN EN 12350-2 [14], 
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− ČSN EN 13670 (ČSN 73 2400) [15], 

− ČSN 73 0210-1[19]. 

 

g) Vyhovující stav strojů a mechanizace v průběhu výstavby. Kontrolou byla prověřena 

technická způsobilost nasazených mechanizmů na staveništi. 

h) Vlastnosti používaných stavebních materiálů odpovídají požadavkům. Provedení 

destruktivních a nedestruktivních zkoušek je provedeno pro ověření požadovaných vlastností 

betonových konstrukcí a to dle následující normy:   

− ČSN 73 1332 [21], 

− ČSN 73 1373 [22]. 

 

10.4 Kontrola plánu jakosti dle regulativů 
 

Byla provedena kontrola plánu jakosti ve vazbě na dodržení zákona č.183/2006 Sb. [23] a 

vyhlášky č. 268/2009 Sb. [32]. Dále také na splnění veškerých požadavků na řešení dané 

problematiky plynoucí z normy ČSN EN 13670 (ČSN 73 2400) [15] a technologického 

postupu pro realizaci ŽB monolitických nosných konstrukcí polyfunkčního domu „Kaplička“, 

ulice Družební v Olomouci. Výsledkem této kontroly je vypracovaný plán jakosti. 

 
 

10.5 Zhodnocení procesu a návrh vhodných opatření 
 

Identifikace možných rizik a jejich minimalizace v rámci navržené prevence rizik jsou 

předpokladem pro požadovanou efektivnost stanoveného procesu. V případě nových vstupů 

v průběhu procesu je nutné jejich doplnění do tohoto procesu a následně vypracování 

aktualizace plánu jakosti s ohledem na tyto nové aspekty. Jedná se o vytvoření zpětné vazby. 

 

 

Zpětná vazba: 

 

− využití velkoplošného systémové bednění pro urychlení výstavby při dodržení 

stanovených pracovních postupů, 



 
 

66 
 

− využití přísad do betonu (mrazuvzdorné přísady a urychlovače tuhnutí) pro eliminaci 

sezónnosti výstavby ŽB monolitických konstrukcí, 

− změna konstrukčního řešení v projektové fázi, 

− využití poznatků v podobě dalších identifikovaných rizik z průběhu výrobní fáze a zpětná 

aplikace ve vytvoření jejich prevence pro zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

− využití kombinace kolektivních a osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) 

pro zvýšení bezpečnosti osob v procesu výstavby, 

− využití aglomerovaného dřeva (piliny a třísky) místo rostlého řeziva pro snížení dopadu 

výstavby na životní prostředí (ŽP) apod.   

 

10.6 Závěr 
 
Dodržováním stanoveného postupu kontroly ve všech stupních procesu se předpokládá včasné 

odhalování dalších případných rizik a stanovení následné prevence. Vypracováním plánu 

jakosti zadaného technologického postupu bylo dosáhnuto stanoveného cíle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

67 
 

11. Zařízení staveniště 
 
 
Značení technické zprávy je přizpůsobeno celkové struktuře této diplomové práce. 
 
 

11.1 Technická zpráva 
 
 
a) Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho 

oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště 

 

Pozemek pro výstavbu objektu polyfunkčního domu „Kaplička“, parc.č. 925/2, k.ú. Nové 

Sady, se nachází v zastavěné jihozápadní části města Olomouce na nároží ulice Družební a 

ulice Slavíčkova. Stavební pozemek je volná nezastavěná plocha. Terénní konfigurace 

pozemku pro výstavbu je mírně svažitá se spádem k jihovýchodu. Na pozemku se nenachází 

žádné vzrostlé stromy. Pouze v jižní části tohoto pozemku se vyskytuje několik planých keřů 

černého bezu, které budou v rámci přípravných prací odstraněny. 

 

Vlastní zemní práce budou zahájeny skrývkou ornice do hloubky cca 0,25 m a jejího uložení 

na mezideponii v prostoru staveniště. Veškerá další vykopaná zemina bude odvezena a 

uložena na řízenou skládku.  

 

Zařízení staveniště [1] (viz. přílohy, technologická část – výkresová příloha č. 06) je navrženo 

v bezprostřední blízkosti budoucího objektu, tedy  na parc.č. 925/2. Situováno je na jih a 

východ od plánované stavby. Výše uvedený pozemek je majetkem investora stavby, a proto 

není třeba zřízení záboru a zvláštního užívání.   

 

Prostor staveniště bude oplocen. Okraje prostoru staveniště budou opatřeny pevným 

oplocením z drátěného pletiva výšky 1,8 m.   

 

Pro příjezd na stavební pozemek bude využívána místní obslužná komunikace, a to ulice 

Slavíčkova. Druhá přilehlá komunikace, ulice Družební nebude pro svoji značnou dopravní 

zátěž pro dobu výstavby polyfunkčního domu „Kaplička“ využívána. Po dokončení hrubé 
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stavby bude z této ulice, tedy ulice Družební, zřízen trvalý sjezd pro přístup do halové garáže 

umístěné v 1S budoucího objektu. 

Použité technologie, technika a dopravní prostředky budou přizpůsobeny konfiguraci 

staveniště včetně příjezdové a přístupové cesty.  Při realizaci stavby bude zajištěna pravidelná 

údržba přilehlých přístupových komunikací. 

 

Mechanizace i znečištěné komunikace budou čištěny dle potřeb v závislosti na povětrnostních 

podmínkách (např. při deštivém počasí). Když budou prvky mechanizace i komunikace 

znečištěná od bláta ze staveniště, musí být očištěna nejdříve mechanicky, v případě většího 

znečištění tlakovou vodou či strojním čištěním (vždy po skončení pracovní směny). Pro 

strojní čištění komunikací dodavatel stavby zajistí čištění u subdodavatelské firmy disponující 

 potřebným vybavením. 

 

b) Významné sítě technické infrastruktury 

V zájmové lokalitě se nachází veškeré sítě technické infrastruktury (vodovod, jednotná 

kanalizace, teplovod, distribuční síť NN, veřejné osvětlení a telekomunikační síť).  

 Před zahájením výkopových prací musí být veškerá podzemní vedení v prostoru staveniště, 

která by mohla být prováděním stavby dotčena, vytyčena a vyznačena v terénu za účasti 

vlastníků či správců těchto sítí. Podmínky pro provádění prací v blízkosti výše uvedených 

vedení jsou stanoveny ve vyjádření vlastníků či správců jednotlivých těchto podzemních sítí.  

 

c) Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod. 

Zdrojem vody pro potřeby výstavby objektu bude, v předstihu vybudovaná, vodovodní 

přípojka z PE DN 80 mm ukončená vodoměrnou šachtou na stavebním pozemku. Tato bude 

zřízena prostřednictvím navrtávacího pasu na stávající vodovodní potrubí z LT DN 300 mm 

uložené v kraji vozovky v ulici Družební. Z vodoměrné šachty bude proveden podzemní 

staveništní (provizorní) rozvod z PE DN 63 mm. Tato staveništní přípojka bude po realizaci 

stavby zrušena a následně bude provedena finální vodovodní přípojka DN 80 mm do 

budoucího objektu.   
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Zdroj elektrické energie (NN) bude řešen staveništní přípojkou z rozvodu ČEZ Distribuce a.s. 

Napojení staveništního rozvaděče bude provedeno ze silového vedení NN ve Slavíčkově ulici. 

Hodnota požadovaného výkonu je závislá na technickém vybavení dodavatele stavby. Jsou 

navrženy dva rozvaděče elektrické energie s přímým měřením (2 x 80 A). 

Osvětlení prostoru staveniště bude provedeno výbojkovými svítidly umístěnými na 

provizorních stožárech. Kabeláž pro osvětlení bude vedena v chráničkách uložených do zemí. 

Pro odvodnění staveniště bude využito přirozeného mírného spádu terénu směrem 

k jihovýchodu. Přebytečné dešťové vody budou takto svedeny do veřejné zeleně na sousední 

parc.č. 925/1. 

 

d) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav 

pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

Vzhledem k tomu, že v době provádění stavby nebude prostor staveniště a prostor zařízení 

staveniště využíván třetími osobami ani osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, 

není třeba realizovat speciální úpravy z hlediska bezpečnosti. Staveniště bude řádně oplocené 

a tímto opatřením bude zamezeno přístupu třetích osob. 

 

e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 

Obvod staveniště se celým rozsahem nachází na pozemku parc.č. 925/2, který je určen pro 

výstavbu objektu. Celé staveniště bude řádně oploceno a ohraničeno, a to včetně zařízení 

staveniště a skladovacích ploch. Veřejné zájmy nejsou průběhem realizace výstavby nijak 

dotčeny. 

 

f) Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 

 

 Zařízení staveniště se stává z uzamykatelných skladů, sociálního a hygienického zařízení a 

kanceláří vedení stavby. Kanceláře a šatny jsou navrženy z mobilních buněk, které budou 

sestaveny vedle sebe a také do patra. Tyto uzamykatelné mobilní buňky pro zařízení 

staveniště, budou zřízeny zhotovitelem stavby na volné nezastavitelné ploše na 
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severovýchodní části pozemku.  Na staveništi budou použity 3 kabiny mobilních chemických 

WC. Veškeré sociální, správní a provozní zařízení staveniště musí odpovídat základním 

hygienickým předpisům a směrnicím. Pro skladování sypkých a objemných materiálů jsou 

vyhrazeny a vyznačeny skladovací plochy se štěrkovým povrchem v jižní a jihovýchodní části 

pozemku, které nebudou zastavěné.  

 

Pro vozidla stavby je navrženo parkoviště s povrchem z hutněného štěrku v severovýchodní 

části staveniště, a to vpravo od hlavního vjezdu na staveniště. Veškeré stavební odpady budou 

skladovány a separovány do kontejnerů ve vymezeném prostoru staveniště ve východní části 

staveniště. Komunikace pro mechanizaci i pro pěší jsou zpevněné, vytvořené ze silničních 

železobetonových panelů. 

 

Zhotovitel stavby je povinen označit celé staveniště zřetelnými tabulkami s varovným 

nápisem upozorňujícím na nebezpečí úrazu na staveništi. Součástí zařízení staveniště je dále 

nezbytné ohrazení překážek, výkopů a dopravní značení prostor staveniště a také omezení 

provozu na příjezdových komunikacích. Všechny komunikace a vstupy do objektů pro pěší 

budou opatřeny bezpečnými lávkami s dvoutyčovým zábradlím. 

      

Parkování mechanizace, strojů, vozidel stavby a zaměstnanců je zajištěn v prostoru staveniště. 

Doprava veškerých stavebních materiálů bude zajišťována nákladními automobily po 

pozemních komunikacích. Volba dopravních prostředků je závislá na tonáži a rozměrech 

přepravovaných materiálů. 

 

g) Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 

V rámci zařízení staveniště pro výstavbu polyfunkčního domu „Kaplička“ nejsou 

předpokládány žádné stavby vyžadující ohlášení. 
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h) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Při provádění stavby je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy a postupy prací z hlediska 

bezpečnosti a ochrany zdraví pracujících a řídit se ustanoveními vyhlášky Českého úřadu 

bezpečnosti práce č. 591/2006 Sb. [30] a zákonem č. 309/2006 Sb. [26]. 

Při veškerých stavebních pracích musí být postupováno v souladu s nařízením vlády č. 

591/2006 Sb. [30]. Dále musí být zajištěno dodržení požadavků stanovených nařízením vlády 

č.  502/2000 Sb. [29] včetně všech dalších novelizací a také zákonem č. 262/2006 Sb. [32]. 

 Vzhledem k charakteru plánované výstavby polyfunkčního domu musí zadavatel stavby 

(investor nebo stavebník) v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. [26] určit koordinátora 

BOZP jak pro přípravnou fázi, tak i pro realizaci stavby.   

Nejpozději 8 dní před zahájením prací je zadavatel povinen oznámit zahájení prací 

příslušnému oblastnímu inspektorátu bezpečnosti práce (OIBP). Oznámení má stanovenou 

strukturu a pro zadavatele jej připravuje koordinátor BOZP na staveništi.  

Ve fázi výstavby koordinátor BOZP především zajišťuje řízení rizik a dodržování plánu 

BOZP. V případě potřeby plán BOZP upravuje a aktualizuje, a to zejména při vstupu dalších 

zhotovitelů (subdodavatelů) na staveniště. Všichni subdodavatelé nejpozději 8 dní před 

zahájením prací předávají koordinátorovi BOZP informace o svých činnostech a rizicích. 

Mezi povinnosti koordinátora dále patří organizování kontrolních dnů pro oblast BOZP.  

V rámci kontrolního dne koordinátor informuje všechny dotčené zhotovitele a subdodavatele 

stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikají na staveništi s postupem 

stavebních prací.  Dále upozorňuje zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků 

na BOZP zjištěné na pracovišti a vyžaduje sjednání nápravy. Navrhuje přiměřená opatření při 

nedodržování plánu BOZP, provádí zápisy nedostatků a nápravných opatření do stavebního 

deníku, což mu umožňuje § 157 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. [26]. 

Funkci koordinátora BOZP může vykonávat pouze odborně způsobilá osoba se stavebním 

vzděláním, odpovídající praxí v BOZP a dobrými organizačními a komunikačními 

schopnostmi. 
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 Na stavbu polyfunkčního domu „Kaplička“  byl zpracován plán BOZP na staveništi, který 

zpracoval koordinátor BOZP. Plán BOZP je závazný pro všechny zhotovitele výše uvedené 

stavby. S jeho obsahem musí být prokazatelným způsobem seznámeni všichni účastníci 

výstavby. O seznámení zhotovitelů se provede písemný záznam. Zadavatel stavby je povinen 

zavázat všechny zhotovitele stavby, popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem po 

celou dobu přípravy a realizace stavby.  

 

 

Tab. 11 Přehled navržené mechanizace pro výstavbu polyfunkčního objektu 

Etapa stavby: předpokládané mechanismy: LAeq-10 m  (dB) Využití za den  

 
Zemní práce + 

založení objektu 
(základová deska). 

Kolové rypadlo (lžíce do 0,5 m3 – např. 
CAT318) 

77 ~4 h 

Nákladní automobil (např. T815 S3) 
90*  

(LASEL-7,5m) 
max. 60 jízd/den 

Kolový nakladač (např. UNC 750) 74 ~6 h 

Autodomíchávač IVECO Trakker 72 (při vypouštění 
betonu) 

90* (LASEL-7,5m) 

max. 30 jízd/den 

Čerpadlo na beton SCHWING 70 ~5 h 

Ruční el. rozbrušovačka BOSCH 75  ~1 h 

Vlastní výstavba 
polyfunkčního domu, 

zpevněných ploch, 
konečné úpravy. 

Věžový jeřáb LIEBHERR 71K 60 ~6 h 

Ruční el. rozbrušovačka BOSCH 75  ~1 h 

Autodomíchávač IVECO Trakker 72 (při vypouštění 
betonu) 

90* (LASEL-7,5m) 

max. 30 jízd/den 

Čerpadlo na beton SCHWING 70 ~5 h 

Míchačka (např. SMA 125) 65 ~ 8 h 

Okružní pila 78  ~2 h 

El.bourací kladivo (např. HILTI  TE 905) 80 ~3 h 

Lehký nákladní automobil (např. Avia 
DAEWOO)  

87*(LASEL-7,5m) max.40 jízd/den 

Vibrační válec DINAPAC 85 ~2 h 

 

Pozn.: Hladiny hluku jsou stanoveny pro vzdálenost 10 m od obrysu zařízení. 

 

 

 



 
 

i) Podmínky pro ochranu životního prost

 

V průběhu stavby budou realizována opat

technologií pro výstavbu. Př

bezpečnostní předpisy, normy a vyhlášky.  Použité materiály a technologie musí spl

stanovené požadavky, které budou dokladovány 

shodě vydané státní zkušebnou. Navržené materiály

požadavky. Zařízení staveniště

místní komunikace jen řádně zbavená ne

  

Při realizaci stavby vznikne množství odpadu. Jednotlivé druhy odpad

evidovány. Předpokládaný stavební odpad lze klasifikovat následn

 

 

           Tab. 12 Klasifikace stavebního odpadu 

 

 

Nakládání s odpady bude probíhat 

některých dalších zákonů, ve zn

na jeho základě. Takto vzniklý odpad bude rozt

 

ivotního prostředí při výstavbě 

hu stavby budou realizována opatření proti hluku a prašnosti dle použitýc

. Při provádění stavby musí být respektovány všechny platné 

edpisy, normy a vyhlášky.  Použité materiály a technologie musí spl

, které budou dokladovány atesty, certifikáty či protokoly

átní zkušebnou. Navržené materiály dále musí splň

taveniště bude řádně oploceno a stavební technika bude vjížd

ř ě zbavená nečistot. 

množství odpadu. Jednotlivé druhy odpadů budou sledovány a 

edpokládaný stavební odpad lze klasifikovat následně: 

Klasifikace stavebního odpadu  

odpady bude probíhat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. 

ů, ve znění pozdějších předpisů a s prováděcími př

. Takto vzniklý odpad bude roztříděn na jednotlivé složky,
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ení proti hluku a prašnosti dle použitých 

ní stavby musí být respektovány všechny platné 

edpisy, normy a vyhlášky.  Použité materiály a technologie musí splňovat 

či protokoly a prohlášení o 

splňovat ekologické 

tavební technika bude vjíždět na 

ů budou sledovány a 

 

. 185/2001 Sb. [24] a o změně 

ěcími předpisy vydanými 

n na jednotlivé složky, využitelné odpady 



 
 

budou přednostně předány k

nesmí obsahovat nebezpečné složky a nesmí být zne

Nevyužitelné složky odpadů

k nakládání s odpady (řízené skládky

odpadech).  

 
 

Řádným oplocením staveniště

kterých by hluk překračoval hranici 40 dB, nesmí být provád

hodin. Při provádění výstavby bude dbáno na minimální omezení pohybu obyvatelstva v

staveniště a dále také na omezení prašnosti a hlu

 

Dodavatel stavby musí zajistit kontrolu práce a údržbu stavebních mechanizm

k úniku ropných látek do zeminy, je

nepropustných nádob (např. 

dekontaminaci havarijní soupravou s 

vana pro záchyt případných un

 

Při dodržení zákonných předpisů

 
 

 

  Tab. 13 Orientační termíny výstavby polyfunk

 

 

 

ředány k recyklaci a následnému využití. Odpady urč

čné složky a nesmí být znečištěné nebezpe

Nevyužitelné složky odpadů budou odstraněny prostřednictvím oprávn

řízené skládky odpadů nebo jiná zařízení k tomu určená

ádným oplocením staveniště bude zabráněno vstupu cizím osobám. Práce na staveništi, p

čoval hranici 40 dB, nesmí být prováděny v době

by bude dbáno na minimální omezení pohybu obyvatelstva v

omezení prašnosti a hlučnosti. 

Dodavatel stavby musí zajistit kontrolu práce a údržbu stavebních mechanizm

úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned

ř. kontejnerů). U malých nepropustných ploch možno provést 

dekontaminaci havarijní soupravou s vapexem. U stacionárních strojů bude osazena olejová 

unikajících olejů. 

ředpisů budou negativní vlivy stavby na ŽP omezeny na minimum

ní termíny výstavby polyfunkčního domu „Kaplička“ 

74 

y určené k recyklaci 

ěné nebezpečnými látkami. 

ednictvím oprávněného subjektu 

tomu určená podle zákona o 

Práce na staveništi, při 

době od 22.00 do 6.00 

by bude dbáno na minimální omezení pohybu obyvatelstva v okolí 

Dodavatel stavby musí zajistit kontrolu práce a údržbu stavebních mechanizmů. Pokud dojde 

nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a uložit do 

och možno provést 

ů bude osazena olejová 

omezeny na minimum.  
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11.2 Výpočet zařízení staveniště 
 
 

11.2.1 Skladovací prostory 
 
a) Návrh pojistné skladovací plochy 

 
Z důvodu nestálých výrobních podmínek (povětrnostní vlivy, poruchy strojů, nemocnost, 

změny pracovního nasazení apod.) navrhuji tzv. pojistnou skladovací plochu o velikosti 20 % 

z celkových skladovacích ploch. 

 

Navržená pojistná skládka:  42 m2 

 
 
b) Návrh plochy mezideponie 

 
 

Materiál Celková 
spotřeba 

(m3) 

Uložení zásypového materiálu 
na meziskládce 

387,5 

 
 

2194
2

388
m

q

Z
Fo ===  

 
 

27,202
957,0

194
m

F
F o ===

β     
 β - koeficient využití skladovací plochy

     
 
Navržená plocha mezideponie : 210 m2 
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11.2.2 Potřeby energií 
 
a) Instalovaný výkon elektromotorů na staveništi 

 
Stavební stroj Počet 

strojů 
(ks) 

Příkon 
elektromotoru 

(kW) 

P1 = Celkový 
příkon 
(kW) 

Jeřáb Liebherr 71 K 1 36,5 36,5 
Výtah Multilift 503 A 1 3,5 3,5 
        
    Ponorný vibrátor 2 0,5 1 
    Ruční nářadí 
    Otopná tělesa 

10 
10 

1,5 
2,5 

15 
25 

   
celkem 

 
P1 = 81 kW 

 

b) Instalovaný výkon osvětlení vnitřních prostorů 

 
Místnosti Plocha 

místnosti 
(m2) 

Výkon na m2 
podlahy 

(W) 

P2 = Celkový 
výkon 
(kW) 

Kancelář stavbyvedoucího 27,6 13 0,646 
Kancelář mistrů 27,6 13 0,646 

Šatny 55,2 6 0,331 
Sprchy, WC, umývárna 13,8 6 0,083 

Sklad 27,6 6 0,166 
    
    
  celkem P2 = 1,87 kW 

 
 
c) Instalovaný výkon vnějšího osvětlení 

 
Druh práce Plocha 

(m2) 
Výkon (W.m-2) při 

osvětlení žárovkami 
P3 = Celkový 

výkon 
(kW) 

Stavební práce 2460 10 24,60 
    
  celkem P3 = 24,60 kW 
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d) Propočet nutného příkonu pro staveništní provoz 
 

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( ) kW

PPPP

tgPtgPtgPPPPS

21,96817,060,2487,18,0815,01,1

.7,0.8,0.5,01,1

.........1,1

22

2
1

2
321

2
333222111

2
332211

=⋅++⋅+⋅⋅

=+++⋅

=+++++= ϕβϕβϕββββ

 
 
 

11.2.3 Potřeby vody 
 
a) Voda nezbytná pro provozní účely 
 

Spotřeba vody pro 
provozní účely 

Měrná 
jednotka 

Denní průměr 
spotřeby 

(měrná jednotka) 

Střední norma 
(l) 

Denní 
spotřeba 

vody 
(den/l) 

Zpracování betonové 
směsi a ošetření betonové 

konstrukcí 

m3 1,2 100-250 300 

Výroba malty a ošetřování 
mísicích zařízení 

m3 0,9 150-220 198 

Zdění z cihel 
(bez vody pro maltu) 

m3 3,4 200-250 850 

Příčky (bez vody pro 
maltu) 

m3 0,04 15-30 1 

Omítky (bez vody pro 
maltu) 

m3 17,5 20-35 614 

Mytí vozidel nákladních 1 vozidlo 2 1000-1500 2400 
     
   celkem Sv = 4363 l 

 
1.227,0

3600.8

5,1.4363

3600.

. −=== sl
t

kS
Q nv

a
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b) Voda pro sociálně hygienické účely 
 
Spotřeba vody pro 
sociálně 
hygienické účely 

Měrná jednotka Denní průměr 
spotřeby 
(měrná 
jednotka) 

Střední norma 
(l) 

Denní 
spotřeba 
vody 
(l/den) 

Pracovníci na staveništi 
bez sprchování 

1 pracovník/ 
směna 

30 30-50 1200 

Sprchy 1 zaměstnanec 30 45 1350 
     
   Celkem 2550 l/den 

 
 

1.239,0
3600.8

7,2.2550

3600.

..
−=== sl

t

kNP
Q nsp

b
 

 
 
c) Voda pro požární účely 
 
Staveništní rozvod není nutný z důvodu dostatečného počtu veřejných hydrantů. 
 

0. == rhpvc kSQ
 

 
 
d) Návrh světlosti vodovodního potrubí 
 

1

1

.559,02,1.

.466,0
3600.8

0,2.07,2.25505,1.4363

3600.

.

−

−

==

=
++

==
∑

slQQ

sl
t

kP
Q

nk

nn
n

 
 

Nutno připočítat 20 % na nepředvídané situace a na eventuální ztráty. 

Návrh: Světlost vodovodního potrubí  DN 63 mm. 
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11.2.4 Potřeby sociálního zařízení 
 
Umývárny, WC 

Umývárna – stavební buňka o rozměrech 2,3x6 m = 13,8 m2 (3 x umyvadlo, 3 x sprcha) 

WC – 3 ks mobilní chemické WC. 

11.2.5 Potřeby administrativy 
 
a) Stavbyvedoucí 

 
Orientační údaj plošného rozsahu: 12 - 20 m2   

Návrh: Stavební buňka (přízemí + patro) o rozměrech 2,3 x6 m = 27,6 m2 (1 pracovník) 

 

 
b) Technický personál, mistři 

 

Orientační údaj plošného rozsahu: 8 až 12 m2 na pracovníka 

Návrh: 2 x stavební buňka (v patře) o rozměrech 2,3x6 m = 27,6 m2 (3 pracovníci) 
 

 
c) Dělnický personál 
 
Orientační údaj plošného rozsahu: 1,25 m2 + 0,5 m2  na pracovníka 

Návrh: 2 x stavební buňka (přízemí + patro) o rozměrech 2,3x6m = 55,2 m2 (30 pracovníků) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

12.  Závěr 
 

Podkladem pro srovnání a vyhodnocení navržených variant systémových bedn

realizaci ŽB monolitických nosných vertikálních a horizontálních konstrukcí je p

tabulka (tab. 14). Jejím účelem je p

SO 01 - suterén  na Nh pro jednoho pracovníka.

25 t bednění , dle nosnosti zvoleného dopravního prost

také položkový rozpočet ((viz. př

 

 Tab. 14 Převod časových dotací pracovních 

 

Podkladem pro srovnání a vyhodnocení navržených variant systémových bedn

ŽB monolitických nosných vertikálních a horizontálních konstrukcí je p

čelem je převod normohodin (Nh) u jednotlivých položek rozpo

pro jednoho pracovníka. Dalším podkladem je vyčíslení

ní , dle nosnosti zvoleného dopravního prostředku, na staveniště

(viz. přílohy - podklady pro diplomovou práci). 

asových dotací pracovních činností na Nh pro jednoho pracovníka
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Podkladem pro srovnání a vyhodnocení navržených variant systémových bednění pro 

ŽB monolitických nosných vertikálních a horizontálních konstrukcí je převodní 

u jednotlivých položek rozpočtu 

je vyčíslení ceny dopravy 

na staveniště (tab. 15) a dále 

h pro jednoho pracovníka 

 



 
 

Tab. 15 Vyčíslení ceny dopravy pro zap

 

12.1 Porovnání a vyhodnocení navržených 
 
 
Volba systému bednění pro realizaci ŽB monolitických nosných 

provedena posouzením dvou 

Xlife a o těžké rámové bedně

systémů bednění je uvažováno

  

− shodný počet pracovník

realizaci ŽB monolitických

− stejná přepravní vzdálenost

− stejný výrobce a dodavatel bedn

− obvyklé ceny pronájmu bedn

− montážní práce v Nh jsou p

 

Posouzení obou navržených variant st

ukazatele: 

  

a) Doba realizace ŽB monolitických svislých nosných konstrukcí ve dnech

rozdělení ŽB monolitických svislých nosných konstrukcí d

b) Cena pronájmu stěnového 

c) Cena dopravních prostř

d) Použití mechanizace pro vertikální a horizontální dopravu bedn

 

íslení ceny dopravy pro zapůjčené bednění  

ovnání a vyhodnocení navržených variant stěnového 

ění pro realizaci ŽB monolitických nosných vertikálních 

dvou navržených variant. Jedná se o lehké rámové bedn

rámové bednění Framax Xlife.  Pro objektivní srovnání

ní je uvažováno s následujícími kritérii: 

pracovníků u všech pracovních činností a pracovních záb

ŽB monolitických konstrukcí,  

vzdálenost pronajatého bednění ze skladu na staveništ

stejný výrobce a dodavatel bednění, 

obvyklé ceny pronájmu bednění a dopravních prostředků, 

jsou převzaty z rozborů cen položek dle ÚRS Praha, a.s.

Posouzení obou navržených variant stěnového bednění je provedeno pro následující 

realizace ŽB monolitických svislých nosných konstrukcí ve dnech

lení ŽB monolitických svislých nosných konstrukcí do pracovních záb

ěnového bednění po dobu realizace suterénu. 

Cena dopravních prostředků pro dovoz bednění a jeho odvoz po ukonč

Použití mechanizace pro vertikální a horizontální dopravu bednění na staveništi.
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ěnového bednění 

vertikálních konstrukcí je 

rámové bednění Frami 

ro objektivní srovnání obou navržených 

a pracovních záběrů pro 

ze skladu na staveniště, 

položek dle ÚRS Praha, a.s. 

no pro následující 

realizace ŽB monolitických svislých nosných konstrukcí ve dnech, včetně 

o pracovních záběrů. 

ní a jeho odvoz po ukončení realizace. 

na staveništi. 
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a) Doba realizace monolitických svislých konstrukcí ve dnech dle pracovních záběrů 

Z hlediska doby realizace ŽB monolitických nosných svislých konstrukcí tvořených stěnami a 

sloupy jsou oba porovnávané navržené bednící systémy shodné.  Doba realizace suterénu 

z výše uvedených konstrukcí za použití  lehkého rámového bednění Frami Xlife nebo těžkého 

rámového bednění Framax Xlife je propočtem stanovena na 50 pracovních dnů. Pracovní 

záběry jsou určeny za použití sady bednění pro celek, ½ a ¼ z celku (půdorysu objektu). Z 

časových plánů pro realizaci suterénu v pracovních záběrech (obr. 20) je patrné, že jejich 

počet na termín dokončení díla, tj. suterénu polyfunkčního domu „Kaplička“, nemá vliv.  

 

b) Cena pronájmu bednění po dobu realizace suterénu 

Vzhledem k vysoké pořizovací ceně systémového bednění je navrženo jeho využití pro 

potřeby realizace ŽB monolitických svislých konstrukcí formou pronájmu, a to u obou 

posuzovaných bednících systémů.  Z finančního hlediska (tab. 18) je výhodnější použití 

 lehkého rámového bednění Frami Xlife, než těžkého rámového bednění Framax Xlife. 

Zásadní vliv na cenu pronajatého bednění má velikost bednící sady. Z ekonomického hlediska 

je nejvýhodnější zapůjčení bednící sady pro ¼ bednění z celého půdorysu objektu a provedení 

realizace díla ve čtyřech pracovních záběrech.  

 

c) Cena dopravních prostředků pro dovoz bednění a jeho odvoz po ukončení realizace 

Pro posouzení tohoto faktoru je navrženo jednotné využití dopravního prostředku o nosnosti 

25 t a s ním spojený finanční náklad (tab. 15). Na základě celkové hmotnosti zapůjčeného 

bednění v závislosti na velikosti sady bednění dle velikosti pracovního záběru je určen počet 

dopravních prostředků a vyčíslení nákladů na dopravu pro oba navržené bednící systémy. Pro 

počet dopravních prostředků je kromě hmotnosti brán v potaz i objem dopravovaného 

bednění. Rámové bednění Frami Xlife má nižší hmotnost než rámové bednění Framax Xlife a 

proto je z hlediska dopravy výhodnější (tab. 18).  

 

d) Použití mechanizace pro vertikální a horizontální dopravu bednění na staveništi 

Za tímto účelem je zařízení staveniště vybaveno zvedacím zařízením - věžovým jeřábem (viz. 

přílohy, technologická část – výkresová příloha č. 06). Manipulace se systémovým rámovým 

bedněním Framax Xlife je vzhledem ke značné hmotnosti jednotlivých prvků zcela závislá na 

zvedacím zařízení. Manipulaci se systémovým bedněním Framax Xlife je možné provádět, 

kromě využití věžového jeřábu, také manuálně (ručně). Z tohoto důvodu je bednící systém 

Framax Xlife univerzálnější a také výhodnější. 



 
 

 Tab. 16 Přepočet měrných jednotek dle Nh a po

              (stěnové bednění) 

 

ěrných jednotek dle Nh a počtu pracovníků na pracovní sm
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 na pracovní směny  

 



 
 

Obr. 20 Harmonogramy pro realizaci ŽB svislých konstrukcí dle pracovních záb
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Harmonogramy pro realizaci ŽB svislých konstrukcí dle pracovních záb
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Harmonogramy pro realizaci ŽB svislých konstrukcí dle pracovních záběrů  
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12.2 Vyhodnocení navržené varianty stropního bednění 
 
 
Pro realizaci ŽB monolitických nosných horizontálních konstrukcí je navržen flexibilní ruční 

systém nosníkového bednění stropů Dokaflex 1-2-4. Pro vyhodnocení navrženého systému 

bednění jsou použita stejná kritéria jako u stěnového bednění.  

 

Vyhodnocení navržené varianty stropního bednění je provedeno pro následující 

ukazatele: 

 

a) Doba realizace ŽB monolitických vodorovných nosných konstrukcí ve dnech, včetně 

rozdělení ŽB monolitických svislých nosných konstrukcí do pracovních záběrů. 

b) Cena pronájmu stropního bednění po dobu realizace suterénu. 

c) Cena dopravních prostředků pro dovoz bednění a jeho odvoz po ukončení realizace. 

 

a) Doba realizace monolitických vodorovných konstrukcí ve dnech dle pracovních  

záběrů 

Doba realizace ŽB monolitických nosných vodorovných konstrukcí pro suterén objektu, 

tvořených průvlaky a stropní deskou, za použití  nosníkového bednění stropů Dokaflex 1-2-4 

je posouzeno pro dva pracovní záběry (obr.21). První pracovní záběr, který je navržen za 

použití sady bednění pro celek (celý půdorys objektu), je stanoven na 89 pracovních dní. 

Druhý pracovní záběr za použití sady bednění ½ z celku je stanoven na 93 pracovních dní. 

Z časového hlediska je výhodnější provedení ŽB vodorovných konstrukcí v jednom 

pracovním záběru. 

 

b) Cena pronájmu bednění po dobu realizace suterénu 

Vzhledem k vysoké pořizovací ceně systémového bednění je navrženo jeho využití pro 

potřeby realizace ŽB monolitických vodorovných konstrukcí formou pronájmu, stejně jako u 

svislých konstrukcí.  Z finančního hlediska (tab. 18) je výhodnější použití sady bednění pro  

½ z celku, což značí 50% finanční náklady pro samotnou realizaci.  

 

c) Cena dopravních prostředků pro dovoz bednění a jeho odvoz po ukončení realizace 

Pro posouzení tohoto faktoru je, stejně jako u svislých konstrukcí, navrženo využití 

dopravního prostředku o nosnosti 25 t.  a s ním spojený finanční náklad (tab.18). 
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12.3 Volba bednících systémů  
 

Pro realizaci ŽB monolitického suterénu polyfunkčního domu „Kaplička“  na parc.č. 925/2, 

k.ú. Nové Sady, ulice Družební v Olomouci byly po provedení vyhodnocení zvoleny 

následující varianty systémových bednění (tab. 18, obr. 22).  

 

Pro realizaci svislých konstrukcí bude použito systémové bednění Frami Xlife. Realizace 

bude provedena ve čtyřech pracovních záběrech za použití sady bednění pro  ¼ z celku 

půdorysu suterénu. Pro realizaci vodorovných konstrukcí bude použito systémové bednění 

Dokaflex 1-2-4. Realizace vodorovných konstrukcí bude provedena ve dvou pracovních 

záběrech za použití sady bednění pro  ½ z celku půdorysu suterénu. Pro výše uvedenou stavbu 

byl vypracován technologický postup provádění ŽB konstrukcí, kontrola jakosti zadaného 

procesu, výkresy tvarů bednění a organizační schémata postupu prací včetně jejich vazby na 

zařízení staveniště.  
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