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 Předmětem mé diplomové práce je zpracování projektové dokumentace novostavby 

multifunkčního objektu včetně tepelně technického posouzení jeho obvodových konstrukcí. 

V návaznosti na ni pak vytvoření 2 variantních technologických postupů realizace vnitřního 

schodiště z 1.PP do 1.NP (monolitický železobeton, ocelobeton), návrhu opatření „Bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci“ a dokumentace zařízeni staveniště pro montáž tohoto schodiště. Dále 

pak vypracování podrobných položkových rozpočtů s výkazy výměr a řádkových 

harmonogramů postupu stavebních prací pro obě varianty. 

 

 Hlavním cílem tohoto projektu je ukázat 2 možné varianty realizace schodiště, vzájemně 

je porovnat a stanovit, která z nich je pro daný objekt výhodnější. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Pavel Šandera:  

Technological procedure of staircase installation 

VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, department of Building 

Constructions 

2015, 185 pages 

Thesis supervisor: Ing. Jiří Teslík 

 

 The object of the thesis is a processing of a project documentation of a new 

multifunctional building including a thermal-technical appraisal of its perimeter constructions. 

In connection with it also a creation of two variant technological procedures of the inside 

staircase installation from the ground floor to the first floor (monolithic ferroconcrete, steel-

concrete), a proposal of measures "Occupational Safety and Health" and a documentation of 

the equipment of a construction site for the staircase installation, and finally, drawing up 

detailed itemized budgets with measurement sheets and line schedules of construction work 

procedures for both variants.   

 

 The main aim of this project is to demonstrate two possible variants of the staircase 

installation; draw a mutual comparison and determine which one is better for the given building. 
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Seznam použitého značení: 

 

AKU – akumulátorové 

BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

ČSN – česká technická norma 

ČSN EN - evropská norma převzatá do národního systému norem ČR 

C – měrná tepelná kapacita [J/kgK] 

CZK – česká koruna 

D – tloušťka vrstvy 

DN – diameter nominal (jmenovitý průměr) 

EN – evropská norma 

EPS – expandovaný polystyren 

HSV – hlavní stavební výroba 

HUP – hlavní uzávěr plynu 

IČ – identifikační číslo (organizace) 

ISO – mezinárodní organizace pro standardizaci  

J – Joule  

K – Kelvin  

KZP – kontrolně zkušební plán 

L – součinitel tepelné vodivosti λ [W/mK] 

Mi – faktor difúzního odporu μ [-] 

MVC – malta vápenocementová 

MŽP – ministerstvo životního prostředí 

NN – nízké napětí 

NP – nadzemní podlaží 

NV – nařízení vlády 

OSB – oriented strand board (lisovaná deska z orientovaně rozprostřených třísek) 

Pa – Pascal  

PD – projektová dokumentace 

PE – polyetylen 

Pe – tlak vodní páry v exteriéru [Pa] 

Pi – tlak vodní páry v interiéru [Pa] 

PP – podzemní podlaží 
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PS – provozní soubor 

PUR – polyuretan  

PVC - polyvinylchlorid 

Qmax – maximální průtok 

Ro – objemová hmotnost ρ [kg/m³] 

Sb. – sbírky  

SDR – standart diameter radio (standardní poměr průměrů - tuhost potrubí) 

SDS – special direct systém (systém upínání vrtáků pro příklepové vrtačky)  

SLP – slaboproud  

SO – stavební objekt 

STL – středotlak  

TR – trapézový plech 

ÚRS – ústav racionalizace ve stavebnictví  

U – součinitel prostupu tepla [W/m²K] 

Ug – součinitel prostupu tepla zasklením  [W/m²K] 

Uw – součinitel prostupu tepla celého okna [W/m²K] 

V – Volt  

VN – vysoké napětí  

W – Watt  

XPS – extrudovaný polystyren 

ŽB – železobeton  

a.s. – akciová společnost   

bm – běžný metr 

cm – centimetr  

č. – číslo   

dl. – délka  

hl. – hloubka  

g – gram  

hod – hodina  

k.ú. – katastrální území 

k-ce – konstrukce  

kg – kilogram  

ks – kus  

m – metr  



3 
 

mm – milimetr  

m²  – metr čtvereční  

m³ – metr krychlový 

p – tlak [Pa] 

s – sekunda  

s.r.o. – společnost s ručením omezeným 

tl. – tloušťka  

°C – stupeň Celsia 

Ø – průměr  
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1. ÚVOD 

 

 Při zpracování dokumentace pro realizaci je projektant často vystavován otázce, jakou 

konstrukční variantu dané části stavby pro svůj projekt zvolit. Dnešní doba nabízí velké 

množství řešení ať už jakýchkoliv stavebních konstrukcí. Při výběru konečné varianty pak musí 

zvažovat zejména tyto dva faktory: její časovou a finanční náročnost. Ve skutečnosti je sice 

kritérií mnohem více, téměř u všech případů lze však zjednodušeně říci: máte-li peníze a čas, 

můžete si nechat postavit cokoliv. Pokud disponujete těmito prostředky, dají se téměř všechny 

ostatní překážky zdolat. Protože tomu tak bohužel bývá zřídkakdy, málokterý projektant má to 

štěstí pracovat pro investora s neomezenými finančními i časovými prostředky, je třeba veškeré 

dostupné možnosti řádně zvážit a pro daný projekt vybrat tu nejvhodnější. 

 

 Hlavním obsahem této práce je pomocí technologických postupů ukázat pracnost 

(projekční, přípravnou i realizační) výstavby vnitřního schodiště ve dvou konstrukčních 

variantách. První varianta je zpracována pro klasický monolitický železobeton, druhá pak         

pro moderní ocelobeton s využitím válcovaných profilů a trapézového plechu. Pro obě možnosti 

je vypracován podrobný položkový rozpočet s výkazem výměr (dle cenové soustavy                

ÚRS 2015/1) a časový harmonogram postupu prací. Závěrem je uvedeno celkové zhodnocení 

obou variant v konečném finančním a časovém dopadu na stavbu. 

 

 Součástí práce je rozšířená dokumentace pro stavební povolení multifunkčního objektu, 

včetně příslušných textových a výkresových částí, na kterou navazují výše zmíněné 

technologické postupy, rozpočty a harmonogramy. Dokumentace schodišť je pak zpracována 

v rozsahu pro provádění stavby. Jsou vypočteny součinitelé prostupu tepla obvodových 

konstrukcí objektu a porovnány s příslušnými normovými hodnotami.  

 

 Technologická část projektu zahrnuje návrh opatření BOZP pro montáž schodiště. Toto 

je zpracováno formou vyjmenování možných rizik při dané stavební činnosti, jejich 

ohodnocením a navržením opatření pro jejich eliminaci.  

 

 Dokumentace zařízení staveniště pro montáž schodiště je zpracována v rozsahu: 

technická zpráva, výkres zařízení staveniště. 
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2. STAVEBNÍ ČÁST 

 

2.1 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 

 

A Průvodní zpráva 

 

A.1 Identifikační údaje 

 

A.1.1 Údaje o stavbě 

 

a) název stavby 

 

Novostavba multifunkčního objektu (sídlo firmy INSTAV s.r.o., lékárna „Danuše“, 

salon krásy „Andrea“) 

 

 

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků) 

 

adresa: 

Bystřická 518 

Přáslavice 

okres Olomouc 

katastrální území: Přáslavice 

parcelní číslo pozemku: 518/1 

 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

 

c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba) 

 

firma: 

 INSTAV s.r.o 

IČ: 58796537 
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adresa sídla: 

 Rooseveltova 87, Olomouc 

 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

 

b) jméno a příjmení hlavního projektanta 

 

Pavel Šandera 

Přáslavice 179 

okres Olomouc 

 

 

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace  

  

Není předmětem této práce.  

 

 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

 

- geodetické zaměření staveniště   

- radonový průzkum a hydrogeologický průzkum 

- podklady od příslušných správců o stávajících inženýrských sítích 

- katastrální mapa 

 - stavební zaměření staveniště 

 - platné normy a předpisy v zapracování rozsahu předmětného stupně PD 

 

 

A.3 Údaje o území 

 

a) rozsah řešeného území 

 

Jedná se o území na parcele číslo 518/1 k.ú. Přáslavice. 
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b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková 

zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 

 

Parcela nespadá pod žádné výše uvedené území. 

 

 

c) údaje o odtokových poměrech 

 

Pro odvodnění pozemku je navržena dešťová kanalizace - systém KG. Vnitřní průměr 

kanalizace je 150 - 200 mm.  

 

Do této kanalizace jsou svedeny dešťové vody: 

- z betonových štěrbinových žlabů (do žlabů jsou svedeny dešťové vody ze zámkové 

    dlažby parkoviště a chodníku) 

- ze střešních ploch (dešťové vody ze střechy jsou svedeny titanzinkovými svody             

    do plastových lapačů střešních splavenin a odtud následně do dešťové kanalizace) 

- z anglických dvorků 

 

Dešťová kanalizace je svedena přes revizní šachtu (typ PLAST MARK 1000) a přípojku 

dešťové kanalizace (KG DN200 – 7,5 m) do venkovní veřejné dešťové gravitační kanalizace 

(KG DN600). 

 

Zbývající plochy pozemku jsou zatravněné a umožňují dostatečné vsakování dešťových 

vod. 

 

 

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí 

nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 

 

Územní rozhodnutí bylo vydáno. 

 

 

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí 

nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém 
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nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a v případě stavebních úprav podmiňujících 

změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací 

 

Ne. 

 

 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

 

Obecné požadavky na využití území jsou dodrženy. 

 

 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

 

Není předmětem této práce. 

 

 

h) seznam výjimek a úlevových řešení 

 

Nejsou žádné výjimky ani úlevová řešení. 

 

 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

 

Nejsou známy žádné související ani podmiňující investice. 

 

 

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí) 

 

Stavbou není dotčen žádný sousední či jiný pozemek. 

 

 

 

 

 



9 
 

A.4 Údaje o stavbě 

 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

 

Jedná se o novostavbu multifunkčního objektu. 

 

 

b) účel užívání stavby 

 

Novostavba bude využívána jako multifunkční objekt zahrnující sídlo stavební 

společnosti INSTAV s.r.o., lékárnu „Danuše“ a salon krásy „Andrea“. 

 

 

 c) trvalá nebo dočasná stavba 

 

Jedná se o trvalou stavbu. 

 

 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.) 

 

Nejedná se o stavbu vyžadující ochranu dle právních předpisů. 

 

 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

 

Stavba vyhovuje požadavkům ve vyhlášce 398/2009 Sb. 

 

 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních 

předpisů 

 

Není předmětem této práce. 
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g) seznam výjimek a úlevových řešení 

 

Stavba nemá žádné výjimky ani úlevová řešení. 

 

 

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 

funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.) 

 

zastavěná plocha: 260,36 m² 

obestavěný prostor: 4121,59 m³ 

podlahová plocha budovy: 792,11 m² 

 

 

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 

celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov 

apod.) 

 

Potřeby energií byly vypočteny na základě orientační bilance jednotlivých médií 

empirickým výpočtem a jsou poplatné teoretickým hodnotám uvedených v příslušných 

technických podkladech. Jednotlivé výpočty jsou uvedeny v dokumentacích příslušných 

specializací. 

 

 

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 

  

Předpokládaná doba výstavby: 1. dubna 2016 – 30. listopadu 2016 

 

 

k) orientační náklady stavby 

 

 Není předmětem této práce. 
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A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

 

Stavba zahrnuje tyto objekty: 

SO 01 – Multifunkční objekt 

SO 02 – Přípojka elektro NN 

SO 03 – Přípojka vodovodní 

SO 04 – Přípojka splaškové kanalizace 

SO 05 – Přípojka dešťové kanalizace 

SO 06 – Přípojka plynovodní 
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B Souhrnná technická zpráva 

 

B.1 Popis území stavby 

 

a) charakteristika stavebního pozemku 

 

 Stavba se nachází v obci Přáslavice v okrese Olomouc, na ulici Bystřická, č.p. 518/1. 

Jde o nevyužívaný pozemek na rovině o ploše 2531,96 m³ určený k zástavbě. Doposud byl 

pozemek využíván jako orná půda (ČÚZK). 

 

 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

 

 V místě stavby nebyl proveden geologický průzkum, bylo vycházeno z výsledků měření 

při výstavbě sousedního objektu. 

 

 Na území je do hloubky cca 20 cm stávající ornice, poté zemina štěrkovitého charakteru 

třídy G1 s tabulkovou únosností 500 kPa pro použitý základ šířky 0,5 m. Tato zemina je velmi 

propustná, při výkopových pracích tedy není potřeba zřizovat žádné odvodnění.  

 

 Z hydrologického hlediska se stavba nenachází v zátopovém pásmu, ani v pásmu 

hydrologické ochrany. Základová spára není ohrožena spodní vodou, výška hladiny podzemní 

vody se nachází přibližně 6 m pod úrovní terénu. 

 

 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

 

Na pozemku se nenacházejí žádná stávající ochranná a bezpečnostní pásma. 

 

 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

 

V okolí se nenachází žádná záplavová území, poddolovaná území apod. 
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e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 

 

Stavebními pracemi nejsou dotčeny žádné okolní pozemky či stavby. 

 

 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 

Na pozemku se nenacházejí žádné dřeviny vyžadující speciální požadavky na jejich 

kácení. Jde jen o vzrostlé nálety odstranitelné běžnou mechanizací. 

 

 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 

k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 

 

Nejsou. 

 

 

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu) 

 

V ulici Bystřická se nachází místní obecní komunikace. Na pozemcích 605, 2914 a 2775 

jsou situována tato vedení technické infrastruktury: splašková kanalizace gravitační DN 800, 

vodovod DN 50 PE 63, elektro NN Navy 4x95, plynovod STL PE 63, vedení SLP, dešťová 

kanalizace gravitační DN 600, nadzemně vedené VN. 

 

 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

 

V době zpracování PD nejsou vyvolány žádné podmiňující, vyvolané, související 

investice. 
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B.2 Celkový popis stavby 

 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

 

Objekt bude sloužit jako multifunkční budova. V 1.PP je technická místnost s úklidovou 

místností, kadeřnická část salonu krásy Andrea  a komunikační prostory. V 1.NP je situována 

pedikúra salonu krásy Andrea, lékárna Danuše, úklidová komora a komunikační prostory. 2. a 

3.NP slouží jako zázemí firmy INSTAV s.r.o.. 

 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

 

Urbanistické a dispoziční řešení multifunkční budovy je dáno rozsahem a tvarem 

stávajícího pozemku, dále pak předaným a konstrukčním standardem požadovaným a 

stanoveným investorem. 

 

 

b) architektonické  řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

 

Architektonické řešení respektuje standard požadovaný investorem. Jde o třípodlažní, 

podsklepený objekt nepravidelného tvaru se sedlovou střechou. Architektonicky je objekt řešen 

jednoduchými formami střídáním barvy fasádní omítky. Barevné odstíny mohou být změněny 

dle požadavků investora. 

 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

 

Objekt má pouze jeden vstup. Ten vede z předzahrádky, která je situována mezi 

objektem a ulicí Bystřická, do chodby v 1. nadzemním podlaží. Chodba funguje jako 

komunikační mezičlánek mezi exteriérem, lékárnou „Danuše“, salonem krásy „Andrea“, 

zázemím firmy INSTAV s.r.o. a ostatními prostory domu. Salon krásy „Andrea“ je situován 

v 1.NP a 1.PP, jeho součástí je pedikúra, kadeřnictví a zázemí salonu. Podlaží v této části 
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objektu jsou propojena samostatným schodištěm. Lékárna „Danuše“ se nachází v 1.NP objektu. 

Její součástí je prodejna, sklad léků a zázemí pro personál s vlastním sociálním zařízením. 2. a 

3.NP slouží jako administrativní zázemí a sídlo firmy INSTAV s.r.o. zahrnující kanceláře, 

toalety, kuchyňku, serverovnu a příslušné komunikační prostory. Část suterénu slouží jako 

technická místnost, v každém patře je situována komora pro provozní úklid objektu. 

 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

 

Objekt je řešen jako bezbariérový. Pro vertikální pohyb osob s omezenou schopností 

pohybu je určen výtah a vstupní rampa. Rovněž sociální zázemí objektu a další konstrukce jsou 

uzpůsobeny tak, aby splňovaly požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

 

Celá stavba je navržena tak, aby při výstavbě i v provozu odpovídala příslušným 

ustanovením vyhlášky 268/2009 Sb. 

 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

  

SO 01 – Multifunkční objekt 

 

a) stavební řešení 

 

Multifunkční objekt je projektován dle požadavků investora. Celková výška objektu je 

14,355 m nad úrovní terénu. Jedná se o novostavbu. Dispoziční řešení viz. B.2.3. a výkresová 

část PD.  

 

Objekt je řešen jako třípodlažní podsklepený, nosný systém je systém stěnový 

v kombinaci se skeletovým. 
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Stropy jsou řešeny jako železobetonové monolitické trámové vetknuté do průvlaků. 

Průvlaky jsou z části podepřeny ŽB sloupy, z části nosným zdivem. 

 

Schodiště jsou řešena jako železobetonová desková (viz. konstrukční část PD). 

 

Střecha objektu je navržena jako sedlová, valbová.  

 

Dispozičně je objekt rozčleněn částečně vnitřním nosným zdivem, částečně příčkami 

z keramických tvarovek PTH 11,5, případně HELUZ 6,0. 

 

Podrobnější popis viz. bod D.1.1.a.1) Zásady architektonického, funkčního, 

dispozičního a výtvarného řešení. 

 

 

b) konstrukční a materiálové řešení 

 

Novostavba je zděná, třípodlažní, s podsklepením v celém půdorysu. Konstrukčně je 

objekt řešen jako podélný kombinovaný - obvodové nosné zdivo z PTH 50 PROFI na maltu 

POROTHERM T s vnitřním železobetonovým skeletem (viz. konstrukční část PD).  

 

Stropy jednotlivých podlaží jsou železobetonové monolitické trámové, ve středním 

rozponu vynesené železobetonovými průvlaky a železobetonovými sloupy, při severním a 

jižním okraji vynesené žb věnci podepřenými nosným zdivem z PTH 50 PROFI.  

 

Konstrukce schodiště - monolitický železobeton. 

 

Nadezdívka sedlové střechy je vyzděna z PTH 300 PROFI na maltu POROTHERM T. 

 

Příčky - z tvárnic Porotherm zděných na maltu POROTHERM PROFI. 

 

Veškeré podlahy jsou z keramické dlažby, specifikace dle požadavků investora. 

 

Podlahy v 1.NP, 2.NP a 3.NP jsou opatřeny kročejovou izolací. 

 



17 
 

Stěny interiéru jsou omítnuty vápenocementovou jádrovou omítkou se štukem. 

 

Stěny WC, kuchyňka, sociálního zázemí salonu krásy a úklidových komor jsou částečně 

obloženy novým keramickým obkladem.  

 

Okna plastová, dveřní křídla dřevěná dle specifikace. 

 

 Podrobnější popis viz. bod D.1.1.a.3) Technické a konstrukční řešení objektu. 

 

 

SO 02 – Přípojka elektro NN 

 

Pro připojení stavby multifunkčního domu je zařízena nová přípojková skříň stojící         

na hranici stávající parcely. Připojení této skříně je provedeno zemním kabelem, napojení je 

instalováno spojkováním ke stávajícímu zemnímu kabelu provozovatele distribuční soustavy.  

Úpravy zařízení distribuční soustavy provede její provozovatel na základě podání řádné žádosti 

o připojení k distribuční soustavě NN. 

 

Přípojka NN je ze strany provozovatele distribuční sítě ukončena přípojkovou skříní, 

která je součásti oplocení objektu. Od přípojkové skříně je položen kabel CYKY - J 4x10 mm², 

tento je připojený do elektroměrného rozvaděče. Rozvaděč je umístěn ve vstupní chodbě 1.NP 

a je přístupný pro servisní pracovníky distributora elektřiny. 

  

 

SO 03 – Přípojka vodovodní 

 

 Dům je zásobován vodou ze stávajícího vodovodního řádu PE 63 (DN50). Přípojka vede 

nejkratší cestou do technické místnosti objektu. 

  

 Pro připojení objektu je realizována přípojka PE 100 SDR11 40 x 3,7 mm (DN32)             

o celkové délce 39,10 m po vstup do objektu. Přípojka je zakončena vodoměrnou sestavou      

nacházející se v technické místnosti objektu. 

  

 Napojení ke stávajícímu vodovodu je provedeno pomocí PE odbočky 63/40 a jako 
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uzávěr slouží šoupátko Hawle č. 2600. Je instalována vodoměrná sestava se šroubením, 

kulovými kohouty DN 32, uklidňujícími kusy a zpětnou klapkou. Součástí vodoměrné sestavy 

je domovní vodoměr Qmax = 6 m³/hod. Na výše zmíněnou vodoměrnou sestavu je připojen 

vnitřní rozvod vody. 

 

 

SO 04 – Přípojka splaškové kanalizace 

 

Gravitační kanalizační přípojka řeší odkanalizování multifunkčního domu. Jde                     

o splaškové vody ze sanitárního zařízení. Odpadní splaškové vody jsou vyústěny do rozvodů 

vnitřní kanalizace a jsou vyvedeny do jednoho potrubí. Svodné vnitřní gravitační kanalizační 

potrubí je umístěno pod podlahou 1.PP, prochází pod technickou místností do exteriéru a dále 

do revizní šachty splaškové kanalizace. Z ní je vyvedena kanalizační přípojka z KG 200, která 

ústí do stávající veřejné gravitační kanalizace DN 800.  

 

 

SO 05 – Přípojka dešťové kanalizace 

 

Odvedení dešťových odpadních vod ze střechy objektu je řešeno odděleně kanalizačním 

PVC potrubím profilu DN 110. Do dešťové kanalizace jsou vyvedeny střešní svody, svod 

z markýzy vstupu, anglické dvorky a odvodňovací žlaby ze zpevněných ploch.. Kanalizační 

dešťové potrubí ústí do veřejné dešťové kanalizace.  

 

 

SO 06 – Přípojka plynovodní 

 

Dům předpokládá připojení středotlakou plynovodní přípojkou PE 100 SDR 11 – 32 x 

3,0 mm (DN 25) na veřejný rozvod zemního plynu, který je ve vlastnictví JMP a.s.. Půdorysná 

délka plynovodní přípojky je 3,75 m. Po vstupu plynovodu na pozemek (za HUP) potrubí 

přechází na ocel. 

 

Za hlavním uzávěrem plynu, kulovým kohoutem DN 25 a středotlakým regulátorem 

včetně uzávěru na výstupu, je osazen fakturační plynoměr. Za plynoměrem je osazen kulový 

kohout DN 25. 
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Vlastní napojení je zrealizováno navrtávkou ze stávajícího středotlakého plynovodu 

z potrubí PE 63. Přípojka končí hlavním uzávěrem DN 25 ve skříni o minimálních rozměrech 

600x600x350 mm  na hranici pozemku 518/1. Skříň měření je uzamykatelná, větratelná, a je 

opatřena nápisem HUP. Potrubí je uloženo v minimální hloubce 1000 mm pod upraveným 

terénem. 

 

 

c) mechanická odolnost a stabilita 

 

Navržené nosné konstrukce jsou mechanicky odolné a stabilní. Mechanická odolnost a 

stabilita konstrukcí navrhovaného objektu je řešena ve statickém výpočtu. 

 

Stavba je v rámci řešené projektové dokumentace navržena tak, aby nedošlo k žádným 

deformacím jak při výstavbě objektu, tak v průběhu jejího vlastního užívání.  Ze statického 

hlediska jsou konstrukce navrženy tak, aby byly schopny přenášet zatížení vlastní váhy, zatížení 

užitné i zatížení od klimatických vlivů. Při návrhu konstrukce z hlediska prostorového 

uspořádáni, dimenzí jednotlivých prvků apod., bylo přihlédnuto jak k odezvě konstrukce proti 

ztrátě únosnosti (1.MS), tak proti přetvoření (2.MS).  Všechny užité konstrukce multifunkčního 

domu jsou běžně používané a certifikované. Navržené konstrukce zabezpečují trvalou stabilitu 

a odolnost navrhované stavby.  

 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 

V objektu je instalován osobní výtah – provozní soubor PS 01. Je navržen výtah se 

strojovnou, velikost klece 900/1400 mm. Výtahová šachta je samostatným požárním úsekem 

dle technické zprávy požárně bezpečnostního řešení. Výtah splňuje požadavky na minimální 

rozměry výtahu bezbariérového a též požadavky na výtahy dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o 

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  

  

Objekt je vytápěn kotlem na zemní plyn, který je umístěný v 1.PP v technické místnosti. 

 

 

 



20 
 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

 

 Objektem prochází úniková cesta, která je od ostatních prostor stavebně oddělena 

konstrukcemi s minimální požární odolností EI 120 DPI (příčky POROTHERM 11,5 PROFI) 

a protipožárními dveřmi s požární odolností EI 30 D3. Tyto dveře se otevírají vždy směrem     

do prostorů únikové cesty. Úniková cesta je tvořena místnostmi 0.01, 0.02, 1.01, 1.08, 2.01, 

2.02, 3.01, 3.02 a zahrnuje schodiště procházející středem objektu. 

 

 Ve všech místnostech schodišťového prostoru (0.01, 1.08, 2.01, 3.01), v technické 

místnosti (0.03) a na chodbě 1.NP (1.01) je umístěn 1 práškový hasicí přístroj 6kg P6Th. 

 

 Dřevěné prvky krovu jsou opatřeny protipožárním zpěňujícím nátěrem umožňující 

zařazení dřeva a dřevěných výrobků do třídy hořlavosti B1 (např. HENSOTHERM 1 KS innen). 

 

 Objekt je vybaven zařízeními autonomní detekce a signalizace (hlásiče kouře dle ČSN 

EN 14604). Tato zařízení jsou umístěna v místnostech 0.01, 0.03, 0.05, 0.10, 1.01, 1.02, 1.04, 

1.08, 1.09, 2.02, 2.08, 2.10, 2.11, 3.02, 3.10, 3.11 a 3.13. 

 

 Na pozemku č. 2914 (dle situace) u vjezdové brány je umístěn nadzemní hydrant          

pro odběr požární vody. 

 

 Objekt splňuje požadavky normy ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní 

objekty. Pro objekt je zpracována samostatná požární zpráva (není předmětem této práce). 

 

 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

 

Stavební materiály a skladby konstrukcí jsou navrženy tak, aby bylo dosaženo 

maximálních možných hodnot na úsporu tepla.  

 

Součinitelé prostupu tepla jednotlivých konstrukcí: 

 - obvodové nosné stěny:  U = 0,188 W/m²K 

 - obvodové nenosné stěny: U = 0,229 W/m²K 

 - podlaha půdního prostoru: U = 0,169 W/m²K 
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 - podlaha v suterénu:  U = 0,411 W/m²K 

 

 

B.2.10  Hygienické  požadavky  na  stavby,  požadavky  na  pracovní  a  komunální prostředí 

 

  Dokumentace je v souladu s požadavky a s předpisy na ochranu zdraví a zdravých 

životních podmínek podle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 

Stavba multifunkčního domu je navržena tak, že všechny obytné místnosti jsou přirozeně 

větrané a osvětlené okny. Neobytné místnosti jsou osvětleny uměle, místy kombinovaně. Pitná 

voda je zajišťována z veřejného vodovodu. Objekt je vytápěn plynovým kotlem umístěným 

v technické místnosti v suterénu.  

 

 Nucené odvětrání místností: 

 místnost č. 0.11: 

 Nucené odvětrání je vyvedeno vzduchotechnickou trubkou skrze prostup obvodovou 

 nenosnou stěnou do exteriéru (obsypu objektu), kde je tato trubka zaizolována minerální 

 vatou tl. 100 mm. Dále je pak trubka vyvedena svisle nad U.T.. Zde je opatřena krycí 

 hlavicí. 

 

 místnosti č. 0.04, 1.05, 1.06: 

 Nucené odvětrání je vyvedeno svislými vzduchotechnickými trubkami do 1.NP, odtud 

 pak skrze obvodovou nosnou stěnu do exteriéru, kde jsou trubky opatřeny krycími 

 hlavicemi. 

 

 místnosti č. 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 2.03, 2.04, 2.05, 

 2.06, 2.07, 3.03, 3.04, 3.05, 3.06, 3.07, 3.08, 3.09, 3.12: 

 Nucené odvětrání je vyvedeno svislými vzduchotechnickými trubkami na půdu objektu, 

 kde jsou trubky opatřeny krycími hlavicemi. 

 

 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 

Budova je opatřena hromosvodem (viz. část elektro).  
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B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

 

Budova je opatřena přípojkami elektro NN, přípojkou vodovodní, přípojkou splaškové 

kanalizace, přípojkou dešťové kanalizace a přípojkou plynovodní (viz. bod B.2.6.b)). 

 

 

B.4 Dopravní řešení 

 

 Budova se nachází na ulici Bystřická v obci Přáslavice, k.ú. Přáslavice. Místní 

komunikace v této ulici byla roku 2012 v rámci realizace oddílné dešťové a splaškové 

kanalizace zrekonstruována a znovuvydlážděna ze žulových kostek. Při okrajích je lemována 

betonovými silničními obrubníky. Odvodnění je řešeno oboustranně, a to uličními vpusťmi, 

které jsou rozmístěny po vzdálenostech cca 40 m při okrajích vozovky. Parkoviště na dvoře 

objektu, o ploše 995,87 m² (ze zámkové dlažby) pro 16 stání, je propojeno s ulicí Bystřická 

spojovací příjezdovou cestou šířky 3,40 m ze zámkové dlažby (viz. situační výkres). V ulici 

Bystřická je veden dlážděný chodník pro pěší, na který je napojen chodník ze zámkové dlažby 

o šířce 4,00 m, jenž vede ke vstupu do objektu a tvoří hlavní přístupovou cestu. 

 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 

Pozemek je po dostavění multifunkčního domu zatravněn, v severozápadní části objektu 

je situována skalka sestávající z okrasných keřů a dřevin. 

 

 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

 

Odpady, které mohou vzniknout při stavebních pracích: 

Kód 

druhu 

odpadu 

Název druhu odpadu Kategorie 

odpadu 

 Předpokládaný způsob 

zneškodnění 

15 01 01  Papírové a lepenkové obaly O  výkup-sběr.dvůr 

15 01 02 Plastové obaly O  výkup, odbor. firma 

15 01 03 Dřevěné obaly O  osobní likvidace 

15 01 04 Kovové obaly O  výkup-sběr.dvůr 
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17 01 01 Beton O  osobní likvidace-zpevnění 

p.cesty, příp. kontejner-

odvoz 

17 01 02 Cihly O  podsyp pod příjezdovou 

cestu, příp. kontejner-odvoz 

17 02 01 Dřevo O  osobní likvidace-topivo 

17 02 03 Plasty O  výkup, odbor. firma 

17 03 01 Asfalt s obsahem dehtu N  odborná firma 

17 03 02 Asfalt bez dehtu O  odborná firma 

17 04 05 Železo nebo ocel O  výkup-sběr.dvůr 

20 01 11 Textilní materiály O  výkup-sběr.dvůr 

17 06 04 Izolační materiály O  výkup, odbor. firma 

20 03 01  Směsný komunální odpad O   kontejner-odvoz 

 
Původce bude podle povinností uvedených v zákoně č. 185/2001 třídit odpady dle druhů 

a kategorií, které jsou stanoveny v Katalogu odpadů. Vzniklé odpady, které nebude moct sám 

využít, bude trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě. Nelze-li odpady využít, 

zajistí jejich zneškodnění, bude kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů a bude s nimi 

nakládat podle jejich skutečných vlastností, bude shromažďovat utříděné odpady podle druhů 

a kategorií, zabezpečí je před nežádoucím znehodnocením, odcizením, nebo únikem 

ohrožujícím životní prostředí, umožní přístup na staveniště kontrolním orgánům a na jejich 

vyžádání předloží dokumentaci a poskytne úplné informace související s odpadovým 

hospodářstvím. 

 

Odvoz a zneškodnění odpadů bude zajištěno odbornou firmou.  

 

O  (odpady bez nebezpečných vlastností – OSTATNÍ ODPADY) 

N  (odpady s nebezpečnými vlastnostmi – NEBEZPEČNÉ ODPADY) 

 

Dodavatel  zajistí manipulaci s tímto odpadem podle platných předpisů. Zejména pak 

likvidaci nebezpečných odpadů. 

  

Dodavatel  musí zajistit kontrolu práce a údržby stavebních mechanismů s tím, že    

dojde-li k úniku ropných látek do zeminy, bude nutno zasaženou zeminu ihned vytěžit a uložit 

do nepropustné nádoby (kontejneru). U menších ploch, které mají nízkou propustnost, bude 

možno provést dekontaminaci Vapexem.  
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Se všemi odpady bude nakládáno ve smyslu zákona 185/2001 Sb. Vyhlášky MŽP             

č. 381/2001 Sb. ze dne 17. října 2001, kterou se vyhlašuje katalog odpadů. 

 

Při kolaudačním řízení předloží hlavní dodavatel stavby průkazní doklady o způsobu 

likvidace stavebních odpadů. Ve výkazu výměr v rozpočtu je počítáno s dopravou i                           

s uložením odpadu na skládce pro obec Přáslavice. 

 

 

Ochrana životního prostředí při provádění stavby 

 

Zabezpečení stavebních prací z hlediska péče o životní prostředí si vyžádá stálou 

kontrolní a řídící činnost vedoucích pracovníků stavby.  

 

Podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., je potřeba vytvořit při stavebních pracích 

podmínky odpovídající zájmům ochrany životního prostředí. 

 

 Je třeba dbát zejména na: 

  Omezení hlučnosti na stavbě  

  Ochranu vod před znečištěním, a to zejména ropnými produkty 

  

 Zhotovitel stavby odpovídá: 

  - za zpracování havarijního plánu pro stavbu; 

  - za stav havarijní připravenosti 

  

 Stavbyvedoucí zodpovídá: 

- za ohlášení havarijního stavu a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví       

  ohrožených osob 

- za okamžité odstranění nebezpečných aspektů při bouracích pracích, které  

   ohrožují životní prostředí a bezpečnost a zdraví osob 

- za aplikaci havarijního plánu pro danou stavbu 
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Havarijní připravenost staveb: 

 

 Případné havárie při bourání na stavbě administrativního domu může způsobit: 

  - únik ropných látek z bouracích strojů 

  - špatné skladování odpadových materiálů 

  - požár 

 

 Při vzniku havárie je nutno postupovat dle těchto pokynů: 

  - zastavit únik látek 

- zamezit dalšímu šíření látek po ploše (ropné látky) přehrazením (písek) 

  - ihned informovat investora 

  - zjistit možný rozsah znečištění povrchových a podzemních vod 

- při kontaminaci zeminy začít sanovat vykopáním zasažené zeminy a následně  

  ji uložit do sudů nebo na zabezpečenou zpevněnou plochu 

 

  Na staveništi bude následující sanační vybavení: 

  - sorpční folie 

  - Vapex 

  - lopata 

  - nepropustná folie 

  - piliny nebo písek 

  - krumpáč 

 

Toto vybavení bude uloženo v buňce stavebního mistra, písek bude uložený 

volně na stavbě na k tomu určeném místě.  

 

 Odstranění škodlivých následků havárie: 

 Vapex, znečištěná zemina, písek, piliny a sorpční textilie budou uloženy                               

 do bezpečnostních sudů a následně budou odvezeny a zlikvidovány oprávněnou 

 firmou. 

 

 Povinnosti dodavatele při havárii: 

 V případě havárie má dodavatel povinnost zajistit všechna opatření pro urychlení 

 odstranění příčiny. Vznik závady, dosud učiněná opatření a momentální průběh 
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 je poté povinen oznámit příslušnému orgánu.  

 

Pro stavbu bude sestaven havarijní plán odpovídající věcnému a časovému rozsahu 

stavby a jejímu umístění. Sestavení havarijního plánu zajistí stavbyvedoucí                            

ve spolupráci s přípravářem výroby.  

  

 Hlášení o havárii: 

 O příčinách vzniku a průběhu havárie a o způsobu jejího odstranění je třeba sepsat 

protokol obsahující tyto údaje: 

  - původce havárie 

- označení místa havárie včetně názvu znečištěného nebo ohroženého vodního  

   toku 

  - příznaky havárie 

  - množství a druh znečišťující látky 

  - charakter havárie 

  - čas vzniku havárie a čas zjištění 

  - údaje o odebraných vzorcích 

  - údaje o provedených opatřeních 

  - údaje o ohlašovateli havárie (jméno, adresa, telefon) 

  - osoba, které byla havárie hlášena 

  - další údaje 

 

 Není - li  jednoznačné, kdo je původcem havárie, je třeba odebrat vzorky znečišťující 

látky. Zároveň je potřeba ihned zahájit práce na odstraňování škodlivých následků, resp. 

učinit taková opatření, aby nemohlo dojít k znečišťování povrchových a podzemních 

vod.  

 

 

Snížení prašnosti včasným čištěním vozovek 

 

Při výjezdu vozidel ze staveniště musí pracovníci zhotovitele dbát na očištění pojezdů 

nákladních i stavebních strojů, tzn. před výjezdem ze staveniště vybuduje dodavatel stavby 

zpevněnou oklepovou plochu pro očištění stavebních mechanizmů. 
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Zamezení znečištění ovzduší spalováním odpadů apod. 

 

Při provádění činností, při kterých mohou vznikat prašné emise, v zařízeních ve kterých 

se vyrábí, upravují, dopravují, vykládají, nakládají nebo skladují prašné látky, je nutné využít 

prostředky k zamezení prašných emisí. 

 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

 

V dané lokalitě není řešena, v blízkosti se nenachází žádné zařízení. 

 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a jejich zajištění 

 

Není předmětem této práce. 

 

 

b) odvodnění staveniště 

 

Vzhledem k velmi dobře propustnému podloží (viz. bod B.1.b) není pro staveniště 

navrženo žádné zvláštní odvodnění. Před realizací výstavby je na většině pozemku provedena 

skrývka stávající ornice (cca 200 mm), pod kterou se propustné podloží nachází. 

 

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

  

 Místa napojení na distribuční soustavy jsou určena jejich provozovateli. 

 

 Elektroměrový rozvaděč je osazen co nejblíže místu napojení na distribuční soustavu,   

 u venkovních vedení je to do vzdálenosti 10 m od tohoto místa - dodrženo. 

 

 Přívod k elektroměrnému rozvaděči je chráněn proti mechanickému poškození 
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 v souladu s ČSN 341090. 

 

 Dodávka je zahájena až po předložení platné revizní zprávy na odběrné zařízení.                       

 

 Generální dodavatel stavby je zodpovědný za bezpečný provoz prozatímního 

 pracovního elektrického zařízení.  

 

Pro účely potřeby stavby je vybudována staveništní přípojka vody dle projektu               

 SO 03 – přípojka vodovodu, která bude nadále sloužit pro napojení dokončené 

 multifunkční budovy.  

 

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

 

Stavebními pracemi nejsou dotčeny žádné okolní stavby či pozemky. 

 

 

e) ochrana okolí staveniště 

 

Staveniště je po dobu výstavby oploceno dočasným staveništním oplocením výšky       

1,8 m. 

 

 

f) maximální zábory 

 

Pro danou stavbu nejsou potřeba zřizovat žádné zábory.  

 

 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při odstraňování stavby, 

nakládání s odpady, zejména s nebezpečným odpadem, způsob přepravy a jejich uložení 

nebo dalšího využití anebo likvidace 

 

Viz. B.6. 
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h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

  

Hloubení výkopu: 1028,69 m3 

 Obsyp objektu štěrkopískem: 369,78 m3 

 

 Obsyp objektu bude proveden štěrkopískem frakce 0 – 32 mm. Obsyp bude zhutněn.  

  

Skládka zemin i prodej zásypových materiálů se nachází 800 m od místa výstavby v obci 

 Přáslavice. 

 

 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

 

Viz. B.6. 

 

 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

 

Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat platné bezpečnostní předpisy. Zvláště 

je potřeba řídit se nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích               

na BOZP na staveništích a nařízením vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích                         

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo                

do hloubky. 

 

 

Bezpečnostní předpisy a požadavky zákona č. 309/2006 Sb.: 

  

 Zhotovitel musí zajistit v součinnosti s investorem vybavení pracoviště pro bezpečný 

výkon práce. Zhotovitel je povinen zabezpečit: 

- udržování čistoty a pořádku na staveništi 

- uspořádání staveniště dle projektové dokumentace 

- umístění pracoviště, dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a  

  pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení 
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- zajištění požadavků na manipulaci s materiálem 

- předejití zdravotním rizikům při práci s břemeny  

- provádění kontrol před prvním použitím, během použití, při údržbě a pravidelném    

  provádění kontrol strojů, atd., které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu  

  zdraví 

- splnění požadavků na odbornou způsobilost osob konajících práce na staveništi 

- určení ploch pro uskladnění nebezpečných látek, materiálů 

- splnění podmínek pro odstranění a odvoz nebezpečných odpadů 

- uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadů a zbytků materiálu 

- přizpůsobení času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného  

  postupu 

- předcházet ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím  

  zaměstnavatele mohou zdržovat na staveništi 

- zajištění spolupráce s jinými osobami 

- předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo  

  v jeho těsné blízkosti 

- vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi 

- přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti  

  vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví 

- dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci  

  na staveništi stanovených prováděcím právním předpisem 

 

 Jestliže budou na staveništi zároveň působit zaměstnanci více zhotovitelů, pak je 

zadavatel stavby povinen zajistit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví      

při práci na staveništi, s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti                               

na koordinování ve fázi přípravy stavby a ve fázi realizace stavby jak požaduje ustanovení                  

§ 14 zákona 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

Stroje a nářadí  

 

 Při používání stavebních strojů a nářadí je potřebné řídit se nařízením vlády                         

č. 591/2006 Sb. §3. 
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Práce ve výškách 

  

 Při těchto pracích je nutné řídit se požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví nařízením 

vlády č. 362/2005 Sb. – požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky § 3, § 4 v rozsahu přílohy. 

 

 

k) úpravy pro bezbariérové užívání staveb dotčených odstraněním stavby 

 

Stavebními pracemi nejsou dotčeny stavby určené k bezbariérovému užívání. 

 

 

l) zásady pro dopravně inženýrská opatření 

 

 Dopravní napojení ke stavbě je řešeno dle PD zařízení staveniště. 

 

 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

 

Žádné speciální podmínky nejsou určeny. 

 

 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 

 Stavební práce: 1.4.2016 – 30.11.2016 

 Kolaudace: 5.12.2016 

 

 

C Situační výkresy 

 

Koordinačně - situační výkres je součástí přílohy, ostatní situační výkresy nejsou 

předmětem této práce. 
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D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 

 

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

 

a) Technická zpráva 

 

a.1) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení 

vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace 

 

Jedná se o novostavbu třípodlažního multifunkčního objektu s podsklepením.  

 

V přízemí je navržena lékárna se zázemím a salon krásy, jehož část je umístěna i v 1.PP. 

V patrech jsou pak kanceláře firmy INSTAV s.r.o. včetně potřebného příslušenství. V suterénu 

je kromě salonu krásy umístěna i technická místnost. V každém podlaží je situována samostatná 

úklidová komora. Jde o novostavbu konstrukčně kombinovaného objektu částečně vyneseného 

železobetonovým monolitickým rámem, částečně podepřeného obvodovým nosným zdivem. 

Vodorovné konstrukce jsou tvořeny monolitickým železobetonovým trámovým stropem. 

Objekt je zastřešen sedlovou valbovou střechou s vnějším odvodněním.  

 

V objektu jsou navržena plastová okna s izolačním trojsklem a pětikomorovým profilem 

(dle výpisu prvků). 

  

 Bezbariérový přístup je řešen výtahem, dostatečnou dimenzí šířek vnitřních otvorů a 

vstupní rampou.   

 

Na dvoře objektu je parkoviště ze zámkové dlažby (HOLLAND 1, přírodní, tl. 6 cm) s 

16 parkovacími místy. Zbývající část je tvořena přístupovým chodníkem (zámková dlažba 

HOLLAND 1, červená, tl. 4 cm), zatravněnou plochou a okrasnou skalkou (viz. výkres 

Venkovní úpravy). 
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a.2) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a 

oslunění 

 

Multifunkční budova 

Zastavěná plocha…………..…260,36 m² 

Obestavěný prostor……….....4121,59 m³ 

Podlahová plocha budovy….....792,11 m² 

 

 

Dvůr - parkoviště 

Plocha parkoviště……………..995,87 m² 

 

 

a.3) Technické a konstrukční řešení objektu 

 

Základy 

 

Objekt je založen na základových pasech z betonu C16/20 XC1 uložených převážně 

v hloubce -4,430 (viz. výkres základů). Šířka základů pod obvodovými nosnými zdmi je           

700 mm, 600 mm pod obvodovým nenosným zdivem, 500 mm pod vnitřním nosným zdivem.  

Pod výtahovou šachtou je v návaznosti se základy vnitřního nosného zdiva navržena 

železobetonová základová deska tl. 500 mm (viz. výkres základů). 

 

Jsou provedeny základy pod vstupní rampy a vyrovnávací schod z betonu C16/20 XC2. 

Tyto jsou však zrealizovány až dodatečně - po výstavbě obvodového zdiva 1.NP. 

 

Základy jsou vždy zhotoveny na zhutněném podloží. Před betonáží podkladního betonu 

C12/15 X0 tloušťky 50 mm je položeno kanalizační potrubí dle projektu Zdravotní instalace. 

 

Nad základy je po dosypání a řádném zhutnění vybetonována železobetonová deska        

tl. 150 mm. 
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Výkopy 

 

Výkopy jsou vzhledem k dostatečnému prostoru a geologickému průzkumu řešeny jako 

svahované, sklon 2:1. Předpokládaný objem zemních prací činí cca 1028,69 m3. Veškerá 

vytěžená zemina je odvezena na trvalou skládku v obci Přáslavice. 

 

 

Nosné zdivo a vodorovné konstrukce  

 

Ze statického hlediska je objekt řešen jako kombinace stěnového a skeletového systému. 

Nosné obvodové zdivo je vyzděno z bloků Porotherm 50 EKO Profi na maltu Porotherm T, 

vnitřní nosné, ztužující zdivo z Porotherm 30 Profi na maltu Porotherm T, obvodové nenosné 

výplňové zdivo je pak realizováno z Porotherm 40 EKO Profi na maltu Porotherm T.  

 

Obvodové zdivo (nosné i nenosné) v 1.PP je vyzděno z Porotherm 50 EKO (případně 

Porotherm 40 EKO) na maltu cementovou, min. pevnosti P10. Všechny ložné spáry 

obvodového zdiva v tomto podlaží jsou vyztuženy třemi ocelovými pruty ø 6 mm z oceli    

10505 (R).  

 

Pozednice krovu je uložena na nosných nadezdívkách výšky 750 mm z Porotherm 50 

(30) na maltu Porotherm T. 

 

Skelet je tvořen soustavou železobetonových monolitických sloupů 300 x 300 mm 

v kombinaci se železobetonovými průvlaky 300 x 360 mm provázanými se ztužujícími věnci 

nosného zdiva. Beton C25/30, ocel 10505 (R).  

 

Stropy jsou železobetonové monolitické trámové (trám 160 x 200 mm) spřažené se 

stropní deskou tl. 100 mm. Trámy jsou vynášeny průvlaky, popř. ztužujícími věnci. Rozpony 

stropů jsou 6 m, 4 m a 2,7 m. 
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Prostupy, drážky 

 

Ve stropních konstrukcích jsou otvory pro vedení vzduchotechnického potrubí, 

prostupy pro vedení kanalizačního potrubí, prostupy pro rozvod vody a prostup pro komín. 

V 1.NP v místnostech sociálního zařízení pro personál lékárny jsou v obvodovém zdivu 

vysekány prostupy průměru 200 mm pro odvod zkaženého vzduchu. 

 

Veškeré prostupy je nutno koordinovat s projekty jednotlivých profesí. 

 

 

Příčky 

 

Příčky jsou navrženy z příčkovek Porotherm tl. 115 mm a Heluz tl. 65, vyzděných           

na maltu M 5,0. Tyto příčky jsou při styku se stropními konstrukcemi opatřeny separační 

mezerou vyplněnou polyuretanovou pěnou. 

 

V objektu jsou též navrženy jednovrstvé sádrokartonové příčky W111, které slouží 

k zakrytí instalačních rozvodů. Tyto příčky musí splňovat požární odolnost dle technické 

zprávy požárně bezpečnostního řešení. 

 

 

Překlady, průvlaky 

 

Překlady v nosném zdivu: I-profily, PTH 7  

                                          (dle specifikací překladů v jednotlivých půdorysech) 

 

Překlady v příčkách:         PTH 11,5 ploché a PTH 7, L-profily 

                                          (dle specifikací překladů v jednotlivých půdorysech) 

 

 

Střecha 

 

Je navržená sedlová valbová střecha se sklonem 48%. Nosná konstrukce střechy je 

tvořena krovem s klasickou stojatou stolicí ze smrkového dřeva. Ta přenáší zatížení přes 



36 
 

pozednice do nadezdívek a přes vazné trámy do podezdívek a stropu. Osová vzdálenost krokví 

je max. 1050 mm, v místě prostupu komínu střešním pláštěm 1400 mm. 

 

Střešní plášť je tvořen jednoduchou konstrukcí - keramická taška Bramac Granát 11, 

záklop z impregnovaných desek tl. 24 mm, pojistná folie Jutafol D 110. 

 

Odvodnění střechy je systémové, do vnějších titanzinkových odvodňovacích žlabů 

svedených přes lapače střešních splavenin do dešťové kanalizace.  

  

Nad vstupními dveřmi vedoucími do 1.NP je navržena kompletizovaná mansarda, která 

je odvodněna střešními žlaby se samostatnými odtoky vyvedenými do dešťové kanalizace. 

 

 

Podlahy 

 

V suterénu je tloušťka podlahy 125 mm, v nadzemních podlažích 120 mm. Podlaha 

v půdním prostoru je řešena jako nepochozí tl. 200 mm. Na mezipodestách ve schodišťovém 

prostoru je podlaha tl. 15 mm.  

 

V 1.PP je podlaha z keramické dlažby osazená na anhydritovou mazaninu tloušťky        

40 mm. Pod mazaninou je pojistná separační fólie, pod fólií je izolační deska Styrodur (70 mm).  

Pod touto tepelnou izolací je další separační fólie a pod ní je hydroizolace Glastek 40 Special 

Mineral. Pod hydroizolací je proveden asfaltový penetrační nátěr na železobetonovou desku. 

 

V nadzemních podlažích je podlaha z keramické dlažby osazená na anhydritovou 

mazaninu tl. 50 mm. Pod ní je separační folie oddělující anhydrit od kročejové izolace 

Rockwool Steprock tl. 50 mm. Ta je umístěna na stropní desce. 

 

V půdním prostoru je navržena podlaha nepochozí, bude provedenou pouze zateplení 

stropu izolací Rockwool Superrock tl. 200 mm, pod níž je osazena parozábrana. 

 

Na schodišťových ramenech, podestách a mezipodestách je podlaha z keramické dlažby 

kladena přímo na železobetonový podklad. 
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 Veškeré podlahy jsou od svislých konstrukcí odděleny dilatační páskou Miralon. 

 

 

Stropní podhledy 

 

Ve všech prostorách interiéru, kromě části suterénu, schodišťového prostoru a strojovny 

výtahu, jsou navrženy stropní sádrokartonové podhledy D112. Jejich výška v 1.PP je 2,825 m, 

v nadzemních podlažích pak 3,080 m od podlahy.  

 

 

Tepelné izolace 

 

Na půdě je provedeno zateplení nepochozí podlahy izolací Rockwool Superrock tl. 200 

mm, zateplení půdních nadezdívek izolací Rockwool Fasrock tl. 100 mm. V 1.PP je provedeno 

zateplení podlahy izolačními deskami Styrodur tl. 70 mm. 

 

 

Součinitelé prostupu tepla jednotlivých konstrukcí: 

 

Obvodové nosné stěny 

(venkovní štuková omítka, venkovní vápenocementová omítka tl. 15 mm, zdivo Porotherm 500 

EKO Profi na maltu Porotherm T, vnitřní vápenocementová omítka tl. 15 mm, vnitřní štuková 

omítka) 

U = 0,188 W/m²K ≤ 0,300 W/m²K = UN,20 

 

Obvodové nenosné stěny 

(venkovní štuková omítka, venkovní vápenocementová omítka tl. 15 mm, zdivo Porotherm 400 

EKO Profi na maltu Porotherm T, vnitřní vápenocementová omítka tl. 15 mm, vnitřní štuková 

omítka) 

U = 0,229 W/m²K ≤ 0,300 W/m²K = UN,20 

 

Podlaha v suterénu 

(keramická dlažba tl. 9 mm, anhydritová mazanina tl. 40 mm, izolační desky Styrodur 70 mm, 

hydroizolace Glastek, železobetonová deska tl. 150 mm, podkladní beton tl. 50 mm) 
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U = 0,411 W/m²K ≤ 0,450 W/m²K = UN,20 

 

Podlaha půdního prostoru + stropní k-ce 

(Rockwool Superrock tl. 200 mm, železobetonová stropní deska tl. 100 mm) 

U = 0,169 W/m²K ≤ 0,300 W/m²K = UN,20 

 

Součinitelé prostupu tepla pro dané konstrukce vyhovují ČSN 73 0540-2/2011. 

Součinitelé prostupu tepla byly spočítány programem Teplo 2010. 

 

 

Hydroizolace 

 

V suterénu je provedena izolace zdiva a podlahy – navrženy jsou dvě vrstvy asfaltové 

izolace Glastek 40 Special Mineral. Izolace podlahy je provedena na napenetrovanou ŽB desku 

tl. 150 mm. Stěny jsou zvenčí zaizolovány na vyrovnávací cementovou omítku (tato je před 

pokládkou izolace rovněž napenetrována asfaltovým nátěrem). Propojení svislé a vodorovné 

hydroizolace je provedeno zpětným spojem (viz. výkres řezu). Na svislou hydroizolaci je        

před zásypem objektu přiložena nopová folie Guttabeta N Basic a geotextilie gramáže 300g/m. 

 

 

Omítky, obklady 

 

Vnitřní omítky objektu jsou vápenocementové hladké štukové na jádro. Hotový štuk je 

vymalován systémem Primalex POLAR BÍLÝ ve stylu INSPIRO. 

 

Keramické obklady jsou v sociálních zařízeních, v úklidových komorách, v čajové 

kuchyňce ve 2.NP a částečně na zdech salonu krásy „Andrea“.  Výška obkladu je 2000 mm       

od podlahy. Specifikace obkladů - dle přání investora. 

 

 

Venkovní fasáda 

 

Na obvodovém zdivu je navržena dvouvrstvá štuková omítka s vápenocementovým 

jádrem. Štuk - fasádní omítka Weber. dur štuk EX zrnitá 1 mm. Odstíny dle výkresů pohledů. 
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Výplně otvorů 

 

Okna a vchodové dveře jsou atypické plastové. Profil pětikomorový, podkladový. 

Zasklení izolačním trojsklem (Ug = 0,7 W/m²K). Celkový součinitel prostupu tepla je                 

Uw = 0,98 W/m²K. Umístění ovládacích a nosných prvků je navrženo a rozměřeno dodavatelem 

výplní. 

 

Veškeré výplně venkovních otvorů jsou opatřeny vnitřním parotěsným uzávěrem, 

funkční spárou (řádně vyplněnou tepelně – izolační polyuretanovou pěnou) a venkovním 

vodotěsným uzávěrem. 

 

Vnitřní dveře jsou plné dřevěné, dle výkazu výměr. Zárubně – obložkové, dřevěné. 

 

Veškeré rozměry otvorů musí být před výrobou zaměřeny dle skutečného provedení       

na stavbě.  

 

Celkový přehled oken a dveří viz. výpis oken a dveří. 

 

 

Klempířské výrobky 

 

Klempířské výrobky jsou provedeny dle ČSN 733610. Jedná se o oplechování atik, 

prvky ploché střechy, dešťové svody, oplechování u komínů, oplechování u střechy souseda, 

oplechování venkovních parapetů apod. Materiál je z titanzinkového plechu tloušťky 0,6 mm. 

 

 

Zpevněné plochy – parkoviště a příjezdová cesta 

 

V celé ploše (viz. koordinačně situační výkres) je navržena zámková dlažba                       

ve skladbě únosnosti pro pojezd osobními automobily. Na ploše dvora je vyčleněno 16 stání. 

Odvodnění dvora – odvodňovacími žlaby (viz. situace a zdravotní instalace). 
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Zpevněné plochy – chodník 

 

V ploše chodníku je provedena zámková dlažby v únosnosti pro pochozí provoz. 

 

 

Oplocení pozemku 

 

Oplocení po celém obvodu pozemku je zrealizováno z prvků Face Block ZDV 200, 

barva přírodní. Vstupní branka a vjezdová brána jsou ocelové, natřené červeným nátěrem, 

odstín B6.47.41 (dle projektu venkovních ploch). 

 

 

Výtah 

 

Ve střední části stavby je navržen výtah TRAVEL IPB. Strojovna výtahu je umístěna 

na půdě objektu. Projekt výtahu – viz. samostatná část. 

 

 

Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a hydrogeologického 

průzkumu 

 

 Před započetím projektových prací bylo staveniště výškově zaměřeno. 

Inženýrskogeologický průzkum nebyl proveden, v posudku statika je uvažováno s hodnotami 

zjištěnými z geologického průzkumu sousedního objektu. Po odkrytí základové spáry bude 

přizván statik. 

 

 

Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 

Stavba splňuje obecné požadavky na výstavbu. 
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b) Výkresová část  

 

Výkresy jsou součástí přílohy. 

 

 

c) Dokumenty podrobností (skladby konstrukcí, seznamy částí, výrobků a prací, rozhodující 

detaily konstrukcí a atypických výrobků). 

 

Není předmětem této práce. 

 

 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

 

Není předmětem této práce. 

 

 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

    

Není předmětem této práce. 

 

 

D.1.4 Technika prostředí staveb 

 

Není předmětem této práce. 

 

 

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 

 

Není předmětem této práce. 

 

 

E Dokladová část 

 

Není předmětem této práce. 
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2.2 TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ OBVODOVÝCH 

KONSTRUKCÍ OBJEKTU 

 

2.2.1 Obvodové nosné stěny 

 

 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2010 
 
 
 Název úlohy :  obvodové nosné stěny 
 Zpracovatel :  Pavel Šandera 
 Zakázka :   
 Datum :  20.9.2015 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  weber.dur štuk   0.0020    0.7700   850.0   1610.0        12.0   0.0000 
  2  Omítka vápenoc   0.0150    0.9900   790.0   2000.0        19.0   0.0000 
  3  Porotherm 50 E   0.5000    0.0980  1000.0    650.0         5.0   0.0000 
  4  Omítka vápenoc   0.0150    0.9900   790.0   2000.0        19.0   0.0000 
  5  weber.dur štuk   0.0050    0.7700   850.0   1700.0        15.0   0.0000 
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -13.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           

    1        31    21.0   53.9  1339.7    -2.4   81.2   406.1 
    2        28    21.0   56.0  1391.9    -0.9   80.8   457.9 
    3        31    21.0   56.9  1414.3     3.0   79.5   602.1 
    4        30    21.0   57.8  1436.7     7.7   77.5   814.1 
    5        31    21.0   60.9  1513.7    12.7   74.5  1093.5 
    6        30    21.0   64.0  1590.8    15.9   72.0  1300.1 
    7        31    21.0   65.7  1633.0    17.5   70.4  1407.2 
    8        31    21.0   65.1  1618.1    17.0   70.9  1373.1 
    9        30    21.0   61.4  1526.1    13.3   74.1  1131.2 
   10        31    21.0   58.0  1441.6     8.3   77.1   843.7 
   11        30    21.0   56.9  1414.3     2.9   79.5   597.9 
   12        31    21.0   56.5  1404.4    -0.6   80.7   468.9 
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 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         5.14 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.188 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.21 / 0.24 / 0.29 / 0.39 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.7E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :       6176.3 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          4.9 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.44 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.954 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           

    1    14.7   0.732    11.3   0.586    19.9   0.954    57.6 
    2    15.3   0.741    11.9   0.584    20.0   0.954    59.6 
    3    15.6   0.698    12.1   0.507    20.2   0.954    59.9 
    4    15.8   0.610    12.4   0.351    20.4   0.954    60.0 
    5    16.6   0.474    13.2   0.057    20.6   0.954    62.3 
    6    17.4   0.298    13.9  ------    20.8   0.954    64.9 
    7    17.8   0.095    14.3  ------    20.8   0.954    66.4 
    8    17.7   0.172    14.2  ------    20.8   0.954    65.8 
    9    16.8   0.450    13.3  ------    20.6   0.954    62.8 
   10    15.9   0.596    12.4   0.325    20.4   0.954    60.1 
   11    15.6   0.700    12.1   0.510    20.2   0.954    59.9 
   12    15.5   0.743    12.0   0.585    20.0   0.954    60.1 
           
 

 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5     e 
         

 tepl.[C]:   19.4   19.4   19.3  -12.6  -12.7  -12.7 
 p [Pa]:   1367   1358   1250    303    195    166 
 p,sat [Pa]:   2256   2254   2241    205    203    203 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
           

    1   0.3972    0.5170   6.577E-0008 
 
 Celoroční bilance vlhkosti: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.139 kg/m2,rok 
 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       5.169 kg/m2,rok 
  

 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než   0.0 C. 
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 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Kondenzační zóna č.  1 
  Hranice kondenzační zóny  Akt.kond./vypař.  Akumul.vlhkost 
 Měsíc  levá  [m]  pravá  Gc [kg/m2s]  Ma [kg/m2] 
         

   1   0.5170    0.5170   5.00E-0010     0.0013 
   2    ---       ---    -9.09E-0009     0.0000 
   3    ---       ---        ---          ---   
   4    ---       ---        ---          ---   
   5    ---       ---        ---          ---   
   6    ---       ---        ---          ---   
   7    ---       ---        ---          ---   
   8    ---       ---        ---          ---   
   9    ---       ---        ---          ---   
  10    ---       ---        ---          ---   
  11    ---       ---        ---          ---   
  12    ---       ---        ---          ---   
         
 

 Maximální množství kondenzátu Mc,a:     0.0013 kg/m2 
         
 

 Na konci modelového roku je zóna suchá (tj. Mc,a < Mev,a). 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 STOP, Teplo 2010 

 

 

2.2.2 Obvodové nenosné stěny 

 

 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2010 
 
 
 Název úlohy :  obvodové nenosné stěny 
 Zpracovatel :  Pavel Šandera 
 Zakázka :   
 Datum :  20.9.2015 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  weber.dur štuk   0.0020    0.7700   850.0   1610.0        12.0   0.0000 
  2  Omítka vápenoc   0.0150    0.9900   790.0   2000.0        19.0   0.0000 
  3  Porotherm 40 E   0.4000    0.0960  1000.0    800.0         7.0   0.0000 
  4  Omítka vápenoc   0.0150    0.9900   790.0   2000.0        19.0   0.0000 
  5  weber.dur štuk   0.0050    0.7700   850.0   1700.0        15.0   0.0000 
 
 
 



45 
 

 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -13.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           

    1        31    21.0   53.9  1339.7    -2.4   81.2   406.1 
    2        28    21.0   56.0  1391.9    -0.9   80.8   457.9 
    3        31    21.0   56.9  1414.3     3.0   79.5   602.1 
    4        30    21.0   57.8  1436.7     7.7   77.5   814.1 
    5        31    21.0   60.9  1513.7    12.7   74.5  1093.5 
    6        30    21.0   64.0  1590.8    15.9   72.0  1300.1 
    7        31    21.0   65.7  1633.0    17.5   70.4  1407.2 
    8        31    21.0   65.1  1618.1    17.0   70.9  1373.1 
    9        30    21.0   61.4  1526.1    13.3   74.1  1131.2 
   10        31    21.0   58.0  1441.6     8.3   77.1   843.7 
   11        30    21.0   56.9  1414.3     2.9   79.5   597.9 
   12        31    21.0   56.5  1404.4    -0.6   80.7   468.9 
           
 

 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         4.21 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.229 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.25 / 0.28 / 0.33 / 0.43 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.8E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :       2601.5 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          1.9 h 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.11 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.944 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           

    1    14.7   0.732    11.3   0.586    19.7   0.944    58.4 
    2    15.3   0.741    11.9   0.584    19.8   0.944    60.4 
    3    15.6   0.698    12.1   0.507    20.0   0.944    60.5 
    4    15.8   0.610    12.4   0.351    20.3   0.944    60.5 
    5    16.6   0.474    13.2   0.057    20.5   0.944    62.7 
    6    17.4   0.298    13.9  ------    20.7   0.944    65.1 
    7    17.8   0.095    14.3  ------    20.8   0.944    66.5 
    8    17.7   0.172    14.2  ------    20.8   0.944    66.0 
    9    16.8   0.450    13.3  ------    20.6   0.944    63.0 
   10    15.9   0.596    12.4   0.325    20.3   0.944    60.6 
   11    15.6   0.700    12.1   0.510    20.0   0.944    60.5 
   12    15.5   0.743    12.0   0.585    19.8   0.944    60.8 
           
 

 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
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   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5     e 
         

 tepl.[C]:   19.1   19.1   19.0  -12.5  -12.6  -12.7 
 p [Pa]:   1367   1359   1260    291    192    166 
 p,sat [Pa]:   2211   2208   2193    207    204    203 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
           

    1   0.3159    0.4170   5.684E-0008 
 
 Celoroční bilance vlhkosti: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.107 kg/m2,rok 
 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       5.111 kg/m2,rok 
  

 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než   0.0 C. 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2010 

 

 

2.2.3 Podlaha půdního prostoru 

 

 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2010 
 Název úlohy :  podlaha půdního prostoru 
 Zpracovatel :  Pavel Šandera 
 Zakázka :   
 Datum :  20.9.2015 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop, střecha - tepelný tok zdola 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Železobeton 3   0.1000    1.7400  1020.0   2500.0        32.0   0.0000 
  2  Rockwool Super   0.2000    0.0350   840.0    138.0         4.0   0.0000 
 
  
 



47 
 

 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -13.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           

    1        31    21.0   53.9  1339.7    -2.4   81.2   406.1 
    2        28    21.0   56.0  1391.9    -0.9   80.8   457.9 
    3        31    21.0   56.9  1414.3     3.0   79.5   602.1 
    4        30    21.0   57.8  1436.7     7.7   77.5   814.1 
    5        31    21.0   60.9  1513.7    12.7   74.5  1093.5 
    6        30    21.0   64.0  1590.8    15.9   72.0  1300.1 
    7        31    21.0   65.7  1633.0    17.5   70.4  1407.2 
    8        31    21.0   65.1  1618.1    17.0   70.9  1373.1 
    9        30    21.0   61.4  1526.1    13.3   74.1  1131.2 
   10        31    21.0   58.0  1441.6     8.3   77.1   843.7 
   11        30    21.0   56.9  1414.3     2.9   79.5   597.9 
   12        31    21.0   56.5  1404.4    -0.6   80.7   468.9 
           
 

 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         5.77 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.169 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.19 / 0.22 / 0.27 / 0.37 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.1E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        213.8 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         10.4 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.60 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.959 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           

    1    14.7   0.732    11.3   0.586    20.0   0.959    57.2 
    2    15.3   0.741    11.9   0.584    20.1   0.959    59.2 
    3    15.6   0.698    12.1   0.507    20.3   0.959    59.6 
    4    15.8   0.610    12.4   0.351    20.5   0.959    59.8 
    5    16.6   0.474    13.2   0.057    20.7   0.959    62.2 
    6    17.4   0.298    13.9  ------    20.8   0.959    64.8 
    7    17.8   0.095    14.3  ------    20.9   0.959    66.3 
    8    17.7   0.172    14.2  ------    20.8   0.959    65.8 
    9    16.8   0.450    13.3  ------    20.7   0.959    62.6 
   10    15.9   0.596    12.4   0.325    20.5   0.959    59.9 
   11    15.6   0.700    12.1   0.510    20.3   0.959    59.6 
   12    15.5   0.743    12.0   0.585    20.1   0.959    59.7 
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 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2     e 
         

 tepl.[C]:   19.6   19.3  -12.8 
 p [Pa]:   1367    406    166 
 p,sat [Pa]:   2279   2234    202 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  6.004E-0008 kg/m2s 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2010 

 

 

2.2.4 Podlaha v suterénu 

 

    ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2010 
 
 
 Název úlohy :  podlaha v suterénu 
 Zpracovatel :  Pavel Šandera 
 Zakázka :   
 Datum :  20.9.2015 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpočet poklesu dotykové teploty 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Dlažba keramic   0.0090    1.0100   840.0   2000.0       200.0   0.0000 
  2  Anhydritová sm   0.0400    1.2000   840.0   2100.0        20.0   0.0000 
  3  Extrudovaný po   0.0700    0.0340  2060.0     30.0       100.0   0.0000 
  4  Glastek 40 Spe   0.0040    0.2100  1470.0   1135.0     29000.0   0.0000 
  5  Železobeton 1   0.1500    1.4300  1020.0   2300.0        23.0   0.0000 
  6  Beton hutný 1   0.0500    1.2300  1020.0   2100.0        17.0   0.0000 
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 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -13.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         2.27 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.411 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.43 / 0.46 / 0.51 / 0.61 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    6.9E+0011 m/s 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        17.67 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.902 
 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy dle ČSN 730540: 
 
 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :      1379.55 Ws/m2K 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         7.94 C 
 
 
 STOP, Teplo 2010 
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3. TECHNOLOGICKÁ ČÁST 

 

3.1 TECHNOLOGICKÝ POSTUP VÝSTAVBY NOSNÉ ČÁSTI 

ŽELEZOBETONOVÉHO MONOLITICKÉHO SCHODIŠTĚ 

 

3.1.1 Obecné informace 

 

Předmětem tohoto technologického postupu je výstavba nosné části schodiště 

(konkrétně mezi 1. podzemním a 1 nadzemním podlažím) objektu SO 01 - Multifunkční dům, 

parcela číslo 518/1 v k.ú. Přáslavice.  

 

Jedná se o konstrukci dvouramenného deskového železobetonového monolitického 

schodiště, jehož nástupní rameno je částečně uloženo na podlahové desce 1. podzemního 

podlaží, částečně na mezipodestě. Navazující rameno je částečně uloženo na mezipodestě, 

částečně je vetknuto do průvlaku podesty chodby 1. nadzemního podlaží. Mezipodesta je 

konstrukčně vzato železobetonová monolitická deska podepřená z jedné strany nástupním 

schodišťovým ramenem, ze strany druhé je vetknutá do obvodového železobetonového věnce. 

Podesta 1. nadzemního podlaží je rovněž železobetonová monolitická deska. Z jedné strany je 

vetknutá do vnitřního nosného průvlaku, ze strany druhé je podepřená nosným 

železobetonovým monolitickým trámem uloženým na vnitřním nosném zdivu. Konstrukce čítá 

celkem 20 výškových schodišťových stupňů. 

 

        obr. 1) půdorys schodiště 
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        obr. 2) řez schodištěm 

 

 

3.1.2 Materiály 

 

Materiály, potřebné pro realizaci konstrukce schodiště, jsou vypsány vždy na konci 

popisu postupu každé dílčí etapy, při níž jsou zabudovány (bod 3.1.8 - Vlastní pracovní postup).  

 

Celkově se jedná o tento materiál: 

 

STAVEBNÍ ŘEZIVO - SMRK            

prvek průřez délka počet délka 
celkem průřez kubatura kubatura + 

15% 

  (mm x mm) (m) (ks) (bm) (m²) (m³) (m³) 

                
hranol 100 x 100 0,80 3 2,40       

hranol 100 x 100 1,16 4 4,64       

hranol 100 x 100 1,60 4 6,40       

hranol 100 x 100 2,59 2 5,18       

hranol 100 x 100 4,91 2 9,82       

        28,44 0,010 0,284 0,327 
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prvek průřez délka počet délka 
celkem průřez kubatura kubatura + 

15% 

  (mm x mm) (m) (ks) (bm) (m²) (m³) (m³) 

                
hranol 100 x 140 0,85 4 3,40       

hranol 100 x 140 1,24 3 3,72       

hranol 100 x 140 1,30 4 5,20       

hranol 100 x 140 2,60 3 7,80       

        20,17 0,014 0,282 0,324 

                
hranol 100 x 220 3,10 3 9,30       

hranol 100 x 220 3,35 3 10,05       

        19,35 0,022 0,426 0,490 

                
hranol 120 x 120 1,55 1 1,55       

        1,55 0,014 0,022 0,026 

                
fošna 30 x 300 1,30 1 1,30       

        1,30 0,009 0,012 0,013 

                
fošna 30 x 290 1,30 1 1,30       

        1,30 0,009 0,011 0,013 

                
fošna  40 x 240 3,50 1 3,50       

        17,52 0,014 0,245 0,282 

                
deska 24 x 100 0,40 18 7,20       

        7,20 0,002 0,017 0,020 

                
deska 24 x 120 0,80 4 3,20       

        3,20 0,003 0,009 0,011 

                
deska 24 x 143 1,22 9 10,98       

        10,98 0,003 0,038 0,043 

                
deska 24 x 300 1,22 9 10,98       

        10,98 0,007 0,079 0,091 

                
vzpěrka 30 x 200 / 2 0,30 55 16,50       

        16,50 0,003 0,050 0,057 

                
bačkora 50 x 200 0,20 20 4,00       

        4,00 0,010 0,040 0,046 

                
klín 50 x 150 / 2 0,05 21 1,05       

        1,05 0,004 0,004 0,005 

                
pomocné řezivo             0,200 

          CELKEM:        1,948 m³ 
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BEDNÍCÍ DESKY OSB tl. 24 mm       

prvek rozměr plocha počet 
plocha 
celkem 

plocha 
celkem 
+ 20 % 

  (m x m) (m²) (ks) (m²) (m²) 

            

deska OSB 0,17 x 1,30 0,22 9 1,99 2,39 

desky OSB 0,30 x 3,30 0,99 2 1,98 2,38 

deska OSB 0,39 x 1,30 0,51 1 0,51 0,61 

deska OSB 0,85 x 1,80 1,53 2 3,06 3,67 

deska OSB 0,88 x 2,61 2,30 1 2,30 2,76 

deska OSB 1,22 x 1,30 1,59 1 1,59 1,90 

deska OSB 1,55 x 3,00 4,65 1 4,65 5,58 

deska OSB 1,55 x 3,23 5,01 1 5,01 6,01 

deska OSB 1,68 x 2,61 4,38 1 4,38 5,26 

desky OSB 1,80 x 4,91 8,84 1 8,84 10,61 

  
    CELKEM: 41,16 m² 

 

 

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ Z OCELI 10505 (R)        

označení průměr délka počet délka 
celkem 

char. 
hmot. 

hmotnost 
celkem 

hmotnost         
+ 15% 

  (mm) (m) (ks) (bm) (kg/m) (t) (t) 

                
1 14 4,55 4 18,20 1,208 0,02199 0,025 

2 8 1,00 19 19,00 0,395 0,00751 0,009 

3 12 1,54 5 7,70 0,888 0,00684 0,008 

4 12 1,66 5 8,30 0,888 0,00737 0,008 

5 12 2,05 5 10,25 0,888 0,00910 0,010 

6 12 2,36 5 11,80 0,888 0,01048 0,012 

7 8 2,55 8 20,40 0,395 0,00806 0,009 

8 12 4,02 9 36,18 0,888 0,03213 0,037 

9 8 1,25 25 31,25 0,395 0,01234 0,014 

10 14 2,29 9 20,61 1,208 0,02490 0,029 

11 14 1,99 9 17,91 1,208 0,02164 0,025 

12 8 2,55 3 7,65 0,395 0,00302 0,003 

13 8 1,25 35 43,75 0,395 0,01728 0,020 

14 12 3,54 4 14,16 0,888 0,01257 0,014 

15 12 3,53 5 17,65 0,888 0,01567 0,018 

          CELKEM:        0,243 t 
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OSTATNÍ SPOTŘEBNÍ MATERIÁL 

prvek MJ množství 

      

bet. směs, C20/25 X0 (CZ) CI 0,2 
Dmax16 S3 

m³ 2,15 

dilatační páska, tl. 10 mm, š. 200 
mm 

bm 14,00 

XPS; 0,10 x 0,08 x 1,30 m kus 1,00 

chemická kotva (např. HILTI) tuba 1,00 

spojovací můstek - LB Cemix litr 0,50 

distanční lišty, 20 mm bm 10,00 

distanční kolečka, 20 mm kus 30,00 

tesařský úhelník BOVA 
100x100/100/2.0mm   

kus 6,00 

tesařská spojovací deska 
90x200x2.0mm 

kus 6,00 

ocel. trn, ø 16 mm, dl. 150 mm kus 28,00 

ocel. trn, ø 16 mm, dl. 200 mm kus 7,00 

ocel. trn, ø 16 mm, dl. 260 mm kus 6,00 

hřebíky, dl. 63 mm kg 0,50 

hřebíky, dl. 80 mm kg 0,50 

vruty, ø 3 mm, dl. 50 mm kg 0,50 

vázací drát černý, ø 1 mm kg 2,00 

bednící olej litr 2,00 

 

 

OSTATNÍ POMOCNÝ MATERIÁL 

prvek MJ množství 

      
rektifikační stojka Signum PB 180 kus 23 

rektifikační stojka Signum PB 290 kus 6 

rektifikační stojka Signum PB 360 kus 6 

ocel. táhlo, ø 16 mm, dl. 1,00 m kus 21 

matice k ocel. táhlům, ø 16 mm kus 42 

 

 

3.1.3 Pracovní podmínky 

 

3.1.3.1 Příprava pracoviště 

 

Před každou etapou výstavby schodiště je nutno zejména: 

a) uklidit pracoviště a zajistit dostatečný pracovní prostor pro všechny pracovníky 

      čety 
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b) zajistit přívod elektrické energie - pro výstavbu tohoto schodiště je potřebný                   

1 prodlužovací kabel na bubnu se 4 zásuvkami délky 50 metrů, přívod 230 V (kabel 

je nutno vždy zabezpečit – tzn. provizorně jej vyvěsit tak, aby neležel na zemi a 

zejména ne ve vodě!!!) 

 

 

3.1.3.2 Osvětlení pracoviště 

 

Výstavba schodiště je prováděna za denního světla, je-li však v ranních hodinách nutno 

pracoviště osvětlit, pak je toto zajištěno přenosným halogenovým reflektorem                                   

na teleskopické tyči (výkon 500 W). 

 

 

3.1.3.3 Přístupové cesty 

 

Přístup do schodišťového prostoru je zajištěn zabezpečeným hliníkovým žebříkem 

opřeným o obvodovou zeď (viz. obrázek 3). 

 

                       
 

obr. 3) přístupová cesta 
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3.1.4 Převzetí pracoviště 

 

3.1.4.1 Předání pracoviště objednatelem zhotoviteli  

 

 Při předání pracoviště je objednatel povinen: 

- vymezit zhotoviteli pracoviště (pracovní prostor) 

- seznámit zhotovitele se zařízením staveniště, a to zejména s: 

  - umístěním skládky stavebního materiálu 

  - umístěním kontejnerů pro stavební odpad 

  - umístěním stavebního rozvaděče el. proudu 

  - umístěním zdroje vody pro stavbu 

  - umístěním sociálního zařízení 

  - umístěním kanceláře vedoucího pracovníka objednatele 

  - umístěním šatny pro pracovníky dodavatele 

- seznámit pracovníky zhotovitele s možnými riziky BOZP na staveništi 

- seznámit zhotovitele s pracovní dobou v jednotlivých dnech týdne 

- seznámit zhotovitele s požadavky na úroveň hluku během stavebních prací, čistotu, 

bezprašnost apod. 

- stanovit přístupové cesty pro pracovníky zhotovitele 

- stanovit způsob, jakým bude pracoviště vráceno zpět objednateli 

- seznámit zhotovitele s umístěním a hodnotou nivelety stavby 

- předat zhotoviteli tento technologický postup i příslušnou projektovou dokumentaci 

 

Při předání pracoviště je zhotovitelem kontrolována zejména: 

- čistota staveniště 

- úplnost předávané projektové dokumentace 

- stavební výška zrealizovaných stěnových konstrukcí (dle PD) 

- geometrická přesnost doposud zrealizovaných konstrukcí (dle PD) 

 

 

 

 

 

 



57 
 

3.1.4.2 Způsob převzetí pracoviště 

 

 Osoby, oprávněné ze strany objednatele k předání staveniště, a osoby oprávněné 

zhotovitelem staveniště převzít, musí tuto skutečnost stvrdit oboustranným podepsáním 

protokolu o předání pracoviště.  

 

 Tento protokol obsahuje: 

  - pořadové číslo 

  - název stavby 

  - identifikační údaje objednatele 

  - identifikační údaje zhotovitele 

  - datum předání pracoviště 

  - vymezení pracoviště 

  - místa napojení potřebných energií a jejich hlavní uzávěry 

  - příjezdové a přístupové komunikace 

  - seznam předané dokumentace 

  - razítko objednatele a zhotovitele 

  - podpisy oprávněných osob 

 

 

3.1.5 Obecné pracovní podmínky 

 

3.1.5.1 Povětrnostní podmínky 

 

 Při provádění mokrých procesů (betonování) nesmí pršet (z důvodu vyplavování 

cementového mléka z betonu). Po vybetonování je třeba novou betonovou konstrukci chránit 

před případným deštěm (například plachtou). Taktéž je třeba konstrukci chránit před přímým 

slunečním zářením (plachtou), a při počasí nad 25° C konstrukci kropit (zamezení vzniku 

prasklin). Obecně je potřebné dodržovat zásady uvedené v ČSN P ENV 13670-1 – Provádění 

betonových konstrukcí. 

 

 Při betonáži nesmí klesnout teplota pod 5°C, po betonáži je potřebné tuto podmínku 

zajistit po dobu tvrdnutí betonu např. zakrytím k-ce, případně elektroohřevem.  
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3.1.5.2 Podmínky, které by narušily činnost 

 

 Je potřeba dbát zejména na dostatečné opatření proti nepříznivému vlivu povětrnostních 

podmínek, požadavky na zimu a důsledně dodržovat vlastní pracovní postup. 

 

 

3.1.5.3 Školení pracovníků 

 

 Objednatel je povinen před zahájením stavebních prací proškolit pracovníky zhotovitele 

zejména z hlediska BOZP a požární bezpečnosti na stavbě. Toto školení provádí technik BOZP 

objednatele. Tato skutečnost je zaznamenána do příslušných knih BOZP, Strojů a Požární 

bezpečnosti, kde pracovníci zhotovitele své proškolení stvrdí podpisem.  

 

 

3.1.6 Personální obsazení 

 

3.1.6.1 Složení pracovní čety 

 

 Složení pracovní čety je proměnlivé (viz. bod 3.1.8 - Vlastní pracovní postup). Celkově 

se na výstavbě schodiště z 1. PP do 1. NP budou podílet tito pracovníci: 1 vedoucí party,                    

2 tesaři, 1 železář, 1 zedník a 3 pomocní dělníci.  

 

 

3.1.6.2 Povinnosti a odpovědnosti jednotlivých pracovníků 

 

 Vedoucí party  - odpovědnost za stavbu celého schodiště, kontrola a řízení jednotlivých 

pracovníků, vyměřovací práce, pomoc při tesařských pracích, kontrola správnosti provedení 

výztuže. 

 

 Tesař - odpovědnost za rozměrovou a polohovou správnost provedení bednění, pomoc 

vedoucímu party při vyměřovacích pracích, demontáž bednění. 

 

 Železář - odpovědnost za správnou montáž výztuže (počty, druhy, umístění, rozměry 

prutů a distančních vložek). 
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 Zedník - odpovědnost za betonáž jednotlivých částí schodiště, hutnění betonu, 

rovinatost schodišťových stupňů a mezipodesty. 

 

 Pomocní dělníci - pomoc železářovi při dopravě výztuže, pomoc zedníkovi při dopravě 

betonové směsi, pomoc tesařům při bednění, doprava materiálu. 

 

 

3.1.7 Stroje a pomůcky 

 

3.1.7.1 Pracovní stroje 

 

 Každý stroj musí být opatřen českým návodem k obsluze a údržbě.   

 

 Dělníci pracující s elektrickým nářadím musí být řádně proškoleni. 

   

 Veškeré použité pracovní stroje musí být užívány v souladu s následujícími předpisy: 

 - ČSN 33 1600 Revize a kontroly elektrického ručního nářadí během používání   

 - vyhl. č. 77/1965  Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů   

 

 Seznam pracovních strojů: 

 - kotoučová pila 

 - příklepová vrtačka SDS s příslušenstvím 

 - AKU vrtačka s příslušenstvím 

 - úhlová bruska 

 - průmyslový vysavač 

 - ponorný vibrátor 

 - nivelační přístroj s měřící latí 

 - prodlužovací kabel 
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3.1.7.2 Pracovní pomůcky 

 

 Seznam pracovních pomůcek:  

 - svinovací metr (5 m) 

 - tesařská tužka  

 - smetáček  

 - smeták  

 - lopaty 

 - 2 stavitelné lešenářské kozy 

 - 1 dřevěná podlážka 

 - vodováhy (0,5 m; 2 m) 

 - tesařská kladiva 

 - úhelník 

 - zednická lžíce 

 - vylamovací nůž 

 - křída 

 - armovací kleště 

 - výtlačná pistole 

 - postřikovač 

 - stahovací lať 

 - dřevěné hladítko 

 - stavební kolečka 

 - stavební vědra 

 - páčidlo 

 - ocelový kartáč 

 - štětec       
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3.1.8 Vlastní pracovní postup 

 

3.1.8.1 Příprava 

 

 První zrealizovanou částí schodiště je konstrukce mezipodesty, přilehlého nosného 

železobetonového věnce a nástupního ramene. Tato etapa probíhá souběžně při budování 

nosného zdiva 1.PP, konkrétně po jeho vyzdění do výšky -1,480 (tj. 8 řádků bloků Porotherm). 

Kvůli realizaci železobetonového věnce je část obvodového zdiva vyzděna jen do výšky -1,977, 

viz. obr. 4 a 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

obr. 4) stav před montáží – půdorys obr. 5) stav před montáží - řez 

  

 

 Před samotnou stavební činností je nutné zkontrolovat čistotu, skutečnou výšku a 

rovinatost horního okraje doposud vyzděné obvodové stěny. Vzhledem k tomu, že na ni bude 

v úrovni -1,977 vybetonován monolitický věnec, lze zde počítat s tolerancí cca ± 2 cm. Přístup 

ke konstrukci, která se nachází ve výšce cca 1,5 metru od úrovně doposud provedené hrubé 

betonové podlahy, je zajištěn lešením sestávajícím ze dvou stavitelných koz a dřevěné 

podlážky. 

 

 

stroje a pomůcky:  nivelační přístroj, měřící lať, metr, tesařská tužka, smetáček, 

 lopata, 2 stavitelné kozy, dřevěná podlážka 
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pracovníci: vedoucí party, tesař 

 

 

3.1.8.2 Bednění železobetonového věnce 

 

 Po přípravných pracích se začne bednit železobetonový monolitický věnec,                     

viz. obr. 6 a 7. Toto bednění je provedeno, s ohledem na atypičnost konstrukce, klasickým 

způsobem – pomocí velkoplošných bednících OSB desek (ozn. 1, 2, 3 – obr. 6 a 7), zajištěných 

dřevěnými svlaky (ozn. 4, 5 – obr. 6 a 7), případně sloupky (ozn. 6 – obr. 6 a 7). Nejprve jsou 

OSB desky přiřezány na potřebnou velikost tak, aby jejich rozměry odpovídaly bednícím 

plochám. Potom jsou přiloženy z vnitřní a venkovní strany obvodového zdiva a provizorně 

zajištěny (popř. přidržovány v potřebné poloze pomocnými dělníky). Definitivní zajištění OSB 

desek se pak provede jejich stažením ocelovými táhly (ozn. 7 – obr. 6 a 7) s maticemi (ozn. 8 

– obr. 6 a 7) přes svlaky (popř. sloupky) a obvodovou zeď. Pro tato táhla je potřebné předem 

vyvrtat ve svlacích, sloupcích a v obvodové zdi otvory ø 18 mm. Přibližné umístění svlaků a 

sloupků je patrné z obr. 6 a 7. Táhla jsou dostatečně stažena maticemi. 

 

 

 

 

popis obr. 6) 
1. 1 x bednící deska tl. 22 mm (1,680 x 2,610 m)  

2. 1 x bednící desky tl. 22 mm (1,800 x 4,910 m) 

3. 2 x bednící deska tl. 22 mm (0,850 x 1,800 m) 

4. 2 x svlak – hranol (0,100 x 0,100 x 4,910 m) 

5. 2 x svlak – hranol (0,100 x 0,100 x 2,590 m) 

6. 4 x sloupek – hranol (0,100 x 0,100 x 1,600 m) 

7. 14 x ocelové táhlo (ø 16 mm, dl. 1,000 m) 

8. 28 x matice k ocelovému táhlu   

 

 

 

 obr. 6) bednění věnce – půdorys 
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popis obr. 7) 
1. 1 x bed. deska tl. 22 mm (1,680 x 2,610 m) 

2. 1 x bed. desky tl. 22 mm (1,800 x 4,910 m) 

4. 2 x svlak – hranol (0,100 x 0,100 x 4,910 m) 

5. 2 x svlak – hranol (0,100 x 0,100 x 2,590 m) 

7. 14 x ocelové táhlo (ø 16 mm, dl. 1,000 m) 

8. 28 x matice k ocelovým táhlům 

 

obr. 7) bednění věnce - řez 

 

 

stroje a pomůcky: kotoučová pila, vrtačka SDS, vrták SDS do betonu (pracovní 

 délka min. 510 mm, ø 18 mm), vrták do dřeva (pracovní délka 

 min. 110 mm, ø 22 mm), nivelační přístroj, měřící lať, 

 prodlužovací kabel, vodováha, tesařské kladivo, metr, tesařská 

 tužka, 2 stavitelné kozy, dřevěná podlážka 

 

pracovníci: vedoucí party, tesař, 2 pomocní dělníci 

 

materiál: popis    počet (ks) 

 dřev. hranol; 0,100 x 0,100 x 1,600 m   4 

 dřev. hranol; 0,100 x 0,100 x 2,590 m   2 

 dřev. hranol; 0,100 x 0,100 x 4,910 m   2 

 OSB deska tl. 22 mm; 0,850 x 1,800 m   2 

 OSB deska tl. 22 mm; 1,680 x 2,610 m   1 

 OSB desky tl. 22 mm; 1,800 x 4,910 m   1 

 hřebíky; dl. 63 mm 

 hřebíky; dl. 80 mm 

 ocel. táhlo; ø 16 mm, dl. 1,000 m   14 

 matice k ocel. táhlům; ø 16 mm   28 
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3.1.8.3 Bednění mezipodesty 

 

 Postup viz. obr. 8 a 9. Nejprve jsou mezi svlaky vnitřního bednění věnce vloženy               

3 svislé podpůrné dřevěné sloupky (ozn. 3 – obr. 8 a 9). Sloupky se ke svlakům doklínují     

(ozn. 7 – obr. 9). Poté jsou na hrubou podlahu osazeny roznášecí „bačkory“                        

(ozn. 2 – obr. 9). K těmto bačkorám se přibijí okrajové rektifikační stojky Signum PB 180    

(ozn. 1 – obr. 8 a 9). Stojky jsou ve svislé poloze prozatímně jištěny pomocnými dělníky. 

Následně se na stojky přibije roznášecí rošt z příčných hranolů (ozn. 4 – obr. 8 a 9) a 

z podélných hranolů (ozn. 5 – obr. 8 a 9). Na rošt a svislý bednící plášť železobetonového 

věnce je položena a přibita bednící OSB deska tl. 22 mm (ozn. 6 – obr. 9). Tímto je celá 

konstrukce prostorově zpevněna a stojky není třeba dál manuálně zajišťovat. Bednění se doplní 

středovými stojkami (ozn. 1 – obr. 8 a 9) a pomocí nivelačního přístroje a stojkových 

rektifikátorů se vrchní líc bednícího pláště mezipodesty vyrovná na potřebnou výšku, tedy         

na – 1,770 m.  

 

 

 

 

popis obr. 8) 

1. 8 x rektifikační stojka Signum PB 180 

3. 4 x sloupek-hranol (0,100 x 0,100 x 1,160 m) 

4. 4 x hranol (0,100 x 0,140 x 0,850 m) 

5. 3 x hranol (0,100 x 0,140 x 2,600 m) 

 

 

 

 

 

 

obr. 8) bednění mezipodesty – půdorys 
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popis obr. 9) 

1. 8 x rektifikační stojka Signum PB 180 

2. 8 x bačkora (0,050 x 0,200 x 0,200 m) 

3. 4 x sloupek - hranol (0,100 x 0,100 x 1,160 m) 

4. 4 x hranol (0,100 x 0,140 x 0,850 m) 

5. 3 x hranol (0,100 x 0,140 x 2,600 m) 

6. 1 x bed. deska tl. 22 mm (0,880 x 2,610 m) 

7. 3 x dřevěný klín 

 

obr. 9) bednění mezipodesty – řez 

 

 

stroje a pomůcky: kotoučová pila, nivelační přístroj, měřící lať, prodlužovací 

 kabel, vodováha, tesařské kladivo, metr, tesařská tužka,              

 2 stavitelné kozy, dřevěná podlážka 

 

pracovníci: vedoucí party, tesař, 2 pomocní dělníci 

 

materiál: popis    počet (ks) 

 dřev. hranol; 0,100 x 0,100 x 1,160 m   4 

 dřev. hranol; 0,100 x 0,140 x 0,850 m   4 

 dřev. hranol; 0,100 x 0,140 x 2,600 m   3 

 dřevěná bačkora; 0,050 x 0,200 x 0,200 m  8 

 dřev. klín    3 

 OSB deska tl. 22 mm; 0,880 x 2,610 m   1 

 hřebíky; dl. 63 mm 

 hřebíky; dl. 80 mm  

 rektifikační stojka Signum PB 180   8 

  

 

3.1.8.4 Bednění nástupního ramene 

 

Jako první je zabedněna „pata“ nástupního ramene (viz. obr. 10 a 11). Do hranolu 

tvořícího bednění vnitřní části „paty“ (ozn. 1 – obr. 10 a 11) se předvrtá 6 montážních otvorů 

ø 16 mm (přibližné umístění dle obr. 10). Takto upravený hranol se umístí do potřebné polohy 
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a k podlaze se zajistí přibitím ocelovými trny (ozn. 2 – obr. 10 a 11). Trny projdou skrze 

montážní otvory v hranolu do otvorů předem vyvrtaných v železobetonové podlahové desce    

(ø 16 mm, hl. 100 mm). Dále je zabedněno čelo nástupního stupně - přibitím bednícího dílce  

(2 pravoúhle k sobě přibité fošny → ozn. 3 a 4 - obr. 10 a 11; rozepřené pěti trojúhelníkovými 

vzpěrkami → ozn. 5 – obr. 10 a 11) do podlahové desky opět ocelovými trny (ozn. 6 – obr. 10 

a 11). Trny jsou probity skrze vrty (ø 16 mm) ve fošně (ozn. 4 – obr. 10 a 11) do předem 

vyvrtaných otvorů v železobetonové podlahové desce (ø 16 mm, hl. 100 mm). Poloha viz.       

obr. 10 a 11. 

 

 

 

 

popis obr. 10) 

1. 1 x hranol (0,120 x 0,120 x 1,550 m) 

2. 6 x ocelový trn (ø 16 mm, dl. 260 mm) 

3. 1 x fošna (0,030 x 0,29 0x 1,300 m) 

4. 1 x fošna (0,030 x 0,300 x 1,300 m) 

5. 5 x trojúhelníková vzpěrka tl. 30 mm 

6. 10 x ocelový trn (ø 16 mm, dl. 150 mm) 

 

 

 

 

obr. 10) bednění „paty“ nástupního ramene - půdorys 

 

 

popis obr. 11) 

1. 1 x hranol (0,120 x 0,120 x 1,550 m) 

2. 6 x ocelový trn (ø 16 mm, dl. 260 mm) 

3. 1 x fošna (0,030 x 0,290 x 1,300 m) 

4. 1 x fošna (0,030 x 0,300 x 1,300 m) 

5. 5 x dřevěná trojúhelníková vzpěrka tl. 30 mm 

6. 10 x ocelový trn (ø 16 mm, dl. 150 mm) 

   
 

obr. 11) bednění „paty“ nástupního ramene – řez 
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 Dalším krokem je zabednění nosné desky schodišťového ramene (dle obr. 12, 13). 

Nejprve se osadí 3 šikmé podpůrné hranoly bednícího pláště (ozn. 1 – obr. 12 a 13). Hranoly 

se zajistí přibitím hřebíky k již hotovému bednění. Tyto hranoly je nutno umístit tak, aby se 

v horní části opíraly o příčné trámky roštu bednění mezipodesty (ozn. 6 – obr. 12 a 13) a byl 

tak zajištěn přenos vodorovného zatížení (od betonové směsi). Následně je k podpůrným 

hranolům přibit bednící plášť z OSB desek (ozn. 2 – obr. 12 a 13). Podpůrné hranoly jsou 

přibližně v polovině svého rozpětí podepřeny šikmými dřevěnými sloupky - vzpěrami (ozn. 3 

– obr. 12 a 13), které jsou doklínovány k podlaze (ozn. 4 – obr. 12 a 13) a tyto klíny jsou dále 

zajištěny ocelovými trny (ozn. 5 – obr. 12 a 13) vtlučenými do otvorů (ø 16 mm, hloubka       

100 mm) předvrtaných v konstrukci podlahové desky. Vzpěry jsou, v místě jejich styku 

s podpůrnými hranoly, před i těsně po betonáži doklínovány, případně povoleny, podle potřeby 

výškového vyrovnání. Prostorová tuhost vzpěr je zajištěna zavětrováním tzv. „ondřejovými 

kříži“ –→ 4 křížící se desky přibité ke vzpěrám (ozn. 7 – obr. 12 a 13). Vzpěry jsou při styku 

s podpůrnými hranoly pomocí vrutů a tesařských úhelníků (ozn. 8 – obr. 13) oboustranně 

prošroubovány. Podpůrné hranoly (ozn. 1 – obr. 12 a 13) jsou při styku s mezipodestou 

osedlány na příčný hranol (ozn. 9 – obr. 12 a 13). Tento hranol je pak dále podepřen 3 svislými 

stojkami Signum PB 180 (ozn. 10 – obr. 12 a 13) osazenými na dřevěných bačkorách (ozn. 11 

– obr. 13). 

 

 

 
 

popis obr. 12) 

1. 3 x hranol (0,100 x 0,220 x 3,100 m) 

2. 1 x bednící desky tl. 22 mm (1,550 x 3,230 m) 

3. 3 x vzpěra (0,100 x 0,100x 0,800 m) 

7. 4 x deska tl. 24 mm (dl. 0,800 m) 

9. 1 x hranol (0,100 x 0,140 x 1,300 m) 

10. 3 x rektifikační stojka Signum PB 180 

 

 

 

 

obr. 12) bednění desky schodišťového ramene – půdorys 
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popis obr. 13) 

1. 3 x hranol (0,100 x 0,220 x 3,100 m) 

2. 1 x bednící desky tl. 22 mm (1,550 x 3,230 m) 

3. 3 x vzpěra (0,100 x 0,100 x 0,800 m) 

4. 3 x dřevěný klín 

5. 3 x ocelový trn (ø 16 mm, dl. 200 mm) 

7. 4 x deska tl. 24 mm (dl. 0,800 m) 

8. 6 x tesařský úhelník BOVA 100x100/100/2.0mm 

9. 1 x hranol (0,100 x 0,140 x 1,300 m) 

10. 3 x rektifikační stojka Signum PB 180 

11. 3 x bačkora (0,050 x 0,200 x 0,200 m) 

obr. 13) bednění desky schodišťového ramene – řez 

 

 

 Následuje bednění boční (zrcadlové) části nástupního ramene (obr. 14 a 15). Jeho spodní 

část se provede obdobně jako bednění čela „paty“ nástupního ramene (ozn. 1 – obr. 14 a 15), 

pokračuje se montáží zrcadlové bednící OSB desky (ozn. 2 – obr. 14 a 15). Tato se přibije         

k již hotovému bednění spodní části nosné desky ramene. OSB deska je zajištěna a vyrovnána 

do svislé polohy vzpěrkami (ozn. 3 – obr 14 a 15).  

 

 

 

 

popis obr. 14) 

1. 1 x bednění zrcadla paty ramene (provedení    

    obdobně jako bednění čela paty ramene, 

    k-čni prvky viz. obr. 10 a 11) 

2. 1 x bed. deska tl. 22 mm (0,300 x 3,300 m) 

3. 9 x dřevěná trojúhelníková vzpěrka tl. 24 mm 

    

 

 

 

 

 

obr. 14) bednění zrcadla nástupního ramene – půdorys 
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popis obr. 15) 

1. 1 x bednění zrcadla paty ramene (provedení    

    obdobně jako bednění čela paty ramene, 

    k-čni prvky viz. obr. 10, 11) 

2. 1 x bednící deska tl. 22 mm (0,300 x 3,300 m) 

3. 9 x dřevěná trojúhelníková vzpěrka tl. 24 mm 

 

obr. 15) bednění zrcadla nástupního ramene – řez 

 

 

 Dalším krokem je vyzdění věncových tvarovek (ozn. 1 - obr. 16 a 17) při venkovním 

líci budoucího železobetonového věnce. K těmto tvarovkám je pomocí drátků připevněn EPS 

tloušťky 100 mm (ozn. 2 – obr. 16 a 17). Tímto je zabráněno vzniku tepelného mostu 

v konstrukci. 

 

 

 

 

popis obr. 16) 

1. 4,61 m EPS průřezu 100 x 300 mm 

2. 1,38 m² věncových tvarovek  

    VT 497 x 80 x 238 mm 

 

 
 

 

 

 

 

obr. 16) zateplení železobetonového věnce – půdorys 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

 

popis obr. 17) 

1. 4,61 m EPS průřezu 100 x 300 mm 

2. 1,38 m² věncových tvarovek  

    VT 497 x 80 x 238 mm 

 

 

obr. 17) zateplení železobetonového věnce - řez 

 

 

stroje a pomůcky: kotoučová pila, AKU vrtačka, úhlová bruska s diamantovým 

 kotoučem, vrtačka SDS s příslušenstvím, prodlužovací kabel, 

 metr, tesařská tužka, 2 stavitelné kozy, dřevěná podlážka, 

 tesařské kladivo, úhelník, vodováha, zednická lžíce, vylamovací 

 nůž 

  

pracovníci: vedoucí party, tesař, pomocný dělník, zedník 

 

materiál: popis    počet (ks) 

 dřev. hranol; 0,100 x 0,100 x 0,800 m   3 

 dřev. hranol; 0,100 x 0,140 x 1,300 m   1 

 dřev. hranol; 0,100 x 0,220 x 3,100 m   3 

 dřev. hranol; 0,120 x 0,120 x 1,550 m   1 

 dřev. fošna; 0,030 x 0,290 x 1,300 m   1 

 dřev. fošna; 0,030 x 0,300 x 1,300 m   1 

 dřev. deska tl. 24 mm; 0,800 m   4 

 trojúhelníková dřev. vzpěrka tl. 24 mm   14 

 dřevěná bačkora; 0,050 x 0,200 x 0,200 m  3 

 dřev. klín    3 

 pomocné řezivo 

 OSB desky tl. 22 mm; 0,300 x 3,300 m   1 

 OSB desky tl. 22 mm; 1,550 x 3,230 m   1 

 tesařský úhelník BOVA 100x100/100/2.0mm  6 

 ocel. trn; (ø 16 mm, dl. 150 mm)   10 
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 ocel. trn; (ø 16 mm, dl. 200 mm)   7 

 ocel. trn; (ø 16 mm, dl. 260 mm)   6 

 hřebíky; dl. 63 a 80 mm 

 vruty, ø 3 mm, dl. 50 mm 

 rektifikační stojka Signum PB 180   3 

 

 

3.1.8.5 Montáž výztuže nástupního ramene, mezipodesty a přilehlého věnce 

 

 Při montáži výztuže všech částí schodiště je nutno dodržet její minimální krytí, v tomto 

případě 20 mm od okraje hotové železobetonové konstrukce. Z toho plyne vymezení veškerých 

distančních prvků – lišt, kroužků (tedy 20 mm). Před montáží výztuže je nutné veškerý bednící 

plášť nastříkat bednícím olejem.  

  

 Jako první proběhne montáž výztuže věnce (ozn. 1, 2 – obr. 18 a 19). Tato je 

zrealizována na úseku staveniště k tomu vyhrazenému. Po vyarmování koše jsou stojiny 

třmínků opatřeny distančními kroužky, a celý věnec je následně osazen na distanční lišty 

umístěné na obvodovém zdivu, viz. obr. 18, 19. 

 

 

 
 

obr. 18) montáž výztuže věnce – půdorys 
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obr. 19) montáž výztuže věnce - řez 

 

 

 Následuje montáž příložek (ozn. 3, 4 – obr. 20 a 21). Tato výztuž je ukotvena 

chemickou kotvou (např. HILTI) do základu schodiště do předem vyvrtaných děr ø 14 mm, 

hloubky 400 mm, viz. obr. 20 a 21. Vzdálenost prvků viz. PD výztuže schodiště. 

 

 
 

obr. 20) montáž výztuže 3, 4 – půdorys 
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obr. 21) montáž výztuže 3, 4 - řez 

 

 

 Dalším krokem je montáž spodní výztuže mezipodestové desky dle obr. 22 a 23. Tato 

se skládá z nosné výztuže navazující na nástupní rameno (ozn. 5 – obr. 22 a 23), nosné výztuže 

navazující na výstupní rameno (ozn. 6 – obr. 22 a 23) a z konstrukční výztuže   (ozn. 7 – obr. 

22 a 23). Mezi spodní nosnou výztuž a bednění mezipodesty je nutno osadit distanční lišty       

(20 mm). 

 

 

obr. 22) montáž spodní výztuže mezipodestové desky – půdorys 
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obr. 23) montáž spodní výztuže mezipodestové desky – řez 

 

 

 Pokračuje se montáží spodní nosné výztuže nástupního ramene (ozn. 8 – obr. 24 a 25) 

příčně svázané s konstrukční výztuží (ozn. 9 – obr. 24 a 25) podle obr. 24, 25. Mezi spodní 

nosnou výztuž a bednění nástupního ramene jsou osazeny distanční lišty (20 mm). 

 

 
 

obr. 24) montáž výztuže nástupního ramene – půdorys 
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obr. 25) montáž výztuže nástupního ramene – řez 

 

 

 Na závěr proběhne montáž příložek představujících horní výztuž mezipodestové desky 

(ozn. 10, 11 – obr. 26 a 27) podle obr. 26, 27. Příložky jsou kotveny k armatuře věnce a příčně 

zafixovány konstrukční výztuží (ozn. 12, 13 – obr. 26 a 27). 

 

 

 
 

obr. 26) montáž horní výztuže mezipodestové desky – půdorys 
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obr. 27) montáž horní výztuže mezipodestové desky - řez 

  

 

stroje a pomůcky: SDS vrtačka s příslušenstvím, úhlová bruska, prodlužovací 

 kabel, metr, křída, tesařská tužka, 2 stavitelné kozy, dřevěná 

 podlážka, tesařské kladivo, armovací  kleště, vodováha, výtlačná 

 pistol na HILTI tmel, postřikovač na bednící olej 

 

pracovníci: železář, pomocný dělník 

 

materiál: popis    počet (ks) 

 armatura dle PD    1 

 chemická kotva    1 

 distanční lišty a kolečka (20 mm)   1 

 vázací drát černý, ø 1 mm   1 

 bednící olej    1 

 

 

3.1.8.6 Montáž bednění pracovní spáry a schodišťových stupňů nástupního ramene 

 

 Jelikož z konstrukčních důvodů není možné vybetonovat celé schodiště najednou, je 

nutno v místě spoje mezipodesty s výstupním ramenem provést pracovní spáru. Tento detail je 

poněkud problematický, protože bedněním této spáry probíhá velké množství výztuže 

navazující na výstupní rameno. Samotný bednící plášť spáry je tedy vyřezán z extrudovaného 

polystyrenu tl. 100 mm, do kterého jsou dodatečně vyříznuty rýhy tak, aby mohla výztuž skrze 

něj projít. Polystyren je poté zajištěn deskou vloženou mezi horní a spodní výztuž mezipodesty. 

Tato je pak stažena a zajištěna 4 ocelovými táhly ø 16 mm (procházejícími předvrtanými otvory 
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ø 18 mm) skrze desku a podpůrné bednění mezipodesty (viz. obr. 28, 29). Takto provedené 

bednění sice nezajišťuje dokonalou přesnost roviny spáry, tato však ani není z důvodu dalšího 

napojení konstrukce na desku výstupního ramene zcela žádaná. 

 

                              
 

obr. 28) bednění pracovní spáry – detail 

 

 

 
 

obr. 29) bednění pracovní spáry – půdorys 
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 Poslední prací, kterou je nutno před betonáží provést, je zabednění schodišťových 

stupňů. Než se k ní přistoupí, je potřebné oddělit veškeré styky budoucí železobetonové 

konstrukce s vnitřními nosnými zdmi dilatační páskou (např. Miralon).  

 

 Následuje samotné bednění schodišťových stupňů, viz. obr. 30, 31. Nejprve je potřebné 

osadit k vnitřní nosné stěně montážní fošnu (ozn. 1 – obr. 30 a 31). Tato je ke zdi stažena (přes 

předvrtané otvory ø 18 mm) ocelovými táhly s maticemi (ozn. 2 – obr. 30 a 31), které jsou 

staženy z vnější strany stěny přes roznášecí dřevěné podložky (ozn. 3 – obr. 30 a 31). 

 

 

 

 

 

popis obr. 30) 

1. 1 x montážní fošna tl. 40 mm  

    (cca 0,240 x 3,500 m) 

2. 3 x ocelové táhlo (ø 16 mm, dl. 1 m) 

    včetně 6 ks dotahovacích matic 

3. 3 x dřevěná podložka tl. cca 24 mm 

 

 

 

 

 

obr. 30) osazení montážní fošny – půdorys 

 

 

 
 

popis obr. 31) 

1. 1 x montážní fošna tl. 40 mm  

    (cca 0,240 x 3,500 m) 

2. 3 x ocelové táhlo (ø 16 mm, dl. 1 m) 

    včetně 6 ks stahovacích matic 

 

 

 

obr. 31) osazení montážní fošny – řez 
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 Bednění samotných schodišťových stupňů je provedeno podle obr. 32, 33. Bednění 

stupně se skládá vždy z jedné bednící desky – pláště, jehož rozměry odpovídají výšce a délce 

stupně (ozn. 1 – obr. 32 a 33), a dvou „nosných“ podpůrných desek (ozn. 2 – obr. 32 a 33), 

které jsou k plášti přišroubovány vruty. Tyto „nosné“ desky jsou zajištěny na jedné straně 

přišroubováním do montážní fošny, na straně druhé přišroubováním do bednění zrcadla 

nástupního ramene. Bednící deska je ze strany styku s betonem nastříkána bednícím olejem.  

 

 

 

 

 

popis obr. 32) 

1. 9 x bednící deska tl. 22 mm (0,168 x 1,305 m) 

2. 18 x deska tl. 24 mm (cca 0,100 x 0,400 m) 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 32) bednění schodišťových stupňů – půdorys 

 

 

 
 

popis obr. 33) 

1. 9 x bednící deska tl. 24 mm (0,168 x 1,305 m) 

2. 18 x deska tl. 22 mm (cca 0,100 x 0,400 m) 

 
 

 

 

obr. 33) bednění schodišťových stupňů – řez 
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stroje a pomůcky: kotoučová pila, vrtačka SDS s příslušenstvím, AKU - vrtačka 

 s příslušenstvím, prodlužovací kabel, metr, tesařská tužka,                  

 2 stavitelné kozy, dřevěná podlážka, tesařské kladivo, úhelník, 

 vodováha, vylamovací nůž, postřikovač 

 

pracovníci: vedoucí party, tesař 

 

materiál: popis    počet (ks) 

 dřev. fošna (tl. 40 mm); cca 0,240 x 3,500 m  1 

 dřev. deska (tl. 24 mm); cca 0,100 x 0,400 m  18 

 dřevěné klíny, pomocné řezivo   1 

 OSB deska tl. 22 mm; 0,168 x 1,305 m   9 

 dilatační páska Miralon; cca 10 bm   1 

 XPS; 0,080 x 0,100 x 1,300 m   1 

 hřebíky; dl. 63 mm 

 hřebíky; dl. 80 mm  

 vruty, ø 3 mm, dl. 50 mm 

 bednící olej    1 

 ocel. táhlo; ø 16 mm, dl. 1,000 m   7 

 matice k ocel. táhlům; ø 16 mm   14 

  

 

3.1.8.7 Betonáž nástupního ramene a mezipodesty 

 

Před samotnou betonáží je nutné nechat zkontrolovat výztuž technickým dozorem 

stavby a sepsat zápis o přejímce výztuže do stavebního deníku. Je důležité věnovat pozornost 

především předepsanému krytí výztuže (min. 20 mm), správnému rozmístění výztuže, použití 

správné výztuže dle výkresu výztuže schodiště, čistotě bednění i výztuže. Znečištěné bednění 

je nutné vysát průmyslovým vysavačem. 

 

Po přejímce výztuže je nivelačním přístrojem zkontrolována výška bednění, případně je 

upravena došroubováním stojek či doklínováním trámků.  
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Betonuje se ze směsi C20/25 X0 (CZ) CI 0,2 Dmax16 S3. Objem betonové                   

směsi = 1,35 m³. Směs je na stavbu dopravena v auto domíchávači, na pracoviště ji pak postupně 

přemísťují na stavebních kolečkách a ve stavebních vědrech pomocní dělníci. Při dopravě 

čerstvého betonu je potřeba dodržovat veškeré předpisy BOZP týkajících se manipulace 

s materiálem na staveništi.  

 

Betonuje se odspodu (tzn. nejprve rameno, potom podesta s věncem) dle obr. 34. 

Betonáž realizuje zedník – betonář v součinnosti s tesařem, jehož úkol je dostatečně zhutnit 

beton ponorným vibrátorem. Po vybetonování každého jednotlivého stupně vytvoří tesař              

z předem přichystaného bednění „záklop“ (ozn. 1, 2, 3 – obr. 34), který je vruty přivrtán             

do již hotového svislého bednění následujícího stupně (viz. bod 3.1.8.6). Osazením tohoto 

pomocného záklopu vzniká zedníkovi pracovní prostor pro betonáž následujícího stupně. 

Mezipodesta a věnec jsou betonovány z pomocného lešení. 

 

Po skončení betonáže je opětovně zkontrolována výška a rovinatost bednění i uloženého 

betonu, případně je bednění vyrovnáno dotažením bednících stojek nebo doklínováním 

podpůrných trámků.  

 

 

 

popis obr. 34) 

1. 9 x deska tl. 24 mm (0,143 x 1,220 m) 

2. 9 x deska tl. 24 mm (0,300 x 1,220 m) 

3. 27 x vzpěrka tl. 24 mm (pravoúhlý trojúhelník 

    o stranách cca 0,143 x 0,282 m) 
 

 

 
 

obr. 34) betonáž nástupního ramene 

 

 

Uloženou betonovou směs je potřeba řádně ošetřovat (chránit ji před vlivem slunečního 

záření zakrytím plachtou, popřípadě ji po zatuhnutí i kropit). Probíhá-li betonáž v zimním 

období, nesmí okolní teplota klesnout pod +5°C. 
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stroje a pomůcky: kotoučová pila, AKU - vrtačka s příslušenstvím, průmyslový 

 vysavač, ponorný vibrátor, nivelační  přístroj, prodlužovací kabel, 

 metr, tesařská tužka, 2 stavitelné kozy, dřevěná podlážka, 

 tesařské kladivo, úhelník, vodováha, stahovací lať, dřevěné 

 hladítko, zednická lžíce, stavební kolečka, stavební vědra, 

 lopaty 

 

pracovníci: zedník, tesař, 3 pomocní dělníci 

 

materiál: popis    počet (ks) 

 dřev. deska; 0,024 x 0,143 x 1,220 m   9 

 dřev. deska; 0,024 x 0,300 x 1,220 m   9 

 dřev. trojúhelníková vzpěrka (tl. 24 mm)  27 

 dřevěné klíny, pomocné řezivo    

 betonová směs C20/25 X0 (CZ) CI 0,2 Dmax16 S3   1,35 m³ 

 hřebíky; dl. 63 mm 

 vruty; ø 3 mm, dl. 50 mm 

 

 

3.1.8.8 Odbednění nástupního ramene, věnce a mezipodesty 

 

Po uplynutí 48 hodin od betonáže je odbedněn věnec, zrcadlo nástupního ramene a 

pracovní spára (po odstranění polystyrenu očistit pracovní spáru ocelovým kartáčem                    

od ulpěného polystyrenu!).  

 

Nyní je možno dozdít nosné stěny 1.PP a vybetonovat strop nad 1.PP.  

 

Po 28 dnech od betonáže (bod 3.1.8.7) je odbedněno veškeré zbývající bednění 

schodiště kromě podpůrného bednění mezipodesty (viz. obr. 35).  
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obr. 35) stav před zahájením bednění výstupního ramene 

 

 

stroje a pomůcky: 2 stavitelné kozy, dřevěná podlážka, tesařské kladivo, páčidlo, 

 ocelový kartáč, smeták, lopata, stavební kolečka 

 

pracovníci: tesař, 2 pomocní dělníci 

 

materiál: - 

 

 

3.1.8.9 Bednění výstupního ramene a zbývající části mezipodesty 

 

Po zatvrdnutí železobetonového stropu nad 1.PP lze přistoupit k realizaci druhé, 

poslední části schodiště z 1.PP do 1.NP. Nejprve je potřeba dobednit zbývající část mezipodesty 

dle obr. 38, 39. Tento krok probíhá obdobně jako při bednění první části mezipodesty               

(viz. bod 3.1.8.3). Na rošt ze 3 příčných hranolů (ozn. 1 – obr. 36 a 37) a 2 podélných hranolů 

(ozn. 2 – obr. 36 a 37) je přibita bednící OSB deska (ozn. 3 – obr. 36 a 37). Celá tato konstrukce 

je podepřena 9 rektifikačními stojkami Signum PB 180 (ozn. 4 – obr. 36 a 37) osazenými           

na bačkorách – fošnách (ozn. 5 – obr. 37). Příčné hranoly (ozn. 1 – obr. 36 a 37) jsou z důvodu 

přenosu budoucího vodorovného zatížení od betonové směsi a bednění výstupního ramene 

„protaženy“ až k obvodové zdi (opřeny). 
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popis obr. 36) 
1. 3 x dřev. hranol (0,100 x 0,140 x 1,240 m) 

2. 2 x dřev. hranol (0,100 x 0,140 x 1,300 m) 

3. 1 x bed. deska tl. 22 mm (0,390 x 1,300 m) 

4. 9 x rektifikační stojka Signum PB 180 

 

 

 

 

 

 

obr. 36) dobednění mezipodesty – půdorys 

 

 

 

popis obr. 37) 
1. 3 x dřev. hranol (0,100 x 0,140 x 1,240 m) 

2. 2 x dřev. hranol (0,100 x 0,140 x 1,300 m) 

3. 1 x bed. deska tl. 22 mm (0,390 x 1,300 m) 

4. 9 x rektifikační stojka Signum PB 180 

5. 9 x bačkora (0,050 x 0,200 x 0,200 m) 

 

 

 

obr. 37) dobednění mezipodesty – řez 

  

 

 Následuje podbednění výstupního ramene dle obr. 38, 39. Nejprve jsou osazeny                  

3 podpůrné hranoly s přiříznutými čely (ozn. 1 – obr. 38 a 39). Hranoly jsou podepřeny                 

3 šikmými stojkami Signum PB 360 (ozn. 2 – obr. 38 a 39), 6 šikmými stojkami Signum PB 

290 (ozn. 3 – obr. 38 a 39) a 3 svislými stojkami Signum PB 180 (ozn. 4 – obr. 38 a 39). Šikmé 

stojky jsou při podlaze zajištěny dřevěnými klíny (ozn. 5 – obr. 39), tyto jsou dále zapřeny 

zavrtanými ocelovými trny (ozn. 6 – obr. 39). Svislé stojky (ozn 4 – obr. 38 a 39) jsou                

při styku s podpůrnými hranoly, z důvodu správného přenosu zatížení, opatřeny dřevěnými 
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klíny (ozn. 7 – obr. 39). Podpůrné hranoly (ozn. 1 – obr. 38 a 39) jsou při styku s podestou 

1.NP osedlány na příčný hranol (ozn. 11 – obr. 38 a 39). Přes tento hranol jsou pak dále 

rozepřeny mezi podlahu 1.PP a nosný průvlak podesty 1.NP pomocí 3 dalších stojek Signum 

PB 360     (ozn. 10 – obr. 38 a 39). Podpůrné hranoly jsou ještě při styku s hranoly mezipodesty             

(ozn. 12 – obr. 38 a 39) oboustranně prošroubovány tesařskými spojovacími deskami                         

(ozn. 9 – obr. 39). Na takto zajištěnou a rozepřenou kostru je přibit bednící plášť z OSB desek 

o celkové ploše 1555 x 3060 mm (ozn. 8 – obr. 38 a 39).  

 

 

popis obr. 38) 
1. 3 x dřev. hranol  

    (0,100 x 0,220 x 3,350 m) 

2. 3 x rektifikační stojka  

    Signum PB 360 

3. 6 x rektifikační stojka  

    Signum PB 290 

4. 3 x rektifikační stojka  

    Signum PB 180 

8. 1 x bed. desky tl. 22 mm  

    (1,550 x 3,060 m) 

11. 1 x dřev. hranol 

      (0,100 x 0,140 x 1,300) 

 

 

obr. 38) podbednění výstupního ramene – půdorys 
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popis obr. 39) 
1. 3 x dřev. hranol  

    (0,100 x 0,220 x 3,350 m) 

2. 3 x rektifikační stojka        

    Signum PB 360 

3. 6 x rektifikační stojka  

    Signum PB 290 

4. 3 x rektifikační stojka  

    Signum PB 180 

5. 9 x patní dřevěný klín 

6. 18 x ocelový trn  

    (ø 16 mm, 

    dl. 150 mm) 

7. 3 x dřevěný klín 

8. 1 x bed. desky tl. 22 mm  

    (1,550 x 3,060 m) 

9. 6 x tesařská spojovací 

    deska 90x200x2.0 

10. 3 x rektifikační stojka 

      Signum PB 360 

11. 1 x dřev. hranol 

      (0,100 x 0,140 x 1,300 m) 
 

obr. 39) podbednění výstupního ramene – řez 

 

 

 Podbednění výstupního ramene je nejnáročnějším krokem při výstavbě schodiště. 

Realizuje jej vedoucí čety (koordinace pracovníků), 2 tesaři (jeden osazuje stojky, druhý je 

zajišťuje klíny a zavrtává trny) a 2 pomocní dělníci (přidržují podpůrné hranoly, dokud nejsou 

podepřeny stojkami). 

 

 Zabednění zrcadla výstupního ramene (dle obr. 40 a 41) je provedeno prakticky úplně 

stejně, jako na rameni nástupním (viz. bod 3.1.8.4). 
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obr. 40) bednění zrcadla výstupního ramene – půdorys 

 

 

 
 

obr. 41) bednění zrcadla výstupního ramene – řez 

 

 

stroje a pomůcky: kotoučová pila, vrtačka SDS s příslušenstvím, AKU vrtačka s 

 příslušenstvím, metr, úhlová bruska, prodlužovací kabel, 

 tesařská  tužka, 2 stavitelné kozy, dřevěná podlážka, tesařské 

 kladivo, úhelník, vodováha 

 

pracovníci: vedoucí party, 2 tesaři, 2 pomocní dělníci 
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materiál: popis    počet (ks) 

 dřev. hranol; 0,100 x 0,140 x 1,240 m   3 

 dřev. hranol; 0,100 x 0,140 x 1,300 m   3 

 dřev. hranol; 0,100 x 0,220 x 3,350 m   3 

 trojúhelníková dřev. vzpěrka tl. 24 mm   14 

 dřev. bačkora; 0,050 x 0,200 x 0,200 m   9 

 dřev. patní klín    9 

 pomocné řezivo 

 OSB desky tl. 22 mm; 0,300 x 3,300 m   1 

 OSB deska tl. 22 mm; 0,390 x 1,300 m   1 

 OSB desky tl. 22 mm; 1,550 x 3,060 m   1 

 tesařská spojovací deska 90x200x2.0   6 

 ocel. trn; (ø 16 mm, dl. 150 mm)   18

 hřebíky; dl. 63 mm 

 hřebíky; dl. 80 mm  

 vruty; ø 3 mm, dl. 50 mm 

 rektifikační stojka Signum PB 180   12 

 rektifikační stojka Signum PB 290   6 

 rektifikační stojka Signum PB 360   6 

 

 

3.1.8.10 Montáž výztuže výstupního ramene a zbývající části mezipodesty 

 

 Před montáží výztuže výstupního ramene je potřebné nejprve nastříkat bednící plochy 

bednícím olejem. Samotná výztuž (ozn. 13, 14, 15 – obr. 42 a 43) je pak pomocí armovacího 

drátu svázána s výztuží vyčnívající z již hotových železobetonových konstrukcí průvlaku a 

mezipodesty – viz. obr. 42 a 43. Umístění výztuže je provedeno dle výkresu výztuže schodiště, 

krytí 20 mm (tzn. použití distančních lišt výšky 20 mm).  
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obr. 42) montáž výztuže výstupního ramene – půdorys 

 

 

 

 

obr. 43) montáž výztuže výstupního ramene – řez 

 

 

stroje a pomůcky: metr, křída, tesařská tužka, 2 stavitelné kozy, dřevěná podlážka, 

 armovací kleště, vodováha, postřikovač 

 

pracovníci: železář, pomocný dělník 
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materiál: popis    počet (ks) 

 armatura dle PD    1 

 distanční lišty (20 mm) 

 vázací drát, ø 1 mm    1 

 bednící olej 

 

 

3.1.8.11 Bednění schodišťových stupňů výstupního ramene 

 

 Tento krok je prakticky stejný, jako při bednění stupňů nástupního ramene (viz.             

bod 3.1.8.6 – 2. část). Nejprve je potřebné opět oddělit veškeré styky železobetonové 

konstrukce s vnitřními nosnými zdmi dilatační páskou (např. Miralon). Pro zabednění 

schodišťových stupňů je použito očištěné bednění z nástupního ramene (ozn. 1 – obr. 44 a 45), 

které je opět na jedné straně pomocí vrutů přišroubováno k montážní fošně (ozn. 2 – obr. 44 a 

45) stažené k vnitřnímu nosnému zdivu ocelovými táhly s maticemi (ozn. 3 – obr. 44 a 45), a 

na druhé straně k bednění zrcadla výstupního ramene. Postup viz. obr. 44, 45. Před montáží je 

nutno bednění stupňů nastříkat bednícím olejem.  

 

 

 

popis obr. 44 

1. 9 x bednění schodišťových stupňů 

2. 1 x montážní fošna tl. 40 mm  

    (cca 0,240 x 3,500 m) 

3. 3 x ocelové táhlo (ø 18 mm, dl. 1 m) 

    včetně 6 ks dotahovacích matic 

 

 
 

obr. 44) bednění stupňů výstupního ramene – půdorys 
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popis obr. 45 

1. 9 x bednění čel schodišťových stupňů 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 45) bednění stupňů výstupního ramene – řez 

 

 

stroje a pomůcky: kotoučová pila, SDS vrtačka s příslušenstvím, AKU vrtačka                         

 s příslušenstvím, prodlužovací kabel, metr, tesařská tužka,         

 2 stavitelné kozy, dřevěná podlážka, vodováha, postřikovač, 

 vylamovací nůž  

 

pracovníci: vedoucí čety, tesař 

 

materiál: popis    počet (ks) 

 dřev. fošna (tl. 40 mm); cca 0,240 x 3,500 m  1 

 dřevěné klíny, pomocné řezivo   1 

 dilatační páska Miralon; cca 4 bm   1 

 hřebíky; dl. 63 mm 

 hřebíky; dl. 80 mm  

 vruty; ø 3 mm, dl. 50 mm 

 bednící olej    1 

 ocel. táhlo; ø 16 mm, dl. 1,000 m   3 

 matice k ocel. táhlům; ø 16 mm   6 

 očištěné bednění čel schod. stupňů   9 
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3.1.8.12 Betonáž výstupního ramene a zbývající části mezipodesty 

 

Před betonáží výstupního ramene je nutné učinit stejné kroky, jako před betonáží ramene 

nástupního – viz. bod 3.1.8.7 (předávka a kontrola výztuže, případné očištění bednění, výšková 

kontrola bednění, atd.). Navíc je důležité natřít pracovní spáry (na mezipodestě i při styku 

s průvlakem) spojovacím můstkem (např. Sika). 

 

Betonuje se opět ze směsi C20/25 X0 (CZ) CI 0,2 Dmax16 S3. Objem                            

směsi = 0,8 m³. Směs je na stavbu dopravena v auto domíchávači, pak je postupně přemísťována 

pomocnými dělníky na mezipodestu. Při dopravě čerstvého betonu je potřeba dodržovat 

veškeré předpisy BOZP týkajících se manipulace s materiálem na staveništi.  

 

Samotná betonáž probíhá odspodu (tzn. nejprve je zabetonována zbývající část 

mezipodesty, potom výstupní rameno) dle obr. 46. Postup je prakticky stejný, jako při betonáži 

nástupního ramene. Po zabetonování každého stupně je z důvodu přístupu ke stupni dalšímu 

opět osazen „záklop“ (ozn. 1 – obr. 46). K montáži těchto záklopů je využito očištěné bednění 

použité při betonáži nástupního ramene (viz. bod 3.1.8.7). Liší se jen první záklop osazený        

po zabetonování zbývající části mezipodesty (ozn. 2 – obr. 46). Ten má „záklopovou desku“ 

na šířku celé mezipodesty  (tj. 1220 mm), ne pouze na šířku jednoho stupně.  

 

Po skončení betonáže je nutné znovu zkontrolovat výšku a rovinatost bednění i 

uloženého betonu, případně ji upravit dotažením bednících stojek.  

 
 

popis obr. 46 

1. 9 x záklop schodišťových stupňů 

2. 1 x bednící deska tl. 22 mm (1,220 x 1,300 m) 

 

 

 

 

 

 

obr. 46) betonáž výstupního ramene 
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stroje a pomůcky: kotoučová pila, AKU - vrtačka s příslušenstvím, průmyslový 

 vysavač, ponorný vibrátor, nivelační přístroj, prodlužovací 

 kabel, metr, tesařská tužka, 2 stavitelné kozy, dřevěná podlážka, 

 tesařské kladivo, úhelník, vodováha, stahovací lať, dřevěné 

 hladítko, zednická lžíce, stavební kolečka, stavební vědra, 

 lopaty, štětec  

 

pracovníci: zedník, tesař, 3 pomocní dělníci 

 

materiál: popis    počet (ks) 

 OSB deska tl. 22 mm; 1,220 x 1,300 m   1 

 betonová směs C20/25 X0 (CZ) CI 0,2 Dmax16 S3   0,80 m³ 

 spojovací můstek; cca 0,5 litru 

 vruty; ø 3 mm, dl. 50 mm 

 záklop schodišťových stupňů   8

  

 

3.1.8.13 Konečné odbednění schodiště 

 

Po 28 dnech od betonáže je provedeno kompletní odbednění schodiště. Případný přelitý 

beton je odstraněn zednickou špachtlí, schodiště je následně zameteno. Tímto je hrubá stavba 

železobetonového schodiště z 1.PP do 1.NP ukončena (viz. obr. 47).  

 
 

obr. 47) hotová konstrukce železobetonového schodiště 
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stroje a pomůcky: 2 stavitelné kozy, dřevěná podlážka, tesařské kladivo, páčidlo, 

 smeták, lopata, stavební kolečka 

 

pracovníci: tesař, 2 pomocní dělníci 

 

materiál: - 

 

 

3.1.9 Jakost a kontrola kvality 

 

3.1.9.1 Technické parametry a údaje, které jsou pro výsledek činnosti požadovány 

 

 Obecné požadavky na schodiště 

 

 Ramena se skládají ze stupňů – schodů. Na jednom rameni nemá být více než 18 

schodišťových stupňů. Při větším počtu se schodiště dělí mezipodestami na více ramen. 

Minimální šířka ramene je 900 mm (doporučená je 1200 mm tak, aby se na něm mohli dva lidé 

bezpečně vyhnout). Sklon ramene by neměl přesáhnout 35°. Pro bezpečný pohyb po schodech 

je spoléháno na pravidelný rytmus, proto jsou výšky a šířky všech stupňů stejné. Musí-li přesto 

některý schod vyrovnat zůstatkový výškový rozdíl, pak by to měl být vždy ten první. Pokud by 

to byl poslední, hrozí nebezpečí zakopnutí. Před prvním i posledním stupněm musí být dostatek 

místa. 

 

 

3.1.9.2 Požadované kontroly a zkoušení (etapy dle bodu 3.1.8) 

 

 Veškeré kontroly a zkoušky jsou prováděny technickým zástupcem objednatele 

(stavbyvedoucím). Jejich výsledky jsou porovnávány s příslušnou PD a zapisují se do kontrolně 

– zkušebního plánu (viz. bod 3.1.9.4). 

  

 bod 3.1.8.1 - Příprava, kontrola zděných konstrukcí 

 

 - viz. popis bodu 3.1.8.1 
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 bod 3.1.8.2 – Bednění železobetonového věnce 

 

 - kontrola svislosti bednění 

 - kontrola tuhosti (zajištění) bednění 

 - kontrola geometrické přesnosti provedení bednění 

 

 

 bod 3.1.8.3 – Bednění mezipodesty 

 

 - kontrola rovinatosti bednění 

 - kontrola geometrické přesnosti provedení bednění 

 - kontrola svislosti rektifikačních stojek 

 - kontrola tuhosti bednění 

 - kontrola výšky bednění 

 

 

 bod 3.1.8.4 – Bednění nástupního ramene 

 

 - kontrola spádu bednění nástupního ramene 

 - kontrola geometrické přesnosti provedení bednění 

 - kontrola tuhosti bednění 

 - kontrola provedení zajišťovacích trnů (z hlediska tuhosti) 

 - kontrola zajištění XPS při ztužujícím věnci 

 

 

 bod. 3.1.8.5 – Montáž výztuže nástupního ramene, mezipodesty a přilehlého věnce 

 

 - kontrola geometrického uspořádání výztuže (dle PD) 

 - kontrola správnosti umístění jednotlivých prutů 

 - kontrola výztuže z hlediska její možné deformace při montáži 

 - kontrola tuhosti výztuže (dostatečné svázání výztuže) 

 - kontrola krytí výztuže 

 - kontrola čistoty výztuže (mastnota) 
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 bod 3.1.8.6 - Montáž bednění pracovní spáry a schodišťových stupňů nást. ramene 

 

 - kontrola geometrické přesnosti provedení bednění stupňů 

 - kontrola tuhosti bednění 

 - kontrola detailu provedení pracovní spáry (dle. obr. 28 a 29) 

 - kontrola správnosti osazení dilatační pásky 

 

 

 bod 3.1.8.7 – Betonáž nástupního ramene a mezipodesty 

 

 - při dodávce betonu musí zhotovitel schodiště převzít od dodavatele betonu dodací list 

   obsahující zejména:  

 - název betonárny 

 - datum a čas naplnění míchačky 

 - jméno zhotovitele schodiště 

 - název a místo staveniště 

 - množství betonu v m³  

 - prohlášení shody s odkazem na ČSN EN 206-1 

 - čas, kdy byl beton dodán na staveniště 

 - čas zahájení a ukončení vyprazdňování 

 - pevnostní třída betonu v tlaku 

 - stupně vlivu prostředí 

 - stupeň konzistence 

 - druh a třída cementu 

 - druh přísady a příměsi 

 - maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva 

 

 - kontrolní zkoušky: 

  

  - kontrola čerstvého betonu: 

   

   - 1 x zkouška konzistence (ČSN EN 12350) 
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 bod 3.1.8.8 - Odbednění nástupního ramene, věnce a mezipodesty 

 

 - kontrola rovinatosti konstrukce 

 

 

 bod 3.1.8.9 - Bednění výstupního ramene a zbývající části mezipodesty 

 

 - kontrola spádu bednění nástupního ramene 

 - kontrola geometrické přesnosti provedení bednění 

 - kontrola tuhosti bednění 

 - kontrola svislosti stojek podepírajících bednění zbývající části mezipodesty 

 - kontrola provedení zajišťovacích trnů (z hlediska tuhosti) 

 

 

 bod 3.1.8.10 - Montáž výztuže výstupního ramene a zbývající části mezipodesty 

 

 - kontrola geometrického uspořádání výztuže (dle PD) 

 - kontrola správnosti umístění jednotlivých prutů 

 - kontrola výztuže z hlediska její možné deformace při montáži 

 - kontrola tuhosti výztuže (dostatečné svázání výztuže) 

 - kontrola krytí výztuže 

 - kontrola čistoty výztuže (mastnota) 

 

 

 bod 3.1.8.11 - Bednění schodišťových stupňů výstupního ramene 

 

 - kontrola geometrické přesnosti provedení bednění stupňů 

 - kontrola tuhosti bednění 

 - kontrola správnosti osazení dilatační pásky 
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 bod 3.1.8.12 - Betonáž výstupního ramene a zbývající části mezipodesty 

 

 - viz. bod č. 3.1.9.2 - Požadované kontroly a zkoušení (bod 3.1.8.7 – Betonáž nástupního   

              ramene a mezipodesty) 

 

 

 bod 3.1.8.13 - Konečné odbednění schodiště 

 

 - kontrola rovinatosti konstrukce 

    

 

3.1.9.3 Stanovení převzetí dílčích prací 

 

 - přejímka betonářské výztuže v konstrukci nástupního ramene a mezipodesty dle PD 

 - přejímka betonářské výztuže v konstrukci výstupního ramene dle PD 

 

3.1.9.4 Dokumentace o provedených zkouškách 

 

 Výsledky a údaje o zkouškách (dle bodu 3.1.9.2) zapisuje technický zástupce 

objednatele (stavbyvedoucí) do kontrolně – zkušebního plánu. KZP je pak při konečném 

předání stavby investorovi akce součástí předávací dokumentace. 

 

 Kontrolně – zkušební plán musí obsahovat: 

  - název zkoušky 

  - datum zkoušky 

  - jméno zkoušejícího 

  - popis zkoušené konstrukce 

  - zkušební kritéria 

  - výsledek zkoušky 

  - podpis zkoušejícího 
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3.1.10 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

 

3.1.10.1 Seznam bezpečnostních norem a legislativy 

 

 - Zákoník práce č. 262/2006 Sb. v platném znění 

 - Zákon č. 309/2006 Sb. v platném znění o zajištění dalších podmínek BOZP 

 - Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky      

   poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a    

              desinfekčních prostředků  

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

 - Nařízení vlády č. 432/2003 Sb. v platném znění - zařazování prací do kategorií  

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

   o úrazu  

 - Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. v platném znění, kterým se stanoví vzhled a umístění  

    bezpečnostních značek a zavedení signálů 

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

   prostředí 

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

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

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

    provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

 - Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a  

    vibrací  

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

    ochranu zdraví při práci na staveništích  

 - ČSN EN 12464 Světlo a osvětlení – osvětlení pracovních prostorů 

 - ČSN EN 131-1 Žebříky 

 - ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí 

 - ČSN 73 8101 Lešení – společná ustanovení + související normy 

 - ČSN EN 397 Průmyslové ochranné přílby 

 - ČSN EN 812 Průmyslové přílby chránící při nárazu hlavou 

 - ČSN EN 166 Osobní prostředky k ochraně očí – základní ustanovení 

 - ČSN EN 133 Ochranné prostředky dýchacích orgánů 

 - ČSN EN 388 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům 
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 - ČSN EN 340 Ochranné oděvy 

 - ČSN 3864 Bezpečnostní barvy a ochranné značky 

 - Vyhláška č. 48/l982 Sb. v platném znění - základní požadavky k zajištění  
    bezpečnosti práce a technických zařízení 

 

 

3.1.10.2 Seznam ochranných pomůcek a bezpečnostních opatření 

 

- ochranné respirátory 

 - pracovní rukavice 

 - tlumiče hluku (sluchátka) 

 - ochranné brýle 

 - bezpečnostní přílby 

 - reflexní vesty 

 - pracovní obuv 

 - pracovní oděv 

 - příslušné bezpečnostní tabulky 

 - bezpečnostní páska (zákaz vstupu) 

 

 Veškeré uvedené pomůcky musí vyhovovat a být používány v souladu s normami a 

legislativou uvedenými v bodě 3.1.10.1. Za dodržování předpisů spojených s používáním 

ochranných pomůcek a bezpečnostních opatření zodpovídá stavbyvedoucí a bezpečnostní 

technik objednatele. 

 

 

3.1.11 Seznam příslušných norem, článků, atd. 

 

 - ČSN EN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy 

 - ČSN EN 1992-1-1 Navrhování betonových konstrukcí 

 - ČSN 42 0139 Ocel pro výztuž do betonu 

- ČSN EN 12350 Zkoušení čerstvého betonu 
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3.2 TECHNOLOGICKÝ POSTUP VÝSTAVBY NOSNÉ ČÁSTI 

OCELOBETONOVÉHO SCHODIŠTĚ 

 

3.2.1 Obecné informace 

 

Předmětem tohoto technologického postupu je výstavba nosné části schodiště 

(konkrétně mezi 1. podzemním a 1 nadzemním podlažím) objektu SO 01 - Multifunkční dům, 

parcela číslo 518/1 v k.ú. Přáslavice. Jedná se o konstrukci dvouramenného ocelobetonového 

schodiště sestávajícího z nástupního ramene, mezipodesty a výstupního ramene.  

 

Mezipodesta 

 

- vodorovná ocelobetonová deska podepřená dvěma nosníky (U – profily)  

- uložení nosníků: na vnitřních schodišťových stěnách 

 

 

 Nástupní rameno 

 

- šikmá ocelobetonová deska podepřená dvěma nosníky (I – profily)  

- uložení nosníků: a) podlaha 1.PP - utažení k zakotveným závitovým tyčím 

 b) mezipodesta - přivaření k U - profilům mezipodesty přes čelní desku 

 

 

 Výstupní rameno 

 

- šikmá ocelobetonová deska podepřená dvěma nosníky (I – profily) 

- uložení nosníků: a) mezipodesta - přivaření k U - profilům mezipodesty přes čelní desku 

 b) průvlak podesty 1.NP - přivaření přes čelní desku k zabetonované 

      ocel. pásovině 

 

  

 Konstrukce čítá celkem 20 výškových schodišťových stupňů. 
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        obr. 48) půdorys schodiště 

 

 

 

 
    obr. 49) řez schodištěm 
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3.2.2 Materiály 

 

Materiály, potřebné pro realizaci konstrukce schodiště, jsou vypsány vždy na konci 

popisu postupu každé dílčí etapy, při které jsou zabudovány (bod 3.2.8 - Vlastní prac. postup).  

 

Celkově se jedná o tento materiál: 

STAVEBNÍ ŘEZIVO-SMRK              

prvek průřez délka počet délka 
celkem 

průřez kubatura kubatura + 
15% 

  (mm x mm) (m) (ks) (bm) (m²) (m³) (m³) 

                
hranol 100 x 100 0,22 3 0,66       

        0,66 0,010 0,007 0,008 

                
hranol 100 x 120 0,95 3 2,85       

hranol 100 x 120 1,33 1 1,33       

hranol 100 x 120 1,52 2 3,04       

hranol 100 x 120 1,55 3 4,65       

        11,87 0,012 0,142 0,164 

                
bed. dílec dle obr. 69 120 x 200 1,78 1 1,78       

        1,78 0,024 0,043 0,049 

                
fošna 30 x 220 0,30 1 0,30       

fošna 30 x 220 3,00 2 6,00       

        6,30 0,007 0,042 0,048 

                
fošna 30 x 250 3,15 1 3,15       

        3,15 0,008 0,024 0,027 

                
fošna 30 x 290 0,30 1 0,30       

fošna 30 x 290 1,27 1 1,27       

        1,57 0,009 0,014 0,016 

                
fošna 30 x 300 0,45 1 0,45       

fošna 30 x 300 1,27 1 1,27       

        1,72 0,009 0,015 0,018 

                
fošna 40 x 240 3,50 2 7,00       

        7,00 0,010 0,067 0,077 

                
fošna 40 x 330 2,60 1 2,60       

        2,60 0,013 0,034 0,039 

                
fošna 47 x 300 2,96 1 2,96       

        2,96 0,016 0,046 0,053 

                
fošna 53 x 300 2,59 1 2,59       

        2,59 0,016 0,041 0,047 
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prvek průřez délka počet délka 
celkem průřez kubatura kubatura + 

15% 

  (mm x mm) (m) (ks) (bm) (m²) (m³) (m³) 

                
špalík 40 x 80 0,14 2 0,28       

        0,28 0,003 0,001 0,001 

                
deska 24 x 100 0,40 36 14,40       

        14,40 0,002 0,035 0,040 

                
deska 24 x 143 1,18 18 21,24       

        21,24 0,003 0,073 0,084 

                
deska 24 x 300 1,18 18 21,24       

        21,24 0,007 0,153 0,176 

                
vzpěrka 30 x 200 / 2 0,30 80 24,00       

        24,00 0,003 0,072 0,083 

                
bačkora 50 x 200 0,20 22 4,40       

        4,40 0,010 0,044 0,051 

                
klín 50 x 150 / 2 0,05 19 0,95       

        0,95 0,004 0,004 0,004 

                
pomocné řezivo             0,200 

          CELKEM:    1,184 m³ 

 

 

BEDNÍCÍ DESKY OSB tl. 24 mm       

prvek rozměr plocha počet plocha 
celkem 

plocha 
celkem 
+ 20 % 

  (m x m) (m²) (ks) (m²) (m²) 

            
deska OSB 0,17 x 1,27 0,22 18 3,89 4,66 

desky OSB 0,35 x 3,14 1,10 1 1,10 1,32 

deska OSB 0,35 x 3,45 1,21 1 1,21 1,45 

deska OSB 1,22 x 1,30 1,59 1 1,59 1,90 

      CELKEM: 9,33 m² 
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BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ Z OCELI 10505 (R)          

označení průměr rozměr počet 
délka 

celkem 
char. 
hmot. 

hmotnost 
celkem 

hmotnost         
+ 15% 

  (mm) (m) (ks) (bm) (kg/m) (t) (t) 

                
1 8 0,89 14 12,46 0,395 0,00492 0,006 

2 8, 100/100 0,89 x 2,57 1 - - 0,01807 0,021 

3 had, 40 mm   1 - - 0,00030 0,001 

4 8 1,16 17 19,72 0,395 0,00779 0,009 

5 8, 100/100 1,20 x 3,00 1 - - 0,02844 0,033 

6 8, 100/100 1,20 x 0,70 1 - - 0,00660 0,010 

7 had, 40 mm   2 - - 0,00060 0,001 

8 8 1,16 19 22,04 0,395 0,00871 0,010 

9 8, 100/100 1,20 x 0,50 1 - - 0,00474 0,005 

10 8, 100/100 1,20 x 3,00 1 - - 0,02844 0,033 

11 8, 100/100 1,20 x 0,26 1 - - 0,00246 0,003 

12 had, 40 mm   2 - - 0,00060 0,001 

          CELKEM:       0,130 t 

 

 

OSTATNÍ SPOTŘEBNÍ MATERIÁL 

prvek MJ množství 

      

bet. směs, C20/25 X0 (CZ) CI 0,2 
Dmax16 S3 m³ 1,95 

dilatační páska, tl. 10 mm, š. 200 
mm 

bm 19,00 

EPS tl. 10 mm; 2,61 x 0,16 m kus 1,00 

nízko expanzní PUR pěna kus 4,00 

MVC P10, pytlovaná; 25 kg/pytel kus 1,00 

pytlovaný beton C25/30; 25 kg/pytel kus 1,00 

cementová malta GROUTEX 603 pytel 1,00 

cihla plná pálená; 290 x 140 x 65 kus 16,00 

distanční kolečka, 20 mm kus 150,00 

betonový centrátor ø 50 mm kus 5,00 

ocel. svařenec dle obr. 53; 3,01 m  kus 2,00 

ocelový svařenec dle obr. 65 a 66 kus 2,00 

ocelový svařenec dle obr. 82 a 83 kus 2,00 

ocel. plotna tl. 10 mm; 0,15 x 0,10 m kus 4,00 

závitová tyč (ø12 mm; dl. 300 mm) kus 8,00 

ocelový trn (ø16 mm; dl. 150 mm) kus 10,00 

ocelový trn (ø16 mm; dl. 200 mm) kus 15,00 
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prvek MJ množství 

      

ocelová podložka ø 12 mm kus 8,00 

ocelová matice ø 12 mm kus 8,00 

TR-40-183 (tl.0,75 mm);0,90 x 0,41m kus 1,00 

TR-40-183 (tl.0,75 mm);0,90 x 0,96m kus 3,00 

TR-40-183 (tl.0,75 mm);1,13 x 0,30m kus 1,00 

TR-40-183 (tl.0,75 mm);1,13 x 0,48m kus 1,00 

TR-40-183 (tl.0,75 mm);1,13 x 0,85m kus 1,00 

TR-40-183 (tl.0,75 mm);1,13 x 0,87m kus 1,00 

TR-40-183 (tl.0,75 mm);1,13 x 0,96m kus 4,00 

hřebíky, dl. 63 mm kg 0,50 

hřebíky, dl. 80 mm kg 0,50 

vruty, ø 3 mm,  dl. 50 mm kg 0,50 

vázací drát černý, ø 1 mm kg 2,00 

bednící olej litr 1,00 

 

 

OSTATNÍ POMOCNÝ MATERIÁL 

prvek MJ množství 

      
rektifikační stojka Signum PB 090 kus 2 

rektifikační stojka Signum PB 180 kus 19 

rektifikační stojka Signum PB 290 kus 5 

rektifikační stojka Signum PB 320 kus 3 

rektifikační stojka Signum PB 360 kus 3 

rektifikační stojka Signum PB 400 kus 2 

ocel. táhlo, ø 16 mm, dl. 1,00 m kus 10 

matice k ocel. táhlům, ø 16 mm kus 20 

 

 

3.2.3 Pracovní podmínky 

 

3.2.3.1 Příprava pracoviště 

 

Před každou etapou výstavby schodiště je nutno zejména: 

a) uklidit pracoviště 

b) zajistit dostatečný pracovní prostor pro všechny pracovníky čety 
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c) zajistit přívod elektrické energie - pro výstavbu tohoto schodiště je potřebný                   

1 prodlužovací kabel na bubnu se čtyřmi zásuvkami délky 50 metrů, přívod 230V 

(kabel je nutno vždy zabezpečit – tzn. provizorně jej vyvěsit tak, aby neležel na zemi 

a zejména ne ve vodě!!!) 

 

Práce na schodišti lze provádět v souběhu s jinými stavebními pracemi, při nichž není 

potřeba využívat schodišťového prostoru. 

 

 

3.2.3.2 Osvětlení pracoviště 

 

Výstavba schodiště je prováděna za denního světla, je-li však v ranních hodinách nutno 

pracoviště osvětlit, pak je toto zajištěno přenosným halogenovým reflektorem                                         

na teleskopické tyči (výkon 500 W). 

 

 

3.2.3.3 Přístupové cesty 

 

Přístup do schodišťového prostoru je zajištěn zabezpečeným hliníkovým žebříkem 

opřeným o obvodovou zeď (viz. obrázek 50). 

 

                       
 

obr. 50) přístupová cesta 
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3.2.4 Převzetí pracoviště 

 

3.2.4.1 Předání pracoviště objednatelem zhotoviteli  

 

 Při předání pracoviště je objednatel povinen: 

- vymezit zhotoviteli pracoviště (pracovní prostor) 

- seznámit zhotovitele se zařízením staveniště, a to zejména s: 

  - umístěním skládky stavebního materiálu 

  - umístěním kontejnerů pro stavební odpad 

  - umístěním stavebního rozvaděče el. proudu 

  - umístěním zdroje vody pro stavbu 

  - umístěním sociálního zařízení 

  - umístěním kanceláře vedoucího pracovníka objednatele 

  - umístěním šatny pro pracovníky dodavatele 

- seznámit pracovníky zhotovitele s možnými riziky BOZP na staveništi 

- seznámit zhotovitele s pracovní dobou v jednotlivých dnech týdne 

- seznámit zhotovitele s požadavky na úroveň hluku během stavebních prací, čistotu, 

  bezprašnost, apod. 

- stanovit přístupové cesty pro pracovníky zhotovitele 

- stanovit způsob, jakým bude pracoviště vráceno zpět objednateli 

- seznámit zhotovitele s umístěním a hodnotou nivelety stavby 

- předat zhotoviteli tento technologický postup i příslušnou projektovou dokumentaci 

 

Při předání pracoviště je zhotovitelem kontrolována zejména: 

- čistota pracoviště 

- úplnost předávané projektové dokumentace 

- stavební výška zrealizovaných stěnových konstrukcí (dle PD) 

- geometrická přesnost doposud zrealizovaných konstrukcí (dle PD) 
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3.2.4.2 Způsob převzetí pracoviště 

 

 Osoby, oprávněné ze strany objednatele k předání staveniště, a osoby, oprávněné 

zhotovitelem staveniště převzít, musí tuto skutečnost stvrdit oboustranným podepsáním 

protokolu o předání pracoviště.  

 

 Tento protokol obsahuje: 

  - pořadové číslo 

  - název stavby 

  - identifikační údaje objednatele 

  - identifikační údaje zhotovitele 

  - datum předání pracoviště 

  - vymezení pracoviště 

  - místa napojení potřebných energií a jejich hlavní uzávěry 

  - příjezdové a přístupové komunikace 

  - seznam předané dokumentace 

  - razítko objednatele a zhotovitele 

  - podpisy oprávněných osob 

 

 

3.2.5 Obecné pracovní podmínky 

 

3.2.5.1 Povětrnostní podmínky 

 

 Při provádění mokrých procesů (betonování) nesmí pršet (z důvodu vyplavování 

cementového mléka z betonu). Po betonáži je potřeba betonovou konstrukci chránit                   

před případným deštěm (například plachtou). Taktéž je třeba konstrukci chránit před přímým 

slunečním zářením (plachtou), a při počasí nad 25° C konstrukci kropit (zamezení vzniku 

prasklin). Obecně je potřebné dodržovat zásady uvedené v ČSN P ENV 13670-1 – Provádění 

betonových konstrukcí. 

  

 Při betonáži nesmí klesnout teplota pod 5°C, po betonáži je potřebné tuto podmínku 

zajistit po dobu tvrdnutí betonu např. zakrytím k-ce, případně elektroohřevem.  
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3.2.5.2 Podmínky, které by narušily činnost 

 

 Je nutné dbát zejména na dostatečné opatření proti nepříznivému vlivu povětrnostních 

podmínek, požadavky na zimu a důsledně dodržovat vlastní pracovní postup. 

 

 

3.2.5.3 Školení pracovníků 

 

 Objednatel je povinen před zahájením stavebních prací proškolit pracovníky zhotovitele 

zejména z hlediska BOZP a požární bezpečnosti na stavbě. Toto školení provádí technik BOZP 

objednatele. Tato skutečnost je zaznamenána do příslušných knih BOZP, Strojů a Požární 

bezpečnosti, kde pracovníci zhotovitele své proškolení stvrdí podpisem.  

 

 

3.2.6 Personální obsazení 

 

3.2.6.1 Složení pracovní čety 

 

 Složení pracovní čety je proměnlivé (viz. bod 3.2.8 - Vlastní pracovní postup). Celkově 

se na výstavbě schodiště z 1. PP do 1. NP budou podílet tito pracovníci: vedoucí party, tesař,  

železář, zedník, svářeč a 3 pomocní dělníci.  

 

 

3.2.6.2 Povinnosti a odpovědnosti jednotlivých pracovníků 

 

 Vedoucí party  - odpovědnost za stavbu celého schodiště, kontrola a řízení jednotlivých 

pracovníků, vyměřovací práce, pomoc při tesařských pracích, kontrola správnosti provedení 

výztuže. 

 

 Tesař - odpovědnost za rozměrovou a polohovou správnost provedení bednění, pomoc 

vedoucímu party při vyměřovacích pracích, demontáž bednění. 

 

 Železář - odpovědnost za správnou montáž výztuže (počty, druhy, umístění, rozměry 

prutů a distančních vložek). 
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 Zedník - odpovědnost za betonáž jednotlivých částí schodiště, hutnění betonu, 

rovinatost schodišťových stupňů a mezipodesty. 

 

 Svářeč - odpovědnost za provedení veškerých svárů v souladu s ČSN EN ISO 3834. 

 

 Pomocní dělníci - pomoc železářovi při dopravě výztuže, pomoc zedníkovi při dopravě 

betonové směsi, pomoc tesařům při bednění, doprava materiálu. 

 

 

3.2.7 Stroje a pomůcky 

 

3.2.7.1 Pracovní stroje 

 

 Každý stroj musí být opatřen českým návodem k obsluze a údržbě.   

 

 Dělníci pracující s elektrickým nářadím musí být řádně proškoleni. 

   

 Veškeré použité pracovní stroje musí být užívány v souladu s následujícími předpisy: 

 - ČSN 33 1600 Revize a kontroly elektrického ručního nářadí během používání   

 - vyhl. č. 77/1965  Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů   

 

 Seznam pracovních strojů: 

 - kotoučová pila 

 - motorová pila 

 - stavební míchadlo 

 - příklepová vrtačka SDS s příslušenstvím 

 - AKU vrtačka s příslušenstvím 

 - úhlová bruska 

 - průmyslový vysavač 

 - ponorný vibrátor 

 - svářečka (el. oblouk) 

 - nivelační přístroj s měřící latí 

 - prodlužovací kabel 
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3.2.7.2 Pracovní pomůcky 

 

 Seznam pracovních pomůcek:  

 - svinovací metr (5 m) 

 - tesařská tužka  

 - smetáček  

 - smeták  

 - lopaty 

 - 2 stavitelné lešenářské kozy 

 - 1 dřevěná podlážka 

 - vodováhy (0,5 m; 2 m) 

 - tesařská kladiva 

 - úhelník 

 - zednická lžíce 

 - zednické kladivo 

 - zednická naběračka 

 - zednická špachtle 

 - vylamovací nůž 

 - křída 

 - armovací kleště 

 - výtlačná pistole 

 - postřikovač 

 - stahovací lať 

 - dřevěné hladítko 

 - stavební kolečka 

 - stavební vědra 

 - páčidlo 

 - ocelový kartáč 

 - štětec       

 - sada zámečnických klíčů 
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3.2.8 Vlastní pracovní postup 

 

3.2.8.1 Příprava 

 

 Konstrukci ocelobetonového schodiště je možno začít realizovat až po definitivním 

odbednění monolitického stropu nad 1.PP. Avšak již při vyzdívání nosných schodišťových zdí 

1.PP je nutné vynechat ve stěnách montážní kapsy pro budoucí osazení ocelových nosných 

profilů mezipodesty. Umístění kapes viz. obr. 51, 52. 

 

 

 
 

obr. 51) umístění montážních kapes - půdorys 

 

 

 
 

obr. 52) umístění montážních kapes - řez 
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 Po kontrole správnosti umístění a rozměrů zmiňovaných kapes je přistoupeno k jejich 

konečné výškové úpravě nutné pro osazení nosných profilů mezipodesty. Kapsová dna jsou 

nadbetonována (beton C25/30, ozn. 2 – obr. 53) do výšky -1,887. Do těchto čerstvě 

vybetonovaných loží jsou pak osazeny roznášecí ocelové plotny (ozn. 1 – obr. 53). Konečná 

výška osazených ocelových ploten je -1,887. Před betonáží loží je nutno kapsy ve stěnách 

namokřit. 

 
 
 

popis obr. 53) 
1. 4 x ocelová plotna tl. 10 mm (0,100 x 0,150 m)  

2. 0,040 m³ betonu C25/30 

 

 

 

 

 

 

obr. 53) betonáž loží pro nosné profily 

 

 

stroje a pomůcky: stavební míchadlo, nivelační přístroj, měřící lať, prodlužovací 

 kabel, vodováha, metr, tesařská tužka, zednická lžíce, zednické 

 kladivo, stavební vědro, zednická naběračka 

pracovníci: vedoucí party, zedník 

 

materiál: popis    počet (ks) 

 pytlovaný beton C25/30; 25 kg/pytel   1 

 ocelová plotna tl. 10 mm; 0,100 x 0,150 m  4 

 voda 
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3.2.8.2 Montáž bednění a ztraceného bednění mezipodesty 

 

 Nosníky ocelobetonové mezipodesty jsou tvořeny dvěma svařenci z oceli S355, viz.     

obr. 54. Délka jednoho profilu = 3,010 m. Svařence jsou vyrobeny dodavatelem hutního 

materiálu. 

  

 
 

obr. 54) řez nosníkem mezipodesty 

 

 

 Ocelové svařence (ozn. 1 – obr. 55 a 56) jsou uloženy do připravených kapes, délka 

uložení = 200 mm, viz. obr. 55, 56. Nejprve je osazen svařenec při obvodové zdi. Při osazování 

druhého je mezi oba svařence postupně (na L profil) vsouván trapézový plech                               

(ozn. 2 a 3 – obr. 55 a 56), postup je patrný z obr. 55. Po osazení trapézového plechu jsou 

nosníky patřičně vyrovnány – viz. uvedená osová vzdálenost na obr. 55 a v kapsách zazděny 

plnými cihlami na MVC. Trapézový plech TR-40-183 (tl. 0,75 mm) je umístěn širokými vlnami 

dolů – tzn. negativní uložení. Úprava rozměru plechů - pomocí úhlové brusky. Při konečné 

úpravě polohy nosníků je mezi svařenec při obv. zdi a přilehlou obv. zeď vložen EPS 10 mm 

(ozn. 4 – obr. 55 a 56), který poslouží jako dilatace. 
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popis obr. 55) 
1. 2 x ocelový svařenec, dl. 3,010 m  

2. 3 x trapézový plech TR-40-183 (tl. 0,75 mm); 

    0,90 x 0,96 m 

3. 1 x trapézový plech TR-40-183 (tl. 0,75 mm); 

    0,90 x 0,41 m 

4. EPS tl. 10 mm; 0,160 x 2,610 m 

 

 

 
 

 

obr. 55) montáž ztraceného bednění mezipodesty - půdorys 

 

 

 

popis obr. 56) 
1. 2 x ocelový svařenec, dl. 3,010 m  

2. 3 x trapézový plech TR-40-183 (tl. 0,75 mm); 

    0,90 x 0,96 m 

4. EPS tl. 10 mm; 0,160 x 2,610 m 

 

 

 

 

 

obr. 56) montáž ztraceného bednění mezipodesty - řez 

 

 

 Po zatvrdnutí zazděných kapes je trapézový plech v polovině svého příčného rozpětí 

horizontálně podepřen montážní fošnou (ozn. 4 – obr. 57 a 58). Fošna je dále podpírána 

roznášecími hranoly (ozn. 3 – obr. 57 a 58) rozepřenými mezi podlahou a nosníky                            

3 rektifikačními stojkami Signum PB 180 (ozn. 2 – obr. 57 a 58). Stojky jsou osazeny                      

na dřevěné roznášecí bačkory (ozn. 1 – obr. 57 a 58). Umístění dle obr. 57, 58. 
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popis obr. 57) 
2. 3 x rektifikační stojka Signum PB 180 

3. 3 x dřev. hranol (0,100 x 0,120 x 0,950 m) 

4. 1 x dřev. fošna tl. 53 mm; dl. 2,590 m 

 

 

 

 

 
 

 

obr. 57) podepření trapézového plechu mezipodesty – půdorys 

 

 

 

popis obr. 58) 
1. 3 x dřev. bačkora (0,050 x 0,200 x 0,200 m) 

2. 3 x rektifikační stojka Signum PB 180 

3. 3 x dřev. hranol (0,100 x 0,120 x 0,950 m) 

4. 1 x dřev. fošna tl. 53 mm; dl. 2,590 m 

 

 

 

 

 

obr. 58) podepření trapézového plechu mezipodesty – řez 

 

 

 Následuje zabednění čela mezipodesty dle obr. 59, 60. Bednící fošna                          

(ozn. 1 – obr. 59 a 60) je přibita k čelům roznášecích hranolů tak, aby vrchní hrana fošny 

probíhala rovnoběžně s nosným profilem ve vzdálenosti 50 mm nad horní pásovinou                      

U - profilu  (nadbetonávka nad ocelovými svařenci). Čela fošny jsou při nosných schodišťových 

zdech vyklínována (ozn. 2 – obr. 59 a 60). Fošna není více zajištěna, neboť vodorovný tlak      

od betonové směsi (při budoucí betonáži mezipodesty) bude při výšce 50 mm minimální. 
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popis obr. 59) 
1. 1 x dřev. fošna (0,040 x 0,330 x 2,600 m) 

2. 4 x dřevěný klín 

 

 

 

 

 

 
 

obr. 59) bednění čela mezipodesty – půdorys 

 

popis obr. 60) 
1. 1 x dřev. fošna (0,040 x 0,330 x 2,600 m) 

2. 4 x dřevěný klín 

 

 
 

 

 

 
 

obr. 60) bednění čela mezipodesty – řez 

 

 

stroje a pomůcky: kotoučová pila,  úhlová bruska, stavební míchadlo, nivelační 

 přístroj, měřící lať, prodlužovací kabel, metr, tesařská tužka, 

 zednická lžíce, zednické kladivo, stavební vědro, zednická 

 naběračka, tesařské kladivo, vylamovací nůž, vodováha 

 

pracovníci: vedoucí party, zedník, tesař, pomocný dělník 

 

materiál: popis    počet (ks) 

 dřev. hranol; 0,100 x 0,120 x 0,950 m   3 

 dřev. fošna; 0,040 x 0,330 x 2,600 m   1 
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 dřev. fošna; 0,053 x 0,300 x 2,590 m   1 

 dřev. bačkora; 0,200 x 0,200 x 0,050 m   3 

 dřev. klín    4 

 EPS tl. 10 mm; 2,610 x 0,160 m   1 

 MVC P10, pytlovaná; 25 kg/pytel   1 

 cihla plná pálená; 290 x 140 x 65   16 

 ocelový svařenec dle obr. 53; 3,010 m   2 

 trapézový plech TR-40-183 (tl. 0,75 mm); 0,90 x 0,41 m 1 

 trapézový plech TR-40-183 (tl. 0,75 mm); 0,90 x 0,96 m 3 

 rektifikační stojka Signum PB 180   3 

 voda 

 bednící olej 

 

 

3.2.8.3 Montáž výztuže mezipodesty 

 

 Při montáži výztuže všech částí schodiště je nutno dodržet její minimální krytí, v tomto 

případě 20 mm od okraje hotové ocelobetonové konstrukce. Z toho plyne vymezení veškerých 

distančních prvků – kroužků (tedy 20 mm). Před montáží výztuže je nutno bednění čela 

mezipodesty (dřevěnou fošnu) nastříkat bednícím olejem.  

 

 Nejprve proběhne montáž přídavné výztuže pro zvýšení protipožární odolnosti, viz. obr. 

61, 62. Tato se skládá ze 14 přímých prutů (ozn. 1 – obr. 61 a 62) opatřených třemi distančními 

kroužky 20 mm (umístění kraj – střed – kraj prutu). Pruty jsou vkládány do každé vlny po dvou 

kusech vedle sebe. 
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obr. 61) montáž přídavné výztuže mezipodesty – půdorys 

 

 

 
 

obr. 62) montáž přídavné výztuže mezipodesty – řez 

 

 

 Následuje montáž výztužné KARI sítě (ozn. 2 – obr. 63 a 64). Síť je při svých delších 

okrajích přivařena k horním pásovinám nosných U – profilů, ve středu rozpětí je podepřena 

distančním profilem (tzv. hadem, ozn. 3 – obr. 63 a 64) vymezujícím vzdálenost 90 mm.  
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obr. 63) montáž KARI sítě mezipodesty – půdorys 

 

 

 
 

obr. 64) montáž KARI sítě mezipodesty – řez 

 

 

 Po osazení KARI – sítě jsou veškeré styky budoucí betonové konstrukce s přilehlými 

stěnami odděleny dilatační páskou (např. Miralon).  
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stroje a pomůcky: úhlová bruska, svářečka (el. oblouk), prodlužovací kabel, metr, 

 křída, armovací kleště,  vylamovací nůž, 2 stavitelné kozy, 

 dřevěná  podlážka  

 

pracovníci: železář, svářeč 

 

materiál: popis    počet (ks) 

 armatura dle PD    1 

 dilatační páska Miralon, cca 5 bm   1 

 distanční kolečka (20 mm)   42 

 vázací drát, ø 1 mm    1 

  

 

3.2.8.4 Betonáž mezipodesty 

 

Před samotnou betonáží mezipodesty je výztuž zkontrolována a převzata technickým 

dozorem stavby a je sepsán zápis o přejímce výztuže do stavebního deníku. Je důležité věnovat 

pozornost především předepsanému krytí výztuže (min. 20 mm), správnému rozmístění 

výztuže, použití správné výztuže dle výkresu výztuže schodiště, čistotě bednění i výztuže. 

Znečištěné bednění je nutné vysát průmyslovým vysavačem. 

 

Po přejímce výztuže je nivelačním přístrojem zkontrolována výška bednění čela 

mezipodesty, případně je upravena.  

 

Betonuje se ze směsi C20/25 X0 (CZ) CI 0,2 Dmax16 S3. Objem betonové                  

směsi = 0,39 m³. Směs je na stavbu dopravena v auto domíchávači, na pracoviště ji pak postupně 

přemísťují na stavebních kolečkách a ve stavebních vědrech pomocní dělníci. Při dopravě 

čerstvého betonu je potřeba dodržovat veškeré předpisy BOZP týkajících se manipulace 

s materiálem na staveništi.  

 

Betonáž provádí zedník za asistence vedoucího party, který je zodpovědný za řádné 

zhutnění uložené směsi (ponorným vibrátorem) a zároveň pomáhá zedníkovi se zarovnáním 

betonové plochy.  
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obr. 65) betonáž mezipodesty 

 

 

Uloženou betonovou směs je nutno řádně ošetřovat (chránit ji před vlivem slunečního 

záření zakrytím plachtou, popřípadě ji po zatuhnutí i kropit). Probíhá-li betonáž v zimním 

období, nesmí okolní teplota klesnout pod +5°C. 

 

 

stroje a pomůcky: průmyslový vysavač, ponorný  vibrátor, prodlužovací kabel,          

 2 stavitelné kozy, dřevěná podlážka, stahovací lať, dřevěné 

 hladítko, zednická lžíce, stavební kolečka, stavební vědra, lopaty 

 

pracovníci: vedoucí party, zedník, 3 pomocní dělníci 

 

materiál: popis        

 betonová směs C20/25 X0 (CZ) CI 0,2 Dmax16 S3       0,390 m³

     

 

3.2.8.5 Odbednění mezipodesty 

 

Po uplynutí 48 hodin od betonáže je odbedněno čelo mezipodesty. Ocelový U – nosník 

(tvořící čelo mezipodesty) je špachtlí očištěn od betonových přelitků. „Podbednění“ 

mezipodesty je prozatím ponecháno, odbedněno je až po uplynutí 28 dní od betonáže.   
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stroje a pomůcky: tesařské kladivo, páčidlo, smeták, lopata, stavební vědro, špachtle 

 

pracovníci: 1 tesař 

 

materiál: - 

 

 

3.2.8.6 Montáž bednění a ztraceného bednění nástupního ramene 

 

 Nosníky ocelobetonového nástupního ramene jsou tvořeny 2 svařenci z oceli S355, viz. 

obr. 66, 67. Svařence jsou vyrobeny dodavatelem hutního materiálu. 

 

 

 

obr. 66) ocelový nosník nástupního ramene - pohled 
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obr. 67) ocelový nosník nástupního ramene – řezy a detaily 

 

 

 Montáž a umístění nosníků dle obr. 68, 69. Svařence (ozn. 1 – obr. 68 a 69) jsou              

při styku s podlahou nasazeny na závitové tyče (ozn. 2 – obr. 68 a 69) (nasazeno na otvory      

ve spodních plotnách nosníků). Tyto tyče (ø 12 mm, délka 300 mm) jsou kotveny pomocí 

stavební chemie (např. HILTI) do děr (ø 14 mm, hloubka 200 mm) předvrtaných v podlahové 

desce. Před samotným nasazením nosníku je spodní plotna svařence podlita cementovou maltou 

(např. GROUTEX 603 firmy Profimat). Po nasazení na tyče je nosník definitivně ukotven 

stažením matic (ozn. 3 – obr. 68 a 69) k závitovým tyčím.  
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 Styk nosníku s mezipodestou je řešen koutovým svárem (horní plotna                          

nosníku - stojina U profilu mezipodesty). 

 

 Po osazení nosníků jsou na L profily svařenců postupně nasouvány trapézové plechy     

(ozn. 4, 5, 6 – obr. 69). Plechy jsou k L profilům bodově přivařeny. Postup při kladení plechů 

je patrný z obr. 68, uložení plechů – negativní (tzn. široká vlna při spodním okraji). 

 

 

popis obr. 68) 
1. 2 x ocel. svařenec (dle. obr. 66, 67) 

3. 8 x matice s podložkou (ø 12 mm) 

 

 

 

 

 

 

 

 obr. 68) osazení nosníků a trapézových plechů nástupního ramene – půdorys 

 

 

 

popis obr. 69) 
1. 2 x ocel. svařenec (dle. obr. 66, 67) 

2. 8 x závitová tyč (ø 12 mm); dl. 0,30 m  

3. 8 x matice s podložkou (ø 12 mm) 

4. 1 x trapézový plech TR-40-183 (tl. 0,75 mm); 

    1,13 x 0,85 m 

5. 2 x trapézový plech TR-40-183 (tl. 0,75 mm); 

    1,13 x 0,96 m 

6. 1 x trapézový plech TR-40-183 (tl. 0,75 mm); 

    1,13 x 0,48 m 

 

 

obr. 69) osazení nosníků a trapézových plechů nástupního ramene - řez 
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 Dalším krokem je montáž bednění vnitřní části „paty“ ramene. Toto bednění je značně 

atypické – je vyřezáno z dřevěného hranolu, viz. obr 70. 

 

  
 

obr. 70) bednící dílec pro vnitřní stranu „paty“ nástupního ramene 

 

 

 Zmiňovaný bednící dílec (ozn. 1 – obr. 71 a 72) je „přiražen“ k vnitřní straně „paty“ 

ramene. A to tak, že jeho horní (zkosená) část se opírá o ocelové svařence, spodní část je 

doražena k betonovým centrátorům (ozn. 2 – obr. 71 a 72) – viz. obr 71, 72. Osová vzdálenost 

centrátorů je maximálně 250 mm.  Potom je bednící dílec (ozn. 1) rozepřen mezi obvodovou 

zeď a nosníky nástupního ramene dvěma rektifikačními stojkami Signum PB 400                     

(ozn. 3 – obr. 71 a 72).  
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popis obr. 71) 
1. 1 x bednící dílec (viz. obr. 70) 

2. 5 x betonový centrátor (ø 50 mm) 

3. 2 x rektifikační stojka Signum PB 400 

4. 2 x bačkora (0,050 x 0,200 x 0,200 m) 

 

 

 

 

 

obr. 71) bednění vnitřní strany „paty“ nástupního ramene - půdorys 

 

 

 

popis obr. 72) 
1. 1 x bednící dílec (viz. obr. 70) 

2. 5 x betonový centrátor (ø. 50 mm) 

3. 2 x rektifikační stojka Signum PB 400 

4. 2 x bačkora (0,050 x 0,200 x 0,200m) 

 

  

 

 

 

obr. 72) bednění vnitřní strany „paty“ nástupního ramene - řez 

 

 

Následuje zabednění vnější strany „paty“ nástupního ramene a podbednění trapézového 

plechu – viz. obr 73, 74. Bednění vnější strany „paty“ ramene je tvořeno dřevěným dílcem (2 

pravoúhle k sobě přibité fošny → ozn. 1 a 2 - obr. 73 a 74; rozepřené pěti trojúhelníkovými 

vzpěrkami → ozn. 3 – obr. 73 a 74). Tento dílec je přibit do podlahové desky pomocí ocelových 

trnů (ozn. 4 – obr. 73 a 74). Trny jsou probity skrze otvory (ø 16 mm) předvrtané ve fošně 

(ozn. 2 – obr. 73 a 74) do předem vyvrtaných vrtů v železobetonové podlahové desce                    

(ø 16 mm, hl. 100 mm). Poloha viz. obr. 73 a 74. 
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Stejně jako u mezipodesty, tak i u schodišťového ramene je nutné podbednit trapézový 

plech. Ten je opět podepřen vprostřed rozpětí ocelových nosníků schodišťového ramene 

montážní fošnou (ozn. 5 – obr. 73 a 74). Fošna je podepřena třemi kolmými roznášecími 

hranoly (ozn. 6 – obr. 73 a 74). K těmto hranolům je fošna přibita. Hranoly jsou rozepřeny 

mezi podlahu a ocelové nosníky: 

- 3 dřevěnými sloupky ve spodní části ramene (ozn. 7 – obr. 73 a 74) 

- 6 rektifikačními stojkami Signum PB 180 ve střední a horní části ramene                      

   (ozn. 8 dle obr. 73 a 74) 

 

 Dřevěné sloupky (respektive stojky Signum) jsou doklínovány k podlaze (ozn. 9 – 

obr. 73 a 74). Tyto klíny jsou dále zajištěny ocelovými trny (ozn. 10 – obr. 73 a 74) vtlučenými                 

do otvorů (ø 16 mm, hloubka 100 mm) předvrtaných v konstrukci podlahové desky.  

 

 Je velmi důležité, aby: 

 - byly rektifikační stojky k roznášecím hranolům řádně připevněny, nejlépe   

   přišroubovány široko průměrovými vruty do předvrtaných děr 

 - byly rektifikační stojky řádně rozepřeny mezi hranoly a klíny 

 - byly dřevěné sloupky k roznášecím hranolům řádně připevněny, nejlépe   

   přišroubovány široko průměrovými vruty do předvrtaných děr 

 - byly dřevěné sloupky řádně rozepřeny mezi hranoly a klíny (tzn. aby byla délka 

    sloupků před montáží přibližně o 1 cm větší, než je světlost → řádné rozepření             

    při „vtloukání“ sloupku mezi hranol a klín) 

 

 Roznášecí hranoly (ozn. 6 – obr. 73 a 74) jsou na závěr podepřeny „přes hranu“               

2 svislými stokami Signum PB 090 (ozn. 11 – obr. 73 a 74) (střed rozpětí nosníků) a 2 svislými 

stokami Signum PB 180 (ozn. 12 – obr. 73 a 74) (horní část nosníků). Tyto svislé stojky jsou 

osazeny na roznášecích bačkorách (ozn. 13 – obr. 74). 
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popis obr. 73) 
1. 1 x fošna (0,03 x 0,29 x 1,27 m) 

2. 1 x fošna (0,03 x 0,30 x 1,27 m) 

3. 5 x trojúhelníková vzpěrka tl. 24 mm 

4. 10 x ocelový trn (ø 16 mm, dl. 150 mm) 

5. 1 x dřev. fošna tl. 47 mm; dl. 2,96 m 

6. 3 x hranol (0,10 x 0,12 x 1,55 m) 

7. 3 x hranol (0,10 x 0,10 x 0,22 m) 

8. 6 x rektifikační stojka Signum PB 180 

11. 2 x rektifikační stojka Signum PB 090 

12. 2 x rektifikační stojka Signum PB 180 

 

obr. 73) bednění vnější strany „paty“ nást. ramene a podbednění trapéz. plechu – půdorys 

 

 

 

popis obr. 74) 

1. 1 x fošna (0,03 x 0,29 x 1,27 m) 

2. 1 x fošna (0,03 x 0,30 x 1,27 m) 

3. 5 x trojúhelníková vzpěrka tl. 24 mm 

4. 10 x ocelový trn (ø 16 mm, dl. 150 mm) 

5. 1 x dřev. fošna tl. 47 mm; dl. 2,96 m 

6. 3 x hranol (0,10 x 0,12 x 1,55 m) 

7. 3 x hranol (0,10 x 0,10 x 0,22 m) 

8. 6 x rektifikační stojka Signum PB 180 

9. 9 x dřevěný klín 

10. 9 x ocelový trn (ø 16 mm, dl. 200 mm)  

11. 2 x rektifikační stojka Signum PB 090 

12. 2 x rektifikační stojka Signum PB 180 

13. 4 x bačkora (0,20 x 0,20 x 0,05 m) 
 

obr. 74) bednění vnější strany „paty“ nást. ramene a podbednění trapéz. plechu - řez 

 

 

 

 

 

 



131 
 

 Dalším krokem je zabednění zbývajících volných ploch nástupního ramene dle obr. 75, 

76.  

 

 Zrcadlo paty ramene je zabedněno stejným způsobem, jako čelo paty ramene (viz. 

předchozí krok). To znamená: pomocí dílce (ozn. 1 – obr. 75 a 76) složeného ze dvou pravoúhle 

k sobě přibitých fošen (tl. 30 mm, rozměry 0,30 x 0,29 m a 0,30 x 0,45 m) rozepřených dvěma 

trojúhelníkovými vzpěrkami. Tento dílec je k podlaze zajištěn opět čtyřmi ocelovými trny.  

  

 Zrcadlo ramene je zabedněno následovně: k přesahujícím hranolům (ozn. 3 – obr. 76) 

je přibita fošna (ozn. 2 – obr. 75 a 76) tvořící „patu“ bednění. Na ni je pak pomocí 

trojúhelníkových vzpěrek (ozn. 5 – obr. 75 a 76), osově vzdálených cca 330 mm, kolmo přibit 

bednící plášť z OSB desek (ozn. 4 – obr. 75 a 76). Plášť je doražen k vnějšímu I – profilu 

(nosníku ramene). 

 

 Volný prostor mezi vnitřním nosníkem ramene a schodišťovou stěnou je vyplněn nízko 

expanzní polyuretanovou pěnou (ozn. 6 – obr. 75 a 76). 

 

 

 

popis obr. 75) 
1. 1 x bednění zrcadla paty ramene 

2. 1 x fošna (0,03 x 0,25 x 3,15 m) 

4. 1 x bednící desky tl. 22 mm (0,35 x 3,14 m) 

5. 10 x dřevěná trojúhelníková vzpěrka tl. 24 mm 

6. nízko expanzní PUR pěna 

 

 

 

 

obr. 75) bednění zbývajících volných ploch nástupního ramene – půdorys 
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                j 
 

popis obr. 76) 
1. 1 x bednění zrcadla paty ramene 

2. 1 x fošna (0,03 x 0,25 x 3,15 m) 

3. 3 x hranol (viz. obr. 72 a 73) 

4. 1 x bednící desky tl. 22 mm (0,35 x 3,14 m) 

5. 10 x dřevěná trojúhelníková vzpěrka tl. 24 mm 

6. nízko expanzní PUR pěna 

 

 

 

obr. 76) bednění zbývajících volných ploch nástupního ramene - řez 

 

 

stroje a pomůcky: kotoučová pila, motorová pila, stavební míchadlo, vrtačka SDS         

 s příslušenstvím, úhlová bruska, svářečka, nivelační přístroj, 

 měřící lať, prodlužovací kabel, vodováha, metr, tesařská tužka, 

 tesařské kladivo, vylamovací nůž, výtlačná pistole, stavební 

 vědro, zednická naběračka, zednická lžíce, sada zámečnických 

 klíčů, ocelový úhelník, 2 stavitelné kozy, 1 dřevěná podlážka 

 

pracovníci: vedoucí party, zedník, tesař, svářeč, pomocný dělník 

 

materiál: popis    počet (ks) 

 dřev. hranol; 0,100 x 0,100 x 0,220 m   3 

 dřev. hranol; 0,100 x 0,120 x 1,550 m   3 

 bednící dílec dle obr. 69   1 

 dřev. fošna; 0,003 x 0,250 x 3,150 m   1 

 dřev. fošna; 0,003 x 0,290 x 0,300 m   1 

 dřev. fošna; 0,030 x 0,290 x 1,270 m   1 

 dřev. fošna; 0,030 x 0,300 x 0,450 m   1 

 dřev. fošna; 0,030 x 0,300 x 1,270 m   1 

 dřev. fošna; 0,047 x 0,300 x 2,960 m   1 

 trojúhelníková dřev. vzpěrka tl. 24 mm   17 

 dřev. bačkora; 0,200 x 0,200 x 0,050 m   6 
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 dřevěný klín    9 

 OSB desky tl. 22 mm; 0,350 x 3,140 m   1 

 nízko expanzní PUR pěna   2 

 cementová malta GROUTEX 603   1 

 betonový centrátor ø 50 mm   5 

 ocelový svařenec dle obr. 65 a 66   2 

 závitová tyč (ø 12 mm; dl. 300 mm)   8 

 ocelový trn (ø 16 mm; dl. 150 mm)   10 

 ocelový trn (ø 16 mm; dl. 200 mm)   9 

 ocelová podložka ø 12 mm   8 

 ocelová matice ø 12 mm   8 

 trapézový plech TR-40-183 (tl. 0,75 mm); 1,13 x 0,48 m 1 

 trapézový plech TR-40-183 (tl. 0,75 mm); 1,13 x 0,85 m 1 

 trapézový plech TR-40-183 (tl. 0,75 mm); 1,13 x 0,96 m 2 

 rektifikační stojka Signum PB 090   2 

 rektifikační stojka Signum PB 180   8 

 rektifikační stojka Signum PB 400   2 

 hřebíky dl. 63 mm 

 hřebíky dl. 80 mm 

 voda 

   

 

3.2.8.7 Montáž výztuže nástupního ramene 

 

Postup obdobně jako u bodu 3.2.8.3. Před montáží výztuže jsou dřevěné a OSB bednící 

dílce nastříkány bednícím olejem.  

 

 Nejprve je osazena přídavná výztuž pro zvýšení protipožární odolnosti - 17 přímých 

prutů (ozn. 5 – obr. 77 a 78) opatřených třemi distančními kroužky 20 mm (umístění kraj – 

střed – kraj prutu). Pruty jsou vkládány do každé vlny po jednom kusu. 

 

 Po přídavné výztuži jsou armovány KARI sítě (ozn. 6 a 7 – obr. 77 a 78). Přesah sítí - 

minimálně 2 oka. Sítě jsou při okrajích přivařeny k horním pásovinám nosných I - profilů,          
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ve středu rozpětí jsou podepřeny distančními profily (hady, ozn. 8 – obr. 77 a 78) vymezujícími 

vzdálenost 40 mm.  

 

 Po osazení KARI sítí je styk budoucí betonové konstrukce s přilehlou schodišťovou 

stěnou oddělen dilatační páskou (např. Miralon). 

 

 
 

obr. 77) montáž výztuže nástupního ramene - půdorys 

  

 
 

obr. 78) montáž výztuže nástupního ramene - řez 
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stroje a pomůcky: úhlová bruska, svářečka (el. oblouk), prodlužovací kabel, metr, 

 křída, armovací kleště,  vylamovací nůž, 2 stavitelné kozy, 

 dřevěná  podlážka  

 

pracovníci: železář, svářeč 

 

materiál: popis    počet (ks) 

 armatura dle PD    1 

 dilatační páska Miralon, cca 7 bm   1 

 distanční kolečka (20 mm)   51 

 vázací drát, ø 1 mm    1 

  

 

3.2.8.8 Montáž bednění schodišťových stupňů nástupního ramene 

 

 Následuje bednění schodišťových stupňů, viz. obr. 79, 80. Nejprve je potřebné osadit 

k vnitřní nosné schodišťové stěně montážní fošnu (ozn. 1 – obr. 79 a 80). Tato je ke zdi 

přitažena (přes předvrtané otvory ø 18 mm) ocelovými táhly s maticemi (ozn. 2 –  obr. 79 a 

80), které jsou staženy z vnější strany stěny přes roznášecí dřevěné podložky (ozn. 3 – obr. 79). 

 

 Bednění stupně se skládá vždy z jedné bednící desky – pláště, jehož rozměry odpovídají 

výšce a délce stupně (ozn. 4 – obr. 79 a 80), a dvou „nosných“ podpůrných desek                      

(ozn. 5 – obr. 79 a 80), které jsou k plášti přišroubovány vruty. Tyto „nosné“ desky jsou 

zajištěny na jedné straně přišroubováním do montážní fošny, na straně druhé přišroubováním 

do bednění zrcadla nástupního ramene. Bednící deska je ze strany styku s betonem nastříkána 

bednícím olejem.  
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popis obr. 79) 

1. 1 x montážní fošna tl. 40 mm  

    (cca 0,240 x 3,500 m) 

2. 3 x ocelové táhlo (ø 16 mm, dl. 1 m) 

    včetně 6 ks dotahovacích matic 

3. 3 x dřevěná podložka tl. cca 24 mm 

4. 9 x bednící deska tl. 22 mm (0,168 x 1,270 m) 

5. 18 x deska tl. 24 mm (cca 0,100 x 0,400 m) 

 

 

 

obr. 79) montáž bednění schodišťových stupňů nástupního ramene - půdorys 

 

 

 

popis obr. 80) 

1. 1 x montážní fošna tl. 40 mm  

    (cca 0,24 x 3,50 m)  

2. 3 x ocelové táhlo (ø 16 mm, dl. 1 m) 

    včetně 6 ks dotahovacích matic 

4. 9 x bednící deska tl. 22 mm (0,168 x 1,270 m) 

5. 18 x deska tl. 24 mm (cca 0,100 x 0,400 m) 

 

 

 
 

obr.80) montáž bednění schodišťových stupňů nástupního ramene - řez 

 

 

stroje a pomůcky: kotoučová pila, vrtačka SDS s příslušenstvím, AKU - vrtačka 

 s příslušenstvím, prodlužovací kabel, metr, tesařská tužka,               

 2 stavitelné kozy, dřevěná podlážka, tesařské kladivo, úhelník, 

 vodováha, vylamovací nůž, postřikovač 

 

pracovníci: vedoucí party, tesař 
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materiál: popis    počet (ks) 

 dřev. fošna (tl. 40 mm); cca 0,240 x 3,500 m  1 

 dřev. deska (tl. 24 mm); cca 0,100 x 0,400 m  18 

 dřevěné klíny, pomocné řezivo   1 

 OSB deska tl. 22 mm; 1,270 x 0,168 m   9 

 hřebíky; dl. 63 mm 

 hřebíky; dl. 80 mm  

 vruty, ø 3 mm, dl. 50 mm 

 bednící olej    1 

 ocel. táhlo; ø 16 mm, dl. 1,000 m   7 

 matice k ocel. táhlům; ø 16 mm   14 

  

 

3.2.8.9 Betonáž nástupního ramene 

 

Před samotnou betonáží je nutné nechat zkontrolovat výztuž technickým dozorem 

stavby a sepsat zápis o přejímce výztuže do stavebního deníku. Je důležité věnovat pozornost 

především předepsanému krytí výztuže (min. 20 mm), správnému rozmístění výztuže, použití 

správné výztuže dle výkresu výztuže schodiště, čistotě bednění i výztuže. Znečištěné bednění 

je nutné vysát průmyslovým vysavačem. 

 

Betonuje se ze směsi C20/25 X0 (CZ) CI 0,2 Dmax16 S3. Objem betonové                   

směsi = 0,81 m³. Směs je na stavbu dopravena v auto domíchávači, na pracoviště ji pak postupně 

přemísťují na stavebních kolečkách a ve stavebních vědrech pomocní dělníci. Při dopravě 

čerstvého betonu je potřeba dodržovat veškeré předpisy BOZP týkajících se manipulace 

s materiálem na staveništi.  

 

Betonuje se odspodu dle obr. 80. Betonáž realizuje zedník – betonář v součinnosti 

s tesařem, jehož úkol je dostatečně zhutnit beton ponorným vibrátorem. Po vybetonování 

každého jednotlivého stupně vytvoří tesař z předem přichystaného bednění „záklop“ (ozn. 1, 2, 

3 – obr. 81), který je vruty přivrtán do již hotového svislého bednění následujícího stupně (viz. 

bod 3.2.8.8). Osazením tohoto pomocného záklopu vzniká zedníkovi pracovní prostor                        

pro betonáž následujícího stupně.  
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Po skončení betonáže je zkontrolována výška a rovinatost bednění i uloženého betonu, 

případně je bednění vyrovnáno dotažením bednících stojek nebo doklínováním podpůrných 

trámků.  

 

 
 

popis obr. 81) 

1. 9 x deska (0,024 x 0,143 x 1,180 m) 

2. 9 x deska (0,024 x 0,300 x 1,180 m) 

3. 27 x vzpěrka tl. 24 mm (pravoúhlý   

    trojúhelník o stranách cca 0,143 x 0,282 m) 
 

 

 

 

 
obr. 81) betonáž nástupního ramene 

 

 

Uloženou betonovou směs je potřeba řádně ošetřovat (chránit ji před vlivem slunečního 

záření zakrytím plachtou, popřípadě ji po zatuhnutí i kropit). Probíhá-li betonáž v zimním 

období, nesmí okolní teplota klesnout pod +5°C. 

 

 

stroje a pomůcky: kotoučová pila, AKU - vrtačka s příslušenstvím, průmyslový 

 vysavač, ponorný vibrátor, nivelační přístroj, prodlužovací kabel, 

 metr, tesařská tužka, tesařské kladivo, úhelník, vodováha, 

 stahovací lať, dřevěné hladítko, zednická lžíce, stavební kolečka, 

 stavební vědra, lopaty 

 

pracovníci: zedník, tesař, 3 pomocní dělníci 

 

materiál: popis    počet (ks) 

 dřev. deska; 0,024 x 1,180 x 0,143 m   9 

 dřev. deska; 0,024 x 1,180 x 0,300 m   9 

 dřev. trojúhelníková vzpěrka (tl. 24 mm)  27 
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 dřevěné klíny, pomocné řezivo    

 betonová směs C20/25 X0 (CZ) CI 0,2 Dmax16, S3 0,810 m³ 

 hřebíky; dl. 63 mm 

 vruty; ø 3 mm, dl. 50 mm 

   

 

3.2.8.10 Odbednění nástupního ramene 

 

Po uplynutí 14 dní od betonáže jsou odbedněny jednotlivé stupně, zrcadlo a veškeré 

pomocné bednění kromě podepření – viz. obr. 82. Toto je demontováno až po 28 dnech                

od betonáže nástupního ramene. 

 

 
 

obr. 82) částečně odbedněné nástupní rameno - řez 

 

 

stroje a pomůcky: tesařské kladivo, páčidlo, smeták, lopata, stavební vědro 

 

pracovníci: tesař 

 

materiál: - 
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3.2.8.11 Montáž bednění a ztraceného bednění výstupního ramene 

 

 Nosníky ocelobetonového nástupního ramene jsou tvořeny 2 svařenci z oceli S355, viz. 

obr. 83, 84. Svařence jsou vyrobeny dodavatelem hutního materiálu. 

 

 
 

obr. 83) ocelový nosník výstupního ramene - pohled 
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obr. 84) ocelový nosník výstupního ramene – řezy a detaily 

 

 

 Montáž a umístění nosníků dle obr. 85, 86. Nosníky (ozn. 1 – obr. 85 a 86) jsou               

při styku s mezipodestou koutově přivařeny přes ocelové plotny (čelní desky) ke stojině                

U - profilu, při styku s podestou jsou přivařeny k ocelovým plotnám zakotveným do ŽB 

průvlaku nesoucího strop podesty nad 1.PP. Tyto plotny jsou osazeny již při betonáži stropu 

nad 1.PP.    
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popis obr. 85) 
1. 2 x ocel. svařenec (dle. obr. 83, 84) 

 

 

 

 

 

 

 
 

obr. 85) montáž nosníků výstupního ramene - půdorys 

 

 

 
 

 

popis obr. 86) 
1. 2 x ocel. svařenec (dle. obr. 83, 84) 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 86) montáž nosníků výstupního ramene - řez 

 

 

 Po osazení nosníků následuje podbednění trapézových plechů (podbednění je 

namontováno předem z důvodu snadnější montáže trapézových plechů) dle obr. 87, 88. Nejprve 

je osazen horní roznášecí hranol (ozn. 7 – obr. 87 a 88), který má vrchní hranu podélně 

seříznutou v úhlu 30°. Tento hranol je rozepřen mezi nosníky a podlahu 1.PP                                    

3 svislými rektifikačními stojkami Signum PB 320 (ozn. 10 – obr. 87 a 88). Roznášecí hranoly 

ve střední části rozpětí a spodní části (ozn. 6 – obr. 87 a 88) jsou mezi podlahu a ocelové 

nosníky rozepřeny: 
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- 3 šikmými stojkami Signum PB 360 (ozn. 8 – obr. 87 a 88) – střední část 

- 3 šikmými stojkami Signum PB 290 (ozn. 9 – obr. 87 a 88) – spodní část 

 

 Šikmé stojky jsou doklínovány k podlaze (ozn. 14 – obr. 87 a 88), klíny jsou dále 

zajištěny ocelovými trny (ozn. 15 – obr. 87 a 88) vtlučenými do otvorů (ø 16 mm, hloubka   

100 mm) předvrtaných v konstrukci podlahové desky.  

 

 Roznášecí hranoly střední a spodní části (ozn. 6 – obr. 87 a 88) jsou dodatečně 

podepřeny „přes hranu“ 2 svislými stokami Signum PB 290 (ozn. 11 – obr. 87 a 88) (střed 

rozpětí nosníků) a 2 svislými stokami Signum PB 180 (ozn. 12 – obr. 87 a 88) (spodní část 

nosníků). 

 

 Následuje montáž 2 roznášecích hranolů „mezipodestové“ části (ozn. 2 – obr. 87 a 

88). Tyto jsou mezi ocelové nosníky a podlahu 1.PP rozepřeny 6 svislými stojkami Signum PB 

180 (ozn. 3 – obr. 87 a 88).  

 

 Veškeré svislé stojky jsou usazeny na dřevěné roznášecí bačkory (ozn. 13 – obr. 87 a 

88). 

 

 Nyní je rošt připraven a jsou na něj přibity podpůrné montážní fošny (ozn. 1 a 5 – obr. 

87 a 88), které budou sloužit jako podepření trapézových plechů ve středu rozpětí mezi 

ocelovými nosníky. 

  
 

popis obr. 87) 

1. 1 x fošna (0,030 x 0,220 x 0,300 m) 

2. 2 x hranol (0,100 x 0,120 x 1,330 m) 

3. 6 x rektifikační stojka Signum PB 180 

5. 1 x fošna (0,030 x 0,220 x 3,000 m) 

6. 2 x hranol (0,100 x 0,120 x 1,520 m) 

7. 1 x seříznutý hranol (0,100 x 0,120 x 1,52 m) 

8. 3 x rektifikační stojka Signum PB 360 

9. 3 x rektifikační stojka Signum PB 290 

10. 3 x rektifikační stojka Signum PB 320 

11. 2 x rektifikační stojka Signum PB 290 

12. 2 x rektifikační stojka Signum PB 180 

obr. 87) podbednění trapézového plechu výstupního ramene - půdorys 
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popis obr. 88) 

1. 1 x fošna (0,030 x 0,220 x 0,300 m) 

2. 2 x hranol (0,100 x 0,120 x 1,330 m) 

3. 6 x rektifikační stojka Signum PB 180 

4. 6 x bačkora (0,050 x 0,200 x 0,200 m) 

5. 1 x fošna (0,030 x 0,220 x 3,000 m) 

6. 2 x hranol (0,100 x 0,120 x 1,520 m) 

7. 1 x seříznutý hranol (0,100 x 0,120 x 1,520 m) 

8. 3 x rektifikační stojka Signum PB 360 

9. 3 x rektifikační stojka Signum PB 290 

10. 3 x rektifikační stojka Signum PB 320 

11. 2 x rektifikační stojka Signum PB 290 

12. 2 x rektifikační stojka Signum PB 180 

13. 7 x bačkora (0,050 x 0,200 x 0,200 m) 

14. 6 x dřevěný klín 

15. 6 x ocelový trn (ø. 16 mm, dl. 200 mm)  

 

obr. 88) podbednění trapézového plechu výstupního ramene - řez 

   

 Následuje osazení trapézových plechů (ozn. 1, 2, 3, 4 – obr. 89 a 90) na L - profily 

svařenců. Plechy jsou k L - profilům bodově přivařeny. Postup při kladení plechů je patrný 

z obr. 90, uložení plechů – negativní (tzn. široká vlna při spodním okraji). 

 

 

 
 

 obr. 89) osazení trapézových plechů výstupního ramene – půdorys 
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popis obr. 90) 

1. 1 x trapézový plech TR-40-183 (tl. 0,75 mm); 

1,13 x 0,30 m 

2. 1 x trapézový plech TR-40-183 (tl. 0,75 mm); 

1,13 x 0,87 m 

3. 2 x trapézový plech TR-40-183 (tl. 0,75 mm); 

1,13 x 0,96 m 

4. 1 x trapézový plech TR-40-183 (tl. 0,75 mm); 

1,13 x 0,44 m 
 

 

 obr. 90) osazení trapézových plechů výstupního ramene – řez 

 

 

 Dalším krokem je zabednění zrcadla výstupního ramene dle obr. 91, 92. Postup je téměř 

totožný jako u bednění zrcadla nástupního ramene (viz. bod 3.2.8.6). K přesahujícím 

podpůrným hranolům (ozn. 2 – obr. 92) je přibita „patní“ fošna (ozn. 1 – obr. 91 a 92). Na ni 

je pak pomocí trojúhelníkových vzpěrek (ozn. 4 – obr. 91 a 92), osově vzdálených cca 330 

mm, kolmo přibit bednící plášť z OSB desek (ozn. 3 – obr. 91 a 92). Plášť je doražen 

k vnějšímu I – profilu (nosníku ramene). Ve spodní části ramene je plášť rozepřen mezi                  

I – profil a nástupní rameno 2 dřevěnými špalíky. 

 

 Volný prostor mezi vnitřním nosníkem výstupního ramene a schodišťovou stěnou je 

vyplněn nízko expanzní polyuretanovou pěnou, stejně jako nástup. ramene (viz. bod 3.2.8.6). 

 

 

popis obr. 91) 
1. 1 x fošna (0,030 x 0,250 x 3,000 m) 

3. 1 x bednící desky tl. 22 mm (0,350 x 3,450 m) 

4. 9 x dřevěná trojúhelníková vzpěrka tl. 24 mm 

5. 2 x dřevěný špalík (0,040 x 0,080 x 0,140 m) 

 

 

 

  

 obr. 91) bednění zrcadla výstupního ramene - půdorys 
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popis obr. 92) 
1. 1 x fošna (0,030 x 0,250 x 3,000 m) 

2. 3 podpůrné hranoly 

3. 1 x bednící desky tl. 22 mm (0,350 x 3,450 m) 

4. 9 x dřevěná trojúhelníková vzpěrka tl. 24 mm 

5. 2 x dřevěný špalík (0,040 x 0,080 x 0,140 m) 

 

 

 

 

obr. 92) bednění zrcadla výstupního ramene - řez 

 

 

stroje a pomůcky: kotoučová pila, motorová pila, vrtačka SDS s příslušenstvím, 

 svářečka (el. oblouk), prodlužovací kabel, vodováha, metr, 

 tesařská tužka, tesařské kladivo, vylamovací nůž, ocelový 

 úhelník, 2 stavitelné kozy, 1 dřevěná podlážka 

 

pracovníci: vedoucí party, tesař, svářeč, 2 pomocní dělníci 

 

materiál: popis    počet (ks) 

 dřev. hranol; 0,100 x 0,120 x 1,330 m   1 

 dřev. hranol; 0,100 x 0,120 x 1,520 m   2 

 dřev. fošna; 0,030 x 0,220 x 0,300 m   1 

 dřev. fošna; 0,030 x 0,220 x 3,000 m   2 

 dřev. špalík; 0,040 x 0,080 x 0,140 m   2 

 trojúhelníková dřev. vzpěrka tl. 24 mm   9 

 dřevěná bačkora; 0,20 x 0,20 x 0,05 m   13 

 dřevěný klín    6 

 OSB desky tl. 22 mm; 0,350 x 3,450 m   1 

 ocelový svařenec dle obr. 82 a 83   2 

 nízko expanzní PUR pěna   2 

 trapézový plech TR-40-183 (tl. 0,75 mm); 1,13 x 0,30 m 1 

 trapézový plech TR-40-183 (tl. 0,75 mm); 1,13 x 0,87 m 1 
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 trapézový plech TR-40-183 (tl. 0,75 mm); 1,13 x 0,96 m 2 

 ocelový trn (ø 16 mm; dl. 200 mm)   6 

 rektifikační stojka Signum PB 180   8 

 rektifikační stojka Signum PB 290   5 

 rektifikační stojka Signum PB 320   3 

 rektifikační stojka Signum PB 360   3 

  

 

3.2.8.12 Montáž výztuže výstupního ramene 

 

Postup obdobně jako u bodu 3.2.8.7. Před montáží výztuže jsou dřevěné a OSB bednící 

dílce nastříkány bednícím olejem.  

 

 Nejprve je osazena přídavná výztuž pro zvýšení protipožární odolnosti - 19 přímých 

prutů (ozn. 8 – obr. 93 a 94,) opatřených třemi distančními kroužky 20 mm (umístění kraj – 

střed – kraj prutu). Pruty jsou vkládány do každé vlny po jednom kusu. 

 

 Dále jsou osazeny KARI sítě (ozn.  9, 10 a 10 – obr. 93 a 94). Přesah sítí – minimálně 

2 oka. Sítě jsou při okrajích přivařeny k horním pásovinám nosných I – profilů, ve středu rozpětí 

pak podepřeny dist. profily (hady, ozn. 12 – obr. 93 a 94) vymezujícími vzd. 40 mm.  

 

obr. 93) montáž výztuže výstupního ramene - půdorys 
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obr. 94) montáž výztuže výstupního ramene - řez 

 

 

 Po osazení KARI sítí je styk budoucí betonové konstrukce s přilehlou schodišťovou 

stěnou oddělen dilatační páskou (např. Miralon). 

 

 

stroje a pomůcky: úhlová bruska, svářečka (el. oblouk), prodlužovací kabel, metr, 

 křída, armovací kleště, vylamovací nůž, 2 stavitelné kozy, 

 dřevěná podlážka  

 

pracovníci: železář, svářeč 

 

materiál: popis    počet (ks) 

 armatura dle PD    1 

 dilatační páska Miralon, cca 7 bm   1 

 distanční kolečka (20 mm)   57 

 vázací drát, ø 1 mm    1 
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3.2.8.13 Montáž bednění schodišťových stupňů výstupního ramene 

 

 Následuje bednění schodišťových stupňů výstupního, viz. obr. 95, 96. Postup je stejný 

jako při bednění stupňů nástupního ramene (viz. bod 3.2.8.8). Je tedy možné využít bednění 

z nástupního ramene. 

 
 

popis obr. 95) 

1. 1 x montážní fošna tl. 40 mm  

    (cca 0,240 x 3,500 m) 

2. 3 x ocelové táhlo (ø 16 mm, dl. 1 m) 

    včetně 6 ks dotahovacích matic 

3. 3 x dřevěná podložka tl. cca 24 mm 

4. 10 x bednící deska tl. 22 mm (0,168 x 1,270 m) 

5. 20 x deska tl. 24 mm (cca 0,100 x 0,400 m) 

 

 

 

 

obr. 95) montáž bednění schodišťových stupňů výstupního ramene - půdorys 

 

 

 

 

 
 

popis obr. 96) 

4. 9 x bednící deska tl. 22 mm (0,168 x 1,270 m) 

5. 18 x deska tl. 24 mm (cca 0,100 x 0,400 m) 

 

 

 

 

 

 
 

obr. 96) montáž bednění schodišťových stupňů výstupního ramene - řez 
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stroje a pomůcky: kotoučová pila, vrtačka SDS s příslušenstvím, AKU - vrtačka 

 s příslušenstvím, prodlužovací kabel, metr, tesařská tužka,               

 2 stavitelné kozy, dřevěná podlážka, tesařské kladivo, úhelník, 

 vodováha, vylamovací nůž, postřikovač 

 

pracovníci: vedoucí party, tesař 

 

materiál: popis    počet (ks) 

 dřev. fošna (tl. 40 mm); cca 0,240 x 3,500 m  1 

 dřev. deska (tl. 24 mm); cca 0,100 x 0,400 m  18 

 dřevěné klíny, pomocné řezivo   1 

 OSB deska tl. 22 mm; 1,270 x 0,168 m   9 

 hřebíky; dl. 63 mm 

 hřebíky; dl. 80 mm  

 vruty, ø 3 mm, dl. 50 mm 

 bednící olej    1 

 ocel. táhlo; ø 16 mm, dl. 1,000 m   3 

 matice k ocel. táhlům; ø 16 mm   6 

  

 

3.2.8.14 Betonáž výstupního ramene 

 

Před betonáží je nutné nechat zkontrolovat výztuž technickým dozorem stavby a sepsat 

zápis o přejímce výztuže do stavebního deníku. Je důležité věnovat pozornost především 

předepsanému krytí výztuže (min. 20 mm), správnému rozmístění výztuže, použití správné 

výztuže dle výkresu výztuže schodiště, čistotě bednění i výztuže. Znečištěné bednění je nutné 

vysát průmyslovým vysavačem. 

 

Betonuje se ze směsi C20/25 X0 (CZ) CI 0,2 Dmax16 S3. Objem betonové                    

směsi = 0,75 m³. Směs je na stavbu dopravena v auto domíchávači, na pracoviště ji pak postupně 

přemísťují na stavebních kolečkách a ve stavebních vědrech pomocní dělníci. Při dopravě 

čerstvého betonu je potřeba dodržovat veškeré předpisy BOZP týkajících se manipulace 

s materiálem na staveništi.  
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Samotná betonáž probíhá odspodu dle obr. 97. Postup je prakticky stejný, jako                 

při betonáži nástupního ramene. Po zabetonování každého stupně je z důvodu přístupu ke stupni 

dalšímu opět osazen „záklop“ (ozn. 1 – obr. 97). K montáži těchto záklopů je možné použít 

očištěné bednění z betonáže nástupního ramene (viz. bod 3.2.8.9). Liší se jen první záklop 

osazený po zabetonování zbývající části mezipodesty (ozn. 2 – obr. 97). Ten má „záklopovou 

desku“ na šířku celé mezipodesty  (tj. 1220 mm), ne pouze na šířku jednoho stupně.  

 

Po skončení betonáže je nutné znovu zkontrolovat výšku a rovinatost bednění i 

uloženého betonu, případně ji upravit dotažením bednících stojek.  

 
 

 

popis obr. 97 

1. 9 x záklop schodišťových stupňů 

2. 1 x bednící deska tl. 22 mm (1,220 x 1,300 m) 
 

 

 

 

 

 

 

obr. 97) betonáž výstupního ramene 

 

 

Uloženou betonovou směs je potřeba řádně ošetřovat (chránit ji před vlivem slunečního 

záření zakrytím plachtou, popřípadě ji po zatuhnutí i kropit). Probíhá-li betonáž v zimním 

období, nesmí okolní teplota klesnout pod + 5°C. 

 

 

stroje a pomůcky: kotoučová pila, AKU - vrtačka s příslušenstvím, průmyslový 

 vysavač, ponorný vibrátor, nivelační přístroj, prodlužovací kabel, 

 metr, tesařská tužka, tesařské kladivo, úhelník, vodováha, 

 stahovací lať, dřevěné hladítko, zednická lžíce, stavební kolečka, 

 stavební vědra, lopaty,  
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pracovníci: zedník, tesař, 2 pomocní dělníci 

 

materiál: popis    počet (ks) 

 dřev. deska; 0,024 x 1,180 x 0,143 m   9 

 dřev. deska; 0,024 x 1,180 x 0,300 m   9 

 dřev. trojúhelníková vzpěrka (tl. 24 mm)  27 

 dřevěné klíny, pomocné řezivo 

 OSB deska tl. 22 mm; 1,22 x 1,30 m   1 

 betonová směs C20/25 X0 (CZ) CI 0,2 Dmax16, S3 0,75 m³ 

 hřebíky; dl. 63 mm 

 vruty; ø 3 mm, dl. 50 mm 

  

 

3.2.8.15 Konečné odbednění schodiště 

 

Po uplynutí 14 dní od betonáže jsou odbedněny jednotlivé stupně, zrcadlo a veškeré 

pomocné bednění kromě podepření. Zbytek bednění je demontován až po 28 dnech                        

od betonáže výstupního ramene (viz. obr. 98). 

 

 
 

obr. 98) hotová konstrukce ocelobetonového schodiště - řez 

 

 

stroje a pomůcky: tesařské kladivo, páčidlo, smeták, lopata, stavební vědro 
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pracovníci: tesař 

 

materiál: - 

     

 

3.2.9 Jakost a kontrola kvality 

 

3.2.9.1 Technické parametry a údaje, které jsou pro výsledek činnosti požadovány 

 

 Obecné požadavky na schodiště 

 

 Ramena se skládají ze stupňů – schodů. Na jednom rameni nemá být více než                     

18 schodišťových stupňů. Při větším počtu se schodiště dělí mezipodestami na více ramen. 

Minimální šířka ramene je 900 mm (doporučená je 1200 mm - tak, aby se na něm mohli 2 lidé 

bezpečně vyhnout). Sklon ramene by neměl přesáhnout 35°. Pro bezpečný pohyb po schodech 

je spoléháno na pravidelný rytmus, proto jsou výšky a šířky všech stupňů stejné. Musí-li přesto 

některý schod vyrovnat zůstatkový výškový rozdíl, pak by to měl být vždy ten první. Pokud by 

to byl poslední, hrozí nebezpečí zakopnutí. Před prvním i posledním stupněm musí být dostatek 

místa. 

 

 

3.2.9.2 Požadované kontroly a zkoušení (etapy dle bodu 8) 

 

 Veškeré kontroly a zkoušky jsou prováděny technickým zástupcem objednatele 

(stavbyvedoucím). Jejich výsledky jsou porovnávány s příslušnou PD a zapisují se                         

do kontrolně – zkušebního plánu (viz. bod 3.2.9.4). 

  

 bod 3.2.8.1 - Příprava, kontrola zděných konstrukcí 

 

 - viz. popis bodu 3.2.8.1 
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 bod 3.2.8.2 - Montáž bednění a ztraceného bednění mezipodesty 

 

 - kontrola rovinatosti, polohy a uložení nosníků 

 - kontrola tuhosti (zajištění) podbednění 

 - kontrola geometrické přesnosti provedení podbednění 

 - kontrola svislosti rektifikačních stojek 

 - kontrola svaření trapézových plechů s nosníky 

 

 

 bod 3.2.8.3 - Montáž výztuže mezipodesty 

 

 - kontrola geometrického uspořádání výztuže (dle PD) 

 - kontrola správnosti umístění jednotlivých prutů 

 - kontrola výztuže z hlediska její možné deformace při montáži 

 - kontrola tuhosti výztuže (dostatečné svázání výztuže) 

 - kontrola krytí výztuže 

 - kontrola svaření KARI sítě s nosníky 

 

 

 bod 3.2.8.4 - Betonáž mezipodesty 

 

 - při dodávce betonu musí zhotovitel schodiště převzít od dodavatele betonu dodací list 

   obsahující zejména:  

 - název betonárny 

 - datum a čas naplnění míchačky 

 - jméno zhotovitele schodiště 

 - název a místo staveniště 

 - množství betonu v m³  

 - prohlášení shody s odkazem na ČSN EN 206-1 

 - čas, kdy byl beton dodán na staveniště 

 - čas zahájení a ukončení vyprazdňování 

 - pevnostní třída betonu v tlaku 

 - stupně vlivu prostředí 

 - stupeň konzistence 
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 - druh a třída cementu 

 - druh přísady a příměsi 

 - maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva 

 

 - kontrolní zkoušky: 

  

  - kontrola čerstvého betonu: 

   

   - 1 x zkouška konzistence (ČSN EN 12350) 

 

 

 bod. 3.2.8.5 - Odbednění mezipodesty 

 

 - kontrola rovinatosti konstrukce 

 

 

 bod 3.2.8.6 - Montáž bednění a ztraceného bednění nástupního ramene 

 

 - kontrola spádu bednění nástupního ramene 

 - kontrola geometrické přesnosti provedení bednění 

 - kontrola tuhosti bednění 

 - kontrola provedení zajišťovacích trnů (z hlediska tuhosti) 

 - kontrola osazení nosníků (mezipodesta – sváry; 1.PP - dotažení matic) 

 - kontrola svaření trapézových plechů s nosníky 

 

 

 bod 3.2.8.7 - Montáž výztuže nástupního ramene 

 

 - kontrola geometrického uspořádání výztuže (dle PD) 

 - kontrola správnosti umístění jednotlivých prutů 

 - kontrola výztuže z hlediska její možné deformace při montáži 

 - kontrola tuhosti výztuže (dostatečné svázání výztuže) 

 - kontrola krytí výztuže 

 - kontrola svaření KARI sítě s nosníky 
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 - kontrola správnosti osazení dilatační pásky 

  

 

 bod 3.2.8.8 - Montáž bednění schodišťových stupňů nástupního ramene 

 

 - kontrola geometrické přesnosti provedení bednění stupňů 

 - kontrola tuhosti bednění 

 

 

 bod 3.2.8.9 - Betonáž nástupního ramene 

 

 - viz. bod č. 3.2.8.4 - Betonáž mezipodesty 

 

 

 bod 3.2.8.10 - Odbednění nástupního ramene 

 

 - kontrola rovinatosti konstrukce 

 

 

 bod 3.2.8.11 - Montáž bednění a ztraceného bednění výstupního ramene 

 

 - kontrola spádu bednění nástupního ramene 

 - kontrola geometrické přesnosti provedení bednění 

 - kontrola tuhosti bednění 

 - kontrola provedení zajišťovacích trnů (z hlediska tuhosti) 

 - kontrola osazení nosníků (svárů) 

 - kontrola svaření trapézových plechů s nosníky 

 

 

 bod 3.2.8.12 - Montáž výztuže výstupního ramene 

 

 - viz. bod č. 3.2.8.7 - Montáž výztuže nástupního ramene 

 

 



157 
 

 bod 3.2.8.13 - Montáž bednění schodišťových stupňů výstupního ramene 

 

 - viz. popis bodu č. 3.2.8.8 - Montáž bednění schodišťových stupňů nástupního ramene

  

 

 bod 3.2.8.14 - Betonáž výstupního ramene 

 

 - viz. popis bodu 3.2.8.9 - Betonáž nástupního ramene 

 

 

 bod 3.2.8.15 - Konečné odbednění schodiště 

 

 - kontrola rovinatosti konstrukce 

 

 

3.2.9.3 Stanovení převzetí dílčích prací 

 

 - přejímka betonářské výztuže v konstrukci mezipodesty dle PD 

 - přejímka betonářské výztuže v konstrukci nástupního ramene dle PD 

 - přejímka betonářské výztuže v konstrukci výstupního ramene dle PD 

 

 

3.2.9.4 Dokumentace o provedených zkouškách 

 

 Výsledky a údaje o zkouškách (dle bodu 3.2.9.2) zapisuje technický zástupce 

objednatele (stavbyvedoucí) do kontrolně – zkušebního plánu. KZP je pak při konečném 

předání stavby investorovi akce součástí předávací dokumentace. 

 

 Kontrolně – zkušební plán musí obsahovat: 

  - název zkoušky 

  - datum zkoušky 

  - jméno zkoušejícího 

  - popis zkoušené konstrukce 

  - zkušební kritéria 
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  - výsledek zkoušky 

  - podpis zkoušejícího 

 

 

3.2.10 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

 

3.2.10.1 Seznam bezpečnostních norem a legislativy 

 

 - Zákoník práce č. 262/2006 Sb. v platném znění 

 - Zákon č. 309/2006 Sb. v platném znění o zajištění dalších podmínek BOZP 

 - Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky  

   poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a  

   desinfekčních prostředků  

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

 - Nařízení vlády č. 432/2003 Sb. v platném znění - zařazování prací do kategorií  

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

   o úrazu  

 - Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. v platném znění, kterým se stanoví vzhled a umístění  

   bezpečnostních značek a zavedení signálů 

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

   prostředí 

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

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

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

   provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

 - Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a  

   vibrací  

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

   ochranu zdraví při práci na staveništích  

 - ČSN EN 12464 Světlo a osvětlení – osvětlení pracovních prostorů 

 - ČSN EN 131-1 Žebříky 

 - ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí 

 - ČSN 73 8101 Lešení – společná ustanovení + související normy 

 - ČSN EN 397 Průmyslové ochranné přílby 



159 
 

 - ČSN EN 812 Průmyslové přílby chránící při nárazu hlavou 

 - ČSN EN 166 Osobní prostředky k ochraně očí – základní ustanovení 

 - ČSN EN 133 Ochranné prostředky dýchacích orgánů 

 - ČSN EN 388 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům 

 - ČSN EN 340 Ochranné oděvy 

 - ČSN 3864 Bezpečnostní barvy a ochranné značky 

 - Vyhláška č. 48/l982 Sb. v platném znění - základní požadavky k zajištění bezpečnosti  

   práce a technických zařízení  

 - Vyhláška 87/2000 Sb, § 5, Svářečská pracoviště 

 

 

3.2.10.2 Seznam ochranných pomůcek a bezpečnostních opatření 

 

 - ochranné respirátory 

 - pracovní rukavice 

 - tlumiče hluku (sluchátka) 

 - ochranné brýle 

 - bezpečnostní přílby 

 - reflexní vesty 

 - pracovní obuv 

 - pracovní oděv 

 - příslušné bezpečnostní tabulky 

 - bezpečnostní páska (zákaz vstupu) 

 - svářečská kukla 

 - svářečské rukavice 

 - práškový hasící přístroj 

 

 

 Veškeré uvedené pomůcky musí vyhovovat a být používány v souladu s normami a 

legislativou uvedenými v bodě 3.2.10.1. Za dodržování předpisů spojených s používáním 

ochranných pomůcek a bezpečnostních opatření zodpovídá stavbyvedoucí a bezpečnostní 

technik objednatele. 
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3.2.11 Seznam příslušných norem, článků, atd. 

 

- ČSN EN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy 

- ČSN EN 1992-1-1 Navrhování betonových konstrukcí 

- ČSN EN 1994-2 : Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí 

- ČSN 42 0139 Ocel pro výztuž do betonu 

- ČSN EN 12350 Zkoušení čerstvého betonu 

- ČSN EN ISO 14 554-1 až 2 – Požadavky na jakost při odporovém svařování. Vyšší a 

základní požadavky 

- ČSN EN 1011-1 až 8 – Svařování. Doporučení pro svařování kovových materiálů.  

- ČSN EN ISO 17 637 – Nedestruktivní zkoušení svarů. Vizuální kontrola.  

- ČSN EN ISO 15 607 – Stanovení a schvalování i kvalifikace postupů svařování 

kovových materiálů. Všeobecná pravidla.  

- ČSN EN ISO 13 920 – Svařování. Všeobecné tolerance svařovaných konstrukcí. 

Délkové a úhlové rozměry. Tvar a poloha.  
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3.3 NÁVRH OPATŘENÍ BOZP PRO MONTÁŽ SCHODIŠŤ 

 

3.3.1 Předpokládaný maximální počet zaměstnanců 

 

 5 osob. 

 

 

3.3.2 Prováděné činnosti 

 

 - manipulace s břemeny  

 - práce s jeřábem 

 - práce s elektrickým nářadím 

 - používání žebříků  

 - svařování 

 - montážní práce 

 - betonářské práce 

  

 

3.3.3 Seznam používaných strojů a zařízení 

 

 - stavební rozvaděče 

 - elektrické nářadí 

 - jeřáb 

 - prodlužovací přívody 

 - žebříky 

 - ruční nářadí 

 

 

3.3.4 Hodnocení rizik 

 

 Před návrhem opatření BOZP pro montáž schodišť je nejprve nutné identifikovat 

veškerá možná vniklá rizika a ohodnotit je. Teprve poté je možné vytvořit samotný návrh jejich 

eliminace, případně vyloučení. 
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 Rizika jsou vyhodnocována s přihlédnutím k pravděpodobnosti jejich vzniku a vážnosti 

následků. Odhad pravděpodobnosti, se kterou mohou uvažovaná nebezpečí nebo poškození 

nastat, se stanoví dle stupnice pravděpodobnosti (vzestupně od 1 do 5). Pro posouzení a 

vyhodnocení rizik je použito následující dělení. 

 

Pravděpodobnost vzniku rizika – P 

1. velmi nízká - vznik události je téměř nemožný 

2. nízká - málo pravděpodobný výskyt události - velmi nízké ohrožení 

3. střední - nepravděpodobný, ale možný výskyt 

4. vysoká - událost vzniká při výkonu činnosti několikrát 

5. velmi vysoká - velmi častý výskyt události 

 

Závažnost následků rizika – N 

1. poranění zanedbatelné, lehké - nevyžadující ošetření mimo pracoviště 

2. poranění lehké - vyžaduje ošetření mimo pracoviště, případně kratší pracovní neschopnost                               

  bez následků 

3. poranění těžké - delší pracovní neschopnost bez trvalých následků 

4. poranění těžké s trvalými následky 

5. poranění kritické - invalidita, smrt následkem poranění 

 

 

 Výsledná míra rizika je pak stanovena jako součin pravděpodobnosti vzniku rizika a 

závažnosti možných následků: R = P x N. Míra rizika je podle počtu dosažených bodů zařazena 

do jedné z následujících skupin: 

 

I. skupina - riziko akceptovatelné (1 - 4 body) - nevýznamné riziko, bez zvláštních opatření.   

Na riziko je potřeba upozornit a zavést organizační, resp. výchovná opatření. 

 

II. skupina - přijatelné riziko (5 - 9 bodů) - je zpravidla nutné přijmout opatření dle stanoveného 

plánu tak, aby riziko bylo snižováno 

 

III. skupina - nežádoucí riziko (10 - 16 bodů) - vyžaduje urychlené provedení bezpečnostních 

opatření. Činnost je možná jen za učinění a dodržování příslušných bezpečnostních opatření. 
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IV. skupina - nepřijatelné riziko (20 - 25 bodů) - činnost nesmí být započata nebo v ní 

pokračováno do té doby, než riziko bude redukováno. 

 

 

3.3.5 Bezpečnostní opatření ke snížení rizika 

 

 V níže uvedené tabulce jsou stanoveny základní opatření ke snížení rizika tak, aby bylo 

riziko akceptovatelné. Vedoucí zaměstnanci jsou povinni tato opatření, většinou plynoucí             

z bezpečnostních předpisů a návodů k obsluze, kontrolovat a zajišťovat. 

 

 Při stanovení postupů a opatření ke snížení a zvládnutí rizik a jejich priorit platí 

následující zásady: 

 

 a) pořadí účinnosti protiúrazových opatření: 

 1. odstranění zdroje rizika 

 2. minimalizace zdroje rizika 

 3. úplná separace zdroje rizika 

 4. částečné krytí zdroje rizika 

 5. oddálení člověka z pole zdroje rizika, nebezpečného prostoru 

 6. snížení pravděpodobnosti působení zdroje rizika 

 7. zvýraznění zdroje rizika (bezpečnostní sdělení apod.) 

 8. ochrana pracovníka 

 9. výběr, výchova a výcvik pracovníka (zdravotní a odborná způsobilost – školení,  

     kvalifikace a ověřování znalostí) 

 10. legislativa (příkazy a zákazy) 

 

 b) je-li to možné, má se vyloučit nebezpečí úplně nebo potlačit zdroj rizika (např.  

     použitím bezpečnějších látek a technologií) 

 

 c) tam, kde je to možné, se má práce přizpůsobit konkrétnímu pracovníkovi (např. je  

     nutné vzít v úvahu individuální fyzické a mentální schopnosti) 

  

 d) pro snížení rizika je nutno sledovat a využívat vývoj techniky a technického pokroku 
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 e) nutno dávat přednost tzv. kolektivním bezpečnostním opatřením, která chrání více  

     pracovníků současně 

 

 f) zpravidla je nutno vzájemně kombinovat technická, výchovná, organizační popř. i  

     další opatření 

 

 g) preventivní údržba strojů včetně bezpečnostních zařízení  

 

 h) zdokonalit a zkvalitnit systém péče o bezpečnost práce 

 

 i) zajistit realizaci preventivních opatření pro snížení rizik, včetně přezkoumávání  

    vyhodnocení rizik, jestliže dojde ke změně podmínek nebezpečí a rizika 

 

 j) v případech, kdy nelze rizika zcela eliminovat, je potřeba je alespoň snížit na nejmenší  

    možnou míru, a zbytkové riziko kontrolovat 

 

 

Dodržovat následující příkazy: 

 

 - vedoucí pracovník určí komunikace, po kterých se mohou zaměstnanci pohybovat, a 

   seznámí je s nimi. Tzn. zaměstnanci mají přísný zákaz používat jiné komunikace 

 

 - nekonzumovat potraviny přímo na pracovišti (toto je možné pouze ve vyhrazeném   

    prostoru) 

 

 - neopouštět pracoviště, aniž by o tom zaměstnanec uvědomil nadřízeného 

 

 - nepřechovávat a nepožívat na staveništi alkohol a jiné omamné látky, nebo se pod 

    jejich vlivem po staveništi pohybovat 

 

 - nepálit odpad a neznečišťovat ovzduší 

 

 - neznečišťovat pracoviště a staveniště 
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 - při práci a pohybu po staveništi vždy používat ochrannou přilbu, ochranu sluchu, 

    pracovní oděv, pracovní obuv, pracovní rukavice a ochranné osobní pracovní   

    prostředky pro specifické činnosti (např. svářečské rukavice, brýle) a reflexní vestu 

 

 

Zdroj rizika Identifikace nebezpečí P N R Bezpečnostní opatření 

Staveniště 
Pracoviště, 
podlahy a  
komunikace - 
pohyb osob 

 - pád, naražení různých částí 
těla po pádu v prostorách 
staveniště, podvrtnutí nohy při 
chůzi po staveništi 

2 1 2 

1) zajištění bezpečného stavu povrchu 
všech podlah a komunikací 
2) čištění a úklid podlah, komunikací a 
všech pochůzích ploch  
3) udržování komunikací a průchodů volně 
průchodných, volných a bez překážek 
4) včasné odstraňování překážek 
5) pracovní obuv 
6) zajištění dostatečného osvětlení 

 - propíchnutí chodidla hřebíkem 
a jinými ostrohrannými  
předměty 

2 2 4 
1) včasný úklid a odstranění materiálu s 
ostrohrannými částmi  
2) pracovní obuv 

Staveniště  
Komunikace, terén  
(zasněžené, 
namrzlé nebo 
blátivé) 

 - uklouznutí 1 1 1 

1) vhodná volba tras a provedení přístupů 
na pracoviště, staveništních komunikací a 
přístupových cest 
2) čištění a udržování cest zejména za 
deštivého počasí a v zimním období 

Přenosné žebříky 

 - pád žebříku i s pracovníkem 
 - pád pracovníka ze žebříku při 
vystupování či sestupování 
 - pád žebříku i s pracovníkem 
cizím zaviněním  
(převrácení jinou osobou) 
 - pád pracovníka po prasknutí 
příčle 

2 2 4 

1) žebříky používat jen pro krátkodobé 
využití 
2) udržovat žebříky v řádném technickém 
stavu 
3) zákaz pracovat nad sebou a vystupovat a 
sestupovat po žebříku více osobám 
současně 
4) zákaz vynášet a snášet břemeno o 
hmotnosti nad 15 kg 
5) zákaz vystupovat na žebřík s nevhodnou 
a znečištěnou obuví 
6) zabezpečovat žebřík proti posunutí, 
bočnímu vychýlení, zvrácení a rozevření 
7) horní konec spolehlivě opřít, popř. žebřík 
připevnit ke stabilní  
konstrukci 
8) zajištění dostatečně dlouhého žebříku 
tak, aby žebřík používaný pro výstup 
přesahoval výstupní podlahu (plošinu)         
o 1,1 m (přesah mohou nahradit pevná 
madla, části konstrukce, za kterou se lze 
spolehlivě uchopit) 
9) postavení jednoduchého žebříku ve 
sklonu 2,5:1 
10) při práci na žebříku, kdy je pracovník 
chodidly ve větší výšce než 5 m, používat 
osobní zajištění proti pádu 
11) před každým použitím žebříku provádět 
vizuální prohlídky žebříku  
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Zdroj rizika Identifikace nebezpečí P N R Bezpečnostní opatření 

Pracoviště 
 - zranění nepovolaných osob 
pohybujících se po pracovišti 

1 2 2 

1) zajištění pracoviště proti vstupu 
nepovolaných osob  
2) cizí osoby vybavit před vstupem na 
pracoviště ochrannou přilbou a zajistit 
doprovod 

Práce ve výškách 
Pohyb pracovníků 
ve výškách a nad 
volnou hloubkou 

 - pád z vratkých konstrukcí a  
předmětů, které nejsou určeny 
pro práci ve výšce ani k 
výstupům na zvýšená pracoviště 

2 2 4 
zákaz používání vratkých a nevhodných 
předmětů pro práci i ke zvyšování místa 
práce (beden, obalů, palet, sudů apod.) 

 - propadnutí a pád 
nebezpečnými otvory (otvory a 
prostupy v podlahách o šířce nad 
25 cm) 

2 3 6 

1) nebezpečné otvory v podlahách 
zajišťovat dostatečně únosnými poklopy  
2) mezera mezi vnitřním okrajem 
pomocných pracovních podlah a přilehlým 
objektem nesmí být větší než 25 cm 

 - propadnutí po poškození 
pomocných konstrukcí  
dočasných podlah 

2 3 6 
nepřetěžování podlah ani jiných konstrukcí 
materiálem, soustředěním více osob apod. 

 - pád pracovníka z výšky -  z 
volných nezajištěných okrajů 
konstrukcí 

2 2 4 

1) vybavení pracoviště konstrukcemi pro 
práce ve výškách (žebříky) a jejich 
dostatečná nosnost, pevnost a stabilita 
2) průběžné zajišťování všech volných 
okrajů stavby, kde je rozdíl výšek větší než 
1,5 m, kolektivním zajištěním (zábradlím se 
zarážkou nebo jiná ekvivalentní 
alternativa)  
3) zamezení přístupu k místům, kde se 
nepracuje, a jejichž volné okraje nejsou 
zajištěny proti pádu 

Elektrická zařízení  

 - úrazy následkem zasažení 
pracovníků el. proudem 
 - záměna (přehození) fázového 
a ochranného vodiče při 
neodborné opravě přívodní 
šňůry                                                                                                   
 - vytržení přívodní šňůry 
nešetrnou, nežádoucí nebo 
zakázanou manipulací 
 - porušení izolace připojených 
pohybl. přívodů (prodření, 
proseknutí apod.) 

2 3 6 

1) dodržování zákazu odstraňování zábran 
a krytů  
2) respektování bezpečnostních sdělení 
3) vyloučení činností, při nichž by se 
pracovník dostal do styku s napětím na 
vodivé kostře stroje nebo nářadí nebo se 
přímo dotkl obnažených vodičů s napětím 
4) odborné připojování a opravy přívodní 
šňůr, ověřování správnosti připojení 
5) prodlužovací šňůry připojovat s 
ochranným vodičem a nepřerušenou 
ochranou, ochranný vodič musí být o něco 
delší, aby při vytržení byl  
přerušen jako poslední 
6) respektování barevného značení vodičů 
7) zabránění neodborných zásahu do el. 
instalace 
8) šetrné zacházení s kabely a přívod. 
šňůrami, jejich zabezpečení proti 
mechanickému poškození 
9) ochrana před nebezpečným dotykem 
nebo přiblížením k živým částem el. 
zařízení 
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Zdroj rizika Identifikace nebezpečí P N R Bezpečnostní opatření 

Staveniště  
Nebezpečné 
otvory a jámy 

 - pády do prohlubní 2 3 6 
zabezpečení prohlubní, otvorů apod. 
nápadnou překážkou nebo zábradlím 

Nakládka, 

vykládka a  

doprava materiálu 

 - rozjetí vozidla při nakládání a 
vykládání nákladu 

2 2 4 zajištění vozidla proti pohybu,  

 - zranění osoby při otvírání 
bočnic 

2 2 4 
pracovník se musí přesvědčit, zda v 
blízkosti nestojí jiná osoba 
stát mimo bočnice (bokem k nákladu) 

 - poranění při nastupování a 
vystupování na nákladní plochu 
vozidla 

2 2 4 použít patřičný žebřík 

 - zničení vozidla, způsobení 
nehody přetížením 

2 1 2 
maximální hmotnost nákladu nesmí 
překročit maximální hmotnost vozidla a 
maximální hmotnost na nápravu 

 - překlopení materiálu 2 2 4 dostatečné zajištění nákladu 

Zdvihání břemen 
Jeřábová doprava 

 - pád a převrácení břemene po 
ztrátě stability po odvěšení 

2 3 6 

1) uložení břemene na rovný, tvrdý 
podklad 
2) použití dostatečně únosných a stejně 
vysokých prokladů a podložek 
3) zajištění svislosti uloženého břemene 
zejména při stohování 

 - pád břemene - zasažení osob 
 - přitlačení pracovníka 
zhoupnutým břemenem 
 - přiražení končetiny mezi 
břemeno a podklad 
 - přetržení vázacího lana 
(prostředku)                                                                                                         
 - převrácení materiálu 
břemenem nebo hákem                     
na pracovníka 
 - převrácení špatně uloženého 
břemene na vazače 
 - vysmeknutí tyčového mat. z 
úvazku a pád na osobu 

2 3 6 

1) zavěšováním břemen na jeřáb pověřovat 
pouze vazače s odb. kvalifikací 
2) správný způsob podávání informací, 
znamení a signalizace pro jeřábníka 
3) správné zavěšení či uvázání břemene, 
použití vhodných prostř. k uchopení 
břemen s odpovídající nosností dle druhu, 
vlastností a tvaru břemene 
4) dodržování příkazu zdržovat se mimo 
prostor možného pádu zavěšeného a 
usazovaného břemene 

Zdvihání břemen 
Vázací  prostředky 
(vazači) 

 - utržení, koroze, snížení 
nosnosti, poškození, zasažení, 
přetížení vázacího prostředku                                                                                                
- povětrnostní vlivy                                                                           
- nevhodné skladování                                                                   
- neprovádění kontrol                                   
- neoznačená nosnost, přetržení 
pram.drátu, vázání přes ostrou 
hranu, šikmý tah, náraz 
břemene, vysmeknutí břemene z 
úvazku, přitlačení části těla 
břemenem k pevné  
konstrukci 

2 2 4 
1) označení hmotnosti břemena 
2) kontroly vázacích prostředků 
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Zdroj rizika Identifikace nebezpečí P N R Bezpečnostní opatření 

Elektrická zařízení 

 - zasažení el. proudem při 
neúmyslném dotyku pracovníků 
s částmi nízkého i vysokého 
napětí  

3 3 9 

1) šetrné zacházení pracovníků s el. 
přívody  
2) udržování volného prostoru a přístupu k 
hl. vypínačům 
3) vyhnout se používání prodlužovacích 
přívodů, prodlužovat je jen v nejnutnější 
délce, nepoužívat prodlužovací přívody s 
vidlicemi na obou stranách 
4) přesvědčit se před použitím el. přístroje 
nebo el. zařízení o jeho řádném stavu 

Ruční nářadí 

 - sečné, řezné, bodné, tržné 
rány, přimáčknutí, otlaky, 
zhmožděniny, podlitiny při 
nežádoucím kontaktu 

2 2 4 

1) praxe, zručnost popř. zácvik                                                                                   
2) používání vhodného druhu, typu a 
velikosti nářadí  
3) zajištění možnosti výběru vhodného 
nářadí  
4) dodržování zákazu používání 
poškozeného nářadí  

 - úraz očí odlétnuvší střepinou, 
úlomkem 

2 2 4 
1) používání sekáčů, průbojníků, 
hlavičkářů kladiv apod. bez trhlin a otřepů 
2) používání OOPP k ochraně zraku 

 - pád nářadí ze zvýšených 
pracovišť 

2 2 4 

1) neukládat nářadí do blízkosti volných 
okrajů podlah lešení, zvýšených pracovišť, 
podest, konstrukcí apod. 
2) zajišťovat nářadí proti pádu používáním 
poutek, brašen apod. při práci ve výšce 

 - zasažení pracovníka 
uvolněným nástrojem 

2 2 4 
1) nepoužívání poškozeného nářadí (např. 
s uvolněnou násadou) 

 - zasažení pracovníka nářadím 
zdržujícího se v  
nebezpečném prostoru 

2 2 4 
1) udržování dostatečné vzdálenosti mezi 
pracovníky 

 - vyklouznutí nářadí z ruky 2 2 4 

1) používání nepoškozeného nářadí 
2) pevné uchycení násady, zajištění proti 
uvolnění klíny 
3) provedení a úprava úchopové části 
nářadí, hladký vhodný tvar těchto částí, 
bez prasklin                                                                                                                 
4) udržování suchých a čistých rukojetí a 
úchopových částí nářadí                                
5) ochrana nářadí před olejem a astnotou 
6) pohyb sečných nářadí směrem od těla 
pracovníka 

Elektrické ruční 

nářadí  

- elektrické brusky 

 - vyklouznutí, vypadnutí brusky 
z ruky, sjetí a smeknutí nářadí a 
zranění obsluhy nářadí  

2 2 4 

1) používat brusku jen pro práce a účely, 
pro které je určena                                        
2) s nářadím pracovat s citem, 
nepřetěžovat ho; neužívat nadměrnou sílu 
3) používat brusky s řádně upevněným 
držadlem, rukojeti chránit před olejem a 
mastnotou  

 - navinutí, namotání oděvu resp. 
jeho volných částí, vlasů, 
rukavice na rotující nástroj 
(rotující upínací součásti 
brousících, kotoučů)  

2 2 4 

1) vhodné ustrojení pracovníka bez volně 
vlajících částí, nepracovat v rukavicích;  
2) dodržování zákazu nosit neupnutý oděv, 
náramkové hodinky apod. 
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Zdroj rizika Identifikace nebezpečí P N R Bezpečnostní opatření 

Mechanizované 

nářadí -  

elektrické, 

pneumatické 

 - zhmoždění ruky, vykloubení a 
zlomení prstů, pořezání ruky 
apod. v případě "zakousnutí" 
(zaseknutí nebo prasknutí vrtáku 

3 2 6 

1) obsluha musí být na zaseknutí vrtáku při 
vrtání připravena 
2) vypínač nářadí musí být v naprostém 
pořádku tak, aby vypnul nářadí okamžitě 
po sejmutí ruky obsluhy z jeho tlačítka 
3) soustředěnost při vrtání, puštění vrtačky 
z rukou při jejím protáčení 
4) používat nářadí jen pro práce a účely, 
pro které jsou určeny, a s nářadím 
pracovat s citem, nepřetěžovat ho, 
nepůsobit nadměrnou silou 

 - vyklouznutí nářadí z ruky                                                            
- sjetí a sesmeknutí nářadí při 
práci s nářadím a zranění 
obsluhy  

3 2 6 

1) používat nářadí jen pro práce a účely, 
pro které jsou určeny                                    
2) s nářadím pracovat s citem a 
nepřetěžovat ho, nepracovat s nadměrnou 
silou 
3) udržování rukojeti v suchém a čistém 
stavu  
4) vrták do čelisťového sklíčidla spolehlivě 
upevnit pomocí kličky a to řádným 
utažením  
5) nepřetěžovat vrtačky, používání ostrého 
vrtáku 

 - namotání oděvu resp. jeho 
volných částí, vlasů, rukavice na 
rotující nástroj (nejčastěji vrták u 
vrtaček a rotující upínací 
součásti brousících, leštících, 
hladicích kotoučů, kartáčů u 
brusek apod.) 

2 2 4 

1) vhodné ustrojení pracovníka bez volně 
vlajících částí, nepracovat v rukavicích 
2) dodržování příkazu nosit neupnutý 
oděv, náramkové hodinky apod. 
3) provádění seřizování, čištění, mazání a 
oprav nářadí jen je-li nářadí v klidu 
4) dodržování zákazu přenášení nářadí 
zapojeného do sítě s prstem na spínači 
5) dodržování zákazu zastavovat rotující 
vřeteno nebo vrták rukou a rukou  
odstraňovat odpad 

 - vibrace přenášené na ruce s 
postižením různých tkání, 
poškození kostí, kloubů a šlach, 
cévní poruchy, onemocnění 
nervů, tyto poškození zdraví se 
projevují degenerativními 
změnami, které vznikají přímým 
mechanickým účinkem rázů, 
např. dlouhodobější práce s 
některými druhy nářadí 

2 3 6 

1) udržování nářadí v řádném technickém 
stavu 
2) dodržování bezpečnostních klidových 
přestávek dle návodu k obsluze nářadí  

 - zranění očí a obličeje 
odletujícími částmi při  
opracovávání různých materiálů 
elektrickými bruskami, vrtačkami 

3 2 6 

1) používání brýlí, popř. i obličejových štítů 
k ochraně očí, popř. obličeje před 
odlétnutými úlomky, třískami, drobnými 
částicemi broušeného (řezaného) 
materiálu a brousícího resp. řezacího 
kotouče zejména u brusek a kotoučových 
pil 
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Zdroj rizika Identifikace nebezpečí P N R Bezpečnostní opatření 

Mechanizované 

nářadí -  

elektrické, 

pneumatické 

 - pořezání rotujícím nástrojem 
(vrtákem, brousícím kotoučem, 
pilovým kotoučem) při styku s 
rukou 

2 2 4 

1) dodržovat návod k obsluze 
2) nepřenášet nářadí s prstem na spínači 
3) při zapojování vidlice do zásuvky se 
přesvědčit, zda je spínač vypnutý  
4) udržovat suché a čisté rukojeti nářadí, 
ochrana před olejem a  
mastnotou 
5) nepřibližovat ruku do nebezpečné 
blízkosti pohybujícího se nástroje a 
zabránit styku ruky s nástrojem 
6) seřizování, čištění a mazání provádět jen 
je-li nářadí v klidu 
7) před použitím nářadí pečlivě 
zkontrolovat, zda nejsou poškozeny kryty 
nebo jiné části nářadí 
8) dodržování zákazu zastavovat rotující 
vřeteno nebo vrták rukou a rukou  
odstraňovat odpad 
9) věnovat práci s nářadím pozornost, je-li 
obsluha nesoustředěna, nesmí s nářadím 
pracovat 
10) nepoužívání poškozeného nářadí 
11) nářadí odkládat, přenášet nebo 
opouštět jen když je v klidu 
12) nářadí přenášet jen za část k tomu 
určenou 

 - zhmoždění, bodné a tržné rány 
v případě  
pádu nářadí z výšky při práci na 
žebřících 

3 2 6 
1) omezení práce s nářadím na žebřících, 
připoutání nářadí k tělu, části oděvu, 
použití brašen, pouzder, poutek apod. 

 - úraz elektrickým proudem 2 4 8 

1) neprovádět opravy bez odborné 
způsobilosti 
2) provádění kontroly nářadí na začátku a 
na konci směny 
3) nepoužívat poškozené nářadí  
4) nářadí nepřenášet za přívodní kabel, ani 
tento nepoužívat k vytažení vidlice ze 
zásuvky 
5) přívodní kabel klást mimo ostré hrany, 
dle potřeby jej chránit před mechanickým 
poškozením 
6) přívodní kabel nenamáhat tahem 
7) el. nářadí, přívodní kabel, prodlužovací 
kabel, vidlici, návlačku pravidelně 
kontrolovat (revize) 
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Zdroj rizika Identifikace nebezpečí P N R Bezpečnostní opatření 

Elektrické ruční 

nářadí  

- elektrické brusky 

 - zranění očí a obličeje 
odletujícími částmi při  
opracovávaní různých materiálů 

2 2 4 

1) používání brýlí, popř. i obličej. štítků k 
ochraně očí, popř. obličeje před  
odlétnutými úlomky, třískami, drobnými 
částicemi broušeného (řezaného)  
materiálu  
2) brusku vést tak, aby proud jisker a 
obroušený materiál směřoval vždy od těla 

 - vznik požáru  2 2 4 
1) obsluha musí dbát na to, aby ve směru 
proudu jisker při broušení nebyly hořlavé 
materiály 

 - působení hlučnosti na sluch  2 3 6 
1) vzniká-li při broušení nadměrná 
hlučnost, musí pracovník používat vhodné 
OOPP k ochraně sluchu 

 - pořezání rotujícím nástrojem 
(brousícím nebo  
řezacím kotoučem)při styku ruky 
s nástrojem  
např. při nežádoucím uvedení do 
chodu 

2 2 4 

1) postupovat dle návodu k používání 
2) nepřenášet nářadí s prstem na spínači, 
při připojení k síti nepřibližovat ruku do 
nebezpečné blízkosti pohybujícího se 
nástroje a zabránit  
styku ruky s nástrojem při nežádoucím 
uvedení do chodu 
3) před připojením nářadí do sítě se 
přesvědčit, zda je spínač vypnutý, u nářadí 
vybavených zajišťovacím (aretačním) 
tlačítkem (kolíkem) nesmí být toto tlačítko 
zatlačeno tj. zablokováno na stálý chod 
4) před použitím nářadí zkontrolovat kryty 
5) dobíhající kotouč nebrzdit tlakem na 
bok kotouče 
6) provádět seřizování, čistění, mazání a 
oprav nářadí jen je-li nářadí v klidu 
7) po ukončení práce, před jeho údržbou a 
před výměnou nástrojů vytáhnout přívodní 
kabel ze zásuvky 
8) nepoužívání poškozeného nářadí a 
nářadí, které nelze spínačem vypnout 
nebo zapnout 
9) brusku odkládat, přenášet nebo 
opouštět, jen když je v klidu 
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Zdroj rizika Identifikace nebezpečí P N R Bezpečnostní opatření 

Elektrické ruční 

nářadí  

- elektrické brusky 

 - zasažení různých částí těla 
částmi roztrženého  
brousícího nebo řezacího 
kotouče  

2 2 4 

1) nepracovat se sejmutými kryty nebo 
jejich částmi 
2) brousit pozvolným přitlačováním 
brousícího kotouče na broušený předmět 
tak, aby se kotouč náhlým nárazem nebo 
prudkým zabrzděním nepoškodil, popř. 
neroztrhl 
3) použití vhodného brousícího nástroje, 
nepoužívání poškozeného nebo nadměrně 
opotřebovaného brousícího kotouče 
4) používání brusky v souladu s účelem 
použití dle návodu, nepřetěžování brusky, 
nenamáhání brusného kotouče na ohyb 
5) brusku odkládat až je brousící kotouč 
zastaven, neopírat ji o brousící kotouč 
6) brusný kotouč chránit před nárazy, 
údery, pádem a jiným mechanickým  
poškozením, u brusky, která spadla 
vyměnit brousící kotouč i když nevykazuje 
viditelné poškození 
7) ruční brusku neupínat do pomocných 
upínacích zařízení tj. svěráků, stojanů 
apod. 

 - úraz elektrickým proudem  2 2 4 

1) opravu nářadí provádět odborně, jen   
po odpojení od sítě 
2) provádění předepsané kontroly nářadí 
na pracovišti před zahájením práce a po 
skončení práce s nářadím (v případě závad 
předat nářadí nebo jeho součásti k opravě) 
3) nepoužívání poškozené brusky ani 
brusky, které nelze spínačem vypnout 
nebo zapnout  
4) nářadí nepřenášet za přívodní kabel, ani 
tento kabel nepoužívat k vytažení vidlice 
ze zásuvky 
5) omezit délku prodlužovací šňůry           
na max.12 m 
6) při práci dbát, aby pohyblivý přívod 
nebyl poškozen přiskřípnutím nebo  
naříznutím a aby se přes něj nepřejíždělo 
ani nechodilo, nenamáhat jej tahem 
7) po ukončení práce vidlici el. přívodu 
odpojit ze zásuvky 
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Zdroj rizika Identifikace nebezpečí P N R Bezpečnostní opatření 

Manipulační 

práce,  

skladování 

 - pád břemene na pracovníka, 
zasažení pracovníka pádem 
břemene, pohybujícím se 
břemenem 

3 3 9 

1) dodržování zákazu zdržovat se v pásmu 
možného nežádoucího pohybu břemene a 
pod břemenem 
2) dodržování zákazu narušovat stabilitu 
stohů, např. vytahování předmětu a prvků 
zespod nebo ze strany stohu 
3) dodržování zákazu vystupovat a šplhat 
po navršeném materiálu 

 - přetížení a namožení v 
důsledku zvedání, přemísťování a 
manipulaci s břemeny nadměrné 
hmotnosti a chybného způsobu 
manipulace 

2 2 4 
1) správné způsoby ruční manipulace 
2) nepřetěžování pracovníků, dodržování 
hmotnostního limitu 50 kg 

 - poškození páteře při 
dlouhodobějším zvedání a  
manipulaci s břemeny v 
nevhodné poloze 
 - poranění kloubů prudkým 
nekoordinovaným pohybem 

2 4 8 

1) dodržování zásad bezpečného a zdraví 
nezávadného způsobu manipulace, pokud 
možno v poloze bez ohnutých zad 
2) břemeno držet blízko těla, zvedání 
neprovádět trhavými pohyby apod. 

 - zřícení stohu (hranice) 
kusového materiálu po ztrátě 
stability, zasažení pracovníka 
padajícím materiálem 

2 4 8 

1) ukládání materiálu na zpevněný, 
urovnaný, únosný a rovný podklad            
2) zabránění jednostranného naklonění 
stohu 
3) dodržování max. výšky stohu (2 m)      
při ruční ukládce 

 - pořezání rukou, píchnutí, odření 3 2 6 

1) úprava břemene, odstranění hřebíků, 
ostrých hrotů, hran apod. 
2) úprava břemene, chránění ostrých 
hrotů, hran a jiných nebezpečných částí 
3) vyloučení manipulace s poškozenými 
obaly, naštípnutými prkny apod. 
4) používání rukavic 

 - provádění manipulačních prací 
v prostorově stísněných 
prostorách 
 - přiražení prstů při manipulaci k 
okolním předmětům, 
konstrukcím apod. 

3 2 6 

1) zajištění dostatečného manipulačního 
prostoru, udržování pořádku, odklízení 
odpadu 
2) při ukládání břemen připravit předem 
podklady (podložky, proklady o výšce min. 
3 cm) 
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Zdroj rizika Identifikace nebezpečí P N R Bezpečnostní opatření 

Manipulační 

práce,  

skladování 

 - pád břemene na pracovníka, 
přiražení rukou a nohou k úložné 
ploše 
 - pád břemene na nohu, 
naražení v důsledku vysmeknutí 
břemene z rukou, ztráta 
soudržnosti a rozpadnutí 
břemene 

3 2 6 

1) zajištění pohybové koordinace řízením 
manipulačních prací určeným pracovníkem  
2) v případě manipulace s břemenem více 
pracovníky používání vhodných 
manipulačních pomůcek (pásy, popruhy, 
vodící lišty, manipulační kleště, svěrky, 
přísavky, podsuvné válečky apod.) 
3) zajištění pevného uchopení břemen, 
využití uchopovacích otvorů, držadel apod. 
4) kontrola stavu břemene, zabezpečení 
poškozeného břemene před ruční 
manipulací                                                                                                                 
5) při ukládání břemen připravit předem 
podklady (použít podložek, prokladů o 
výšce min. 3 cm) 
6) ukládání prvků na širší plochu, zajištění 
krajních prvků postavených na užší plochu 
proti převržení, fixace materiálu na 
paletách 

Svařování el. 

obloukem 

 - riziko úrazu elektrickým 
proudem 

2 3 6 

1) v prostoru svařování musí být vyloučen 
dotyk svářecího nástroje s elektricky 
vodivými předměty v okolí                                                                        
2) pro případ havarijní situace musí být 
možnost centrálního odpojení svářecích 
zdrojů                                                                                                          
3) při použití holých vodičů pro rozvod 
svářecího proudu musí být tyto chráněny 
polohou nebo jinou zábranou proti 
náhodnému dotyku 

 - riziko popálení 3 2 6 
1) zabezpečit pravidelné kontroly stavu 
zařízení                                                              
2) používat OOPP 

 - riziko působení škodlivin 2 2 4 
1) zajistit dostatečné větrání, používání 
OOPP 

 - riziko záření 3 2 6 1) používat svářečskou kuklu  

 - riziko mikroklimatických 
podmínek 

2 1 2 1) používat vhodný pracovní oděv 

 - požadavky na pracoviště 
svářeče 

2 2 4 

1) pracovní a manipulační prostor musí 
zajišťovat jak bezpečné svařování, tak 
bezpečné provádění ostatních činností, 
které přímo souvisí se svařováním                                                                                            
2) podlaha pracoviště musí být nehořlavá a 
musí odolávat zejména mechanickému 
poškození 

 - riziko vzniku požáru 2 4 8 

1) po skončení svařování držet 
předepsanou dobu požární hlídku                  
2) na pracovišti musí být při svařování 
práškový hasící přístroj                                  
3) pracoviště musí být vyklizeno                 
od hořlavých materiálů                                  
4) svařování může provádět jen oprávněná 
osoba 
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3.4 POLOŽKOVÝ ROZPOČET – ŽB DESKOVÉ SCHODIŠTĚ 

 

                                  

  ROZPOČET   

                   

  Stavba:  Novostavba multifunkčního objektu - Přáslavice    

  Objekt: 
01 - Železobetonové deskové schodiště z 1.PP do 
1.NP 

   

                   

  Místo:        Datum:      

                   

  Objednavatel: INSTAV s.r.o.    Projektant:  Pavel Šandera   

  Zhotovitel:      Zpracovatel: Pavel Šandera   

                   

  PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 
[CZK] 

Cena celkem 
[CZK] 

  

  Náklady z rozpočtu         
29 021,45 

  

   HSV - Práce a dodávky HSV       29 021,45   

       4 - Vodorovné konstrukce        27 372,68   

  1 K 417238123 
Obezdívka věnce jednostranná 
věncovkou POROTHERM v přes 250 
do 290 mm bez tepelné izolace 

m 4,610 182,00 839,02   

     věnec           

     4,61  4,610         

     Součet  4,610         

  2 K 317998125 
Tepelná izolace mezi překlady 
jakékoliv výšky z polystyrénu tl 
100 mm 

m2 0,698 260,00 181,48   

     zateplení věncovky           

     0,300*2,325  0,698         

     Součet  0,698         

  3 K 985675111 
Bednění ztužujících věnců - 
zřízení m2 2,325 304,00 706,80   

     věnec           

     ((0,7+0,7+4,61)*0,3)+(2,61*0,2)  2,325         

     Součet  2,325         

  4 K 985675119 
Bednění ztužujících věnců - 
odstranění m2 2,325 68,20 158,57   

  5 K 417321414 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 
20/25 

m3 0,443 2 760,00 1 222,68   
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věnec 

     0,3*0,32*4,61  0,443         

     Součet  0,443         

  6 K 985676112 
Výztuž ztužujících věnců z oceli 
10 505 

t 0,030 36 000,00 1 080,00   

     ozn. 1            

     4*4,55*0,00121  0,022         

     ozn. 2            

     19*(2*(0,26+0,24))*0,0004  0,008         

     Součet  0,030         

  7 K 431351121 
Zřízení bednění podest schodišť a 
ramp přímočarých v do 4 m m2 13,358 515,00 6 879,37   

     nástupní rameno - deska           

     3,23*1,305  4,215         

     nástupní rameno - zrcadlo           

     3,23*0,3  0,969         

     výstupní rameno - deska           

     3,06*1,305  3,993         

     výstupní rameno - zrcadlo           

     3,06*0,3  0,918         

     mezipodesta           

     1,25*2,61  3,263         

     Součet  13,358         

  8 K 431351122 
Odstranění bednění podest 
schodišť a ramp přímočarých v do 
4 m 

m2 13,358 83,40 1 114,06   

  9 K 434351141 
Zřízení bednění stupňů 
přímočarých schodišť 

m2 4,437 305,00 1 353,29   

     schodišťové stupně           

     20*0,17*1,305  4,437         

     Součet  4,437         

  10 K 434351142 
Odstranění bednění stupňů 
přímočarých schodišť 

m2 4,437 58,70 260,45   

  11 K 430321515 
Schodišťová konstrukce a rampa 
ze ŽB tř. C 20/25 

m3 1,892 3 030,00 5 732,76   

     nástupní rameno            

     0,686*1,305  0,895         

     výstupní rameno           

     0,551*1,305  0,719         

     mezipodesta           

     0,125*1,305+0,088*1,305  0,278         

     Součet  1,892         
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  12 K 430361821 Výztuž schodišťové konstrukce a 
rampy betonářskou ocelí 10 505 

t 0,182 43 100,00 7 844,20   

     ozn. 3           

     5*(0,44+1,1)*0,00089  0,007         

     ozn. 4           

     5*(0,5+1,1+0,06)*0,00089  0,007         

     ozn. 5           

     5*(0,06+0,69+1,3)*0,00089  0,009         

     ozn. 6           

     5*(0,06+0,92+1,38)*0,00089  0,011         

     ozn. 7           

     8*2,55*0,0004  0,008         

     ozn. 8           

     9*(3,56+0,4+0,06)*0,00089  0,032         

     ozn. 9           

     25*1,25*0,0004  0,013         

     ozn. 10           

     9*(0,06+0,36+1,63+0,24)*0,00121  0,025         

     ozn. 11           

     9*(0,06+0,46+1,23+0,24)*0,00121  0,022         

     ozn. 12           

     3*2,55*0,0004  0,003         

     ozn. 13           

     35*1,25*0,0004  0,018         

     ozn. 14           

     4*(0,54+3)*0,00089  0,013         

     ozn. 15           

     5*(0,64+2,89)*0,00089  0,016         

     Součet  0,182         

       998 - Přesun hmot         1 648,77   

  13 K 998011003 
Přesun hmot pro budovy zděné v 
do 24 m t 6,293 262,00 1 648,77   

                                  

 

 

 

 

 



178 
 

3.5 POLOŽKOVÝ ROZPOČET – OCELOBET. SCHODIŠTĚ 

 

                                  

  ROZPOČET   

                   

  Stavba:  Novostavba multifunkčního objektu - Přáslavice    

  Objekt: 02 - Ocelobetonové schodiště z 1.PP do 1.NP    

                   

  Místo:        Datum:      

                   

  Objednavatel: INSTAV s.r.o.    
Projektant
: 

 Pavel Šandera   

  Zhotovitel:      Zpracovatel: Pavel Šandera   

                   

  PČ 
Ty
p 

Kód Popis 
M
J 

Množství 
J.cena 
[CZK] 

Cena celkem 
[CZK] 

  

  
Náklady z 
rozpočtu 

        
37 133,22 

  

   HSV - Práce a dodávky HSV       37 133,22   

       4 - Vodorovné konstrukce        35 681,22   

  1 K 767995117R Montáž atypických zámečnických 
konstrukcí hmotnosti do 500 kg 

kg 444,000 9,58 4 253,52   

  2 K R1 Výroba atypických nosníků kp
l 

1,000 3 000,00 3 000,00   

  3 M 130107140 
ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, 
h=120 mm 

t 0,198 
20100,0

0 
3 979,80   

     
Hmotnost: 11,10 kg/m 

          

     nosníky nástupního ramene           

     2*(3,33+0,12)*0,012  0,083         

     nosníky výstupního ramene           

     2*(3,11+0,32)*0,012  0,082         

     Mezisoučet  0,165         

     20% prořez           

     0,2*0,165  0,033         

     Součet  0,198         

  4 M 130108220 
ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, 
h=160 mm 

t 0,137 
20000,0

0 
2 740,00   

     
Hmotnost: 18,80 kg/m 

          

     nosníky mezipodesty           

     2*3,01*0,019  0,114         
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     20% prořez           

     0,2*0,114  0,023         

     Součet  0,137         

  5 M 135151200 ocel široká jakost S235JR 200x10 mm t 0,014 
25700,0

0 
359,80   

     
Hmotnost: 15,7 kg/m 

          

     
ocelové plotny - uložení nosníků 
mezipodesty 

          

     4*0,15*0,10*0,01*7,85  0,005         

     ocelové plotny - podestové nosníky           

     2*0,12*0,22*0,01*7,85  0,004         

     2*0,10*0,16*0,01*7,85  0,003         

     Mezisoučet  0,011         

     20% prořez           

     0,2*0,011  0,002         

     Součet  0,014         

  6 M R2. L-profily S235JR kg 95,264 17,00 1 619,49   

     L 40x40x4           

     nosníky mezipodesty           

     2*3,01*2,97  17,879         

     L 50x50x5           

     nosníky schodišťových ramen           

     
(2*(3,33+0,12)*4,47)+(2*(3,11+0,32)*4,4
7) 

 61,507         

     Mezisoučet  79,387         

     20% prořez           

     0,2*79,387  15,877         

     Součet  95,264         

  7 K 411354203 
Bednění stropů ztracené z hraněných 
trapézových vln v 40 mm plech lesklý tl 
0,75 mm 

m
2 

11,768 458,00 5 389,74   

     nástupní rameno           

     3,20*1,13  3,616         

     mezipodesta           

     0,90*2,61  2,349         

     výstupní rameno           

     3,40*1,13  3,842         

     Mezisoučet  9,807         

     20% prořez           

     0,2*9,807  1,961         

     Součet  11,768         
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  8 K 430321515 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB 
tř. C 20/25 

m
3 

1,952 3 030,00 5 914,56   

     nástupní rameno            

     0,638*1,270  0,810         

     výstupní rameno           

     0,591*1,270  0,751         

     mezipodesta           

     0,150*2,61  0,392         

     Součet  1,952         

  9 K 430361821 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy 
betonářskou ocelí 10 505 

t 0,130 43100,0 5 603,00   

     ozn. 1           

     14*0,89*0,000395  0,005         

     ozn. 2           

     1*0,89*2,57*0,00790  0,018         

     ozn. 3           

     1*0,00030  0,000         

     ozn. 4           

     17*1,16*0,000395  0,008         

     ozn. 5           

     1*1,20*3,00*0,00790  0,028         

     ozn. 6           

     1*1,20*0,70*0,00790  0,007         

     ozn. 7           

     2*0,00060  0,001         

     ozn. 8           

     19*1,16*0,000395  0,009         

     ozn. 9           

     1*1,20*0,50*0,00790  0,005         

     ozn. 10           

     1*1,20*3,00*0,00790  0,028         

     ozn. 11           

     1*1,20*0,26*0,00790  0,002         

     ozn. 12           

     2*0,00060  0,001         

     Mezisoučet  0,113         

     15% prořez           

     0,15*0,113  0,017         
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     Součet  0,130         

  10 K 431351121 
Zřízení bednění podest schodišť a ramp 
přímočarých v do 4 m 

m
2 2,018 515,00 1 039,27   

     nástupní rameno - zrcadlo           

     3,23*0,3  0,969         

     výstupní rameno - zrcadlo           

     3,06*0,3  0,918         

     mezipodesta - zrcadlo           

     0,05*2,61  0,131         

     Součet  2,018         

  11 K 431351122 
Odstranění bednění podest schodišť a 
ramp přímočarých v do 4 m 

m
2 2,018 83,40 168,30   

  12 K 434351141 
Zřízení bednění stupňů přímočarých 
schodišť 

m
2 4,437 305,00 1 353,29   

     schodišťové stupně           

     20*0,17*1,305  4,437         

     Součet  4,437         

  13 K 434351142 
Odstranění bednění stupňů přímočarých 
schodišť 

m
2 4,437 58,70 260,45   

   

    998 - Přesun 
hmot         1 452,00   

  14 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 
m 

t 5,542 262,00 1 452,00   
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3.6 ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ – ŽB DESKOVÉ 

SCHODIŠTĚ 

 

 Součást přílohy. 

 

 

3.7 ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ – OCELOBETONOVÉ 

SCHODIŠTĚ 

 

 Součást přílohy. 

 

 

3.8 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ – VÝSTAVBA SCHODIŠTĚ 

 

3.8.1 Technická zpráva k zařízení staveniště 

 

3.8.1.1 Stručná charakteristika schodiště 

 

 Jde o výstavbu nosné části schodiště mezi 1.PP a 1.NP objektu SO 01 - Multifunkční 

dům, parcela číslo 518/1 v k.ú. Přáslavice. Projektová dokumentace a technologický postup 

byly zpracovány pro 2 varianty řešení: monolitický železobeton a ocelobeton (využití 

ztraceného bednění z trapézového plechu v kombinaci s ocelovými nosníky). Jedná se o 

konstrukci dvouramenného schodiště sestávajícího z nástupního ramene, mezipodesty a 

výstupního ramene. 

 

 

3.8.1.2 Charakteristika staveniště 

 

 Zařízení staveniště pro výstavbu schodiště je součástí zařízení staveniště celé stavby. 

Jednotlivé části celkového zařízení staveniště, které jsou výstavbou schodiště dotčeny, jsou        

v přiloženém výkresu zařízení staveniště pro výstavbu schodiště zobrazeny oranžovou barvou.  
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Zařízení staveniště pro výstavbu schodiště 

 

a) šatna, WC a umývárna pro stavební dělníky 

 

b) sklad nářadí a sklad drobného materiálu 

 

c) stavební jeřáb Liebherr 110 EC – pro dopravu fošen, desek a dřevěných hranolů (bednění  

    schodišťových ramen), ocelových svařenců, výztuže ramen a schodišťových stupňů 

 

d) skládka výztuže, skládka bednění a lešení 

 

e) kontejner na komunální odpady 

 

f) kontejner na stavební suť 

 

g) podlážka pro manipulaci se stavebním kolečkem 

 

h) zajištěný hliníkový žebřík pro sestup do 1.PP 

 

i) dočasné dřevěné zábradlí v. 1,2 m zajišťující ochranu proti pádu do 1.PP nezastavěným  

   schodišťovým prostorem 

 

j) montážní prostor pro výstavbu schodiště o ploše min. 4 x 8 m 

 

k) staveništní rozvaděč elektrického proudu umístěný na podlaze 1.NP 

 

 

Zabezpečení energií 

 

 Voda: Pro potřeby výstavby schodiště je zdroj vody vyveden na místě, kde bude stát 

omítací silo. Odtud je voda dopravována ve stavebních vědrech. Voda je potřeba pro přípravu 

maltových směsí, pro umývání nářadí po betonážích a pro kropení betonu při jeho tvrdnuti. 
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 Elektrická energie: Je zajišťována prodlužovacím kabelem s bubnem na 230 V, který je 

zapojen do staveništního rozvaděče umístěného na podlaze  1.NP (viz. výkres ZS). 

 

 

Určení druhu spotřebičů: 

 

a) spotřebiče provozní (elektromotory) 

vibrátor betonu MVP38 = 2,00 kW 

vrtačka 1 x 0,60 kW 

jeřáb Liebherr 110 EC-B6 = 32,50 kW 

kotoučová pila Narex EPK 16 D = 1,10 kW 

úhlová bruska EBU 23-24 = 2,40 kW 

svářečka oblouková EAW-160AC MMA KENNEDY = 2,50 kW 

 

b) spotřebiče pro osvětlení  

YATO reflektor 12 LED přenosný = 12,00 W 

2.3 Skladování na staveništi 

 

 Zařízení staveniště pro výstavbu schodiště zahrnuje skládku výztuže, skládku bednění, 

sklad nářadí a sklad drobného materiálu. 

 

 

3.8.1.3 BOZP 

 

 Viz. Návrh opatření BOZP pro montáž schodišť. 

 

 

3.8.1.4 Lhůta výstavby schodiště a předpokládaný začátek a konec etapy 

 

Monolitické schodiště 

 

 Předpokládaný začátek výstavby schodiště: 1.6.2016 

 Předpokládané dokončení stavby schodiště: 1.8.2016 
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Ocelobetonové schodiště 

 

Předpokládaný začátek výstavby schodiště: 28.6.2016 

Předpokládané dokončení stavby schodiště: 15.8.2016 

 

 

3.8.2 Výkres zařízení staveniště 

 

 Součást přílohy. 

 

 

4. ZÁVĚR 

 

 Při pohledu na technologické postupy, projektovou dokumentaci, položkové rozpočty a 

časové harmonogramy pro realizaci schodišť lze dojít k následujícím závěrům: 

 

Z hlediska projekce 

 Je jednodušší navrhnout ocelobetonovou variantu. Projektant (potažmo statik) se tak 

vyhne zejména poměrně složitému zpracování výkresu výztuže.  

 

Z hlediska realizace 

 Montáž pomocné výztuže a KARI sítí (pro ocelobeton) je evidentně jednodušší, 

snadněji kontrolovatelná a časově méně náročná, než klasické armování výztuže pro monolit. 

Rovněž montáž ztraceného bednění z trapézového plechu se jeví ve srovnání s realizací 

klasického bednění mnohem snazší.  

 

Z hlediska specializace lidských zdrojů 

 V tomto případě jsou technologie poměrně vyrovnané - pro vybudování monolitu je 

potřeba zručné tesaře a železáře, pro realizaci ocelobetonu je pak nutná přítomnost svářeče. 
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Z hlediska časového 

 Na základě časových harmonogramů lze říci, že výstavba ŽB monolitického schodiště 

bude probíhat přibližně o 14 dní déle, než výstavba schodiště ocelobetonového. 

Ocelobetonovou konstrukci lze totiž (po ukončení hrubé stavby 1.PP včetně stropu) budovat       

bez ohledu na vývoj zbytku stavby. Naopak realizace monolitu je rozdělena do 2 etap (nástupní 

rameno a mezipodesta; výstupní rameno), mezi nimiž probíhá dozdění nosných stěn 1.PP a 

vybudování stropu.  

 

Z hlediska finančního 

 Ocelobetonové schodiště je (dle cenové soustavy ÚRS 2015/1 a individuální kalkulace 

výroby atypických zámečnických výrobků) přibližně o 6 000 Kč bez DPH dražší, než schodiště 

železobetonové monolitické.  

 

 Konečně lze tedy konstatovat, že z hlediska časového, realizačního a i z pohledu 

projekční přípravy je pro daný projekt výhodnější zvolit schodiště ocelobetonové. Z hlediska 

nákladového sice vychází lépe schodiště železobetonové, avšak finanční rozdíl mezi oběma 

variantami je v poměru s celkovým rozsahem stavby zanedbatelný. 

 

 Při řešení této práce jsem uplatnil znalosti nabyté během studia, znalosti ze své stavební 

praxe a připomínky vedoucího mé diplomové práce, kterému bych tímto chtěl poděkovat. 
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