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1. ÚVOD 

Předmět technologického předpisu je provádění monolitických betonových konstrukcí. Tento 

předpis platí pro bednění, ukládání výztuže a ukládání a zhutňování betonu, ošetřování a 

kontrolu konstrukcí nebo jejich částí z monolitického betonu. 

2. POUŽITÉ MATERIÁLY A PROST ŘEDKY 

2.1. Použitý materiál 

Bednění, lešení, betonová směs, výztuž, ošetřovací voda a různé další materiály pro výrobu 

a ošetřování betonové konstrukce. 

2.2. Použité mechanismy 

Druhy použitých strojů bude záviset na náročnosti a velikosti zhotovované konstrukce. Jedná 

se o: 

� Stroje a nástroje pro přípravu a výrobu bednění (pily, kladiva, jeřáby apod.). 

� Stroje a nástroje pro zhotovení výztuže (ohýbačky oceli, nůžky, rovnačky apod.). 

� Stroje a nástroje pro výrobu, dopravu, ukládání a úpravu betonové směsi (betonárka, 

dopravní prostředky, pumpy na beton, koše na beton, vibrátory apod.). 

2.3. Druhy a typy pomocných stavebních konstrukcí 

Lešení, bednění. 

2.4. Doprava a skladování 

Doprava: na staveniště pomocí autodomíchávačů, na stavbě pomocí jeřábů, popř. při 

rozsáhlejších betonáží pumpa na beton. 

Betonová směs bude ukládána do bednění ihned po příjezdu na staveniště a v souladu 

s obchodními podmínkami, které budou součástí smlouvy s dodavatelem betonové směsi. 
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3.  PRACOVNÍ POSTUPY 

Stavbyvedoucí je povinen v dostatečném časovém předstihu před prováděním výrobní 

činnosti kompletně prostudovat projektovou dokumentaci včetně dalších dokladů, které jsou 

součástí. V případě nutnosti dalších technických informací a řešení je povinen si tyto 

informace vyžádat od přípraváře stavby. Dále musí stavbyvedoucí průběžně kontrolovat 

opatření BOZP a zajistit provádění práci pouze kvalifikovanými a řádně poučenými a 

proškolenými pracovníky. 

 

3.1. Přejímka podkladu 

Před samotným zahájením bednících prací musí být stavbyvedoucím překontrolováno, že 

jsou v požadované kvalitě dokončeny předcházející práce a to zejména: 

� základová spára 

� podkladní betony, případně povrchy již provedených konstrukcí 

� ochranné nátěry na hydroizolacích 

� jakékoliv jiné konstrukce dle projektové dokumentace 

Po přejímce stavbyvedoucí zapíše veškeré náležitosti o přebíraném podkladu do stavebního 

deníku. 

3.2. Projektová specifikace 

Technická dokumentace pro betonové konstrukce obsahuje: 

� statické výpočty pro jednotlivé prvky a pro celou konstrukci; 

� projektovou specifikaci. 

 

Projektová specifikace obsahuje: 

� konstrukční výkresy, udávající nutné informace jako geometrii konstrukce, množství a 

polohu betonářské a předpínací výztuže a pro prefabrikované betonové dílce zvedací 

zařízení, hmotnosti, vložené prvky apod. 

� popis všech výrobků, které mají být použity, s případným požadavkem na jejich 

aplikaci; tato informace se má udávat na výkresech a/nebo v popisu prací („technické 

zprávě") 
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� popis prací, dokument, který popisuje jaké kontrolní třídy se mají použít, případné 

speciální tolerance, požadavky na vlastnosti povrchové úpravy a pod.; popis prací má 

také obsahovat všechny požadavky na provádění betonové konstrukce, tj. pořadí 

činností, dočasné podpěry, pracovní postupy atd. 

� kde je to třeba, montážní specifikaci pro prefabrikované betonové dílce. 

Montážní specifikace pro prefabrikované betonové dílce obsahuje: 

� výkresy skladby sestávající z půdorysů a z řezů, ve kterých jsou vyznačeny polohy a 

spoje dílců v hotové konstrukci 

� údaje pro montáž, včetně požadovaných vlastností materiálů pro zmonolitnění a 

požadovaných kontrol 

� montážní pokyny s nutnými údaji pro manipulaci, skladování, osazování, vyrovnávání, 

spojování a zmonolitňování 

 

Tabulka A.1 uvádí vý čet důležitých informací, které mají být zahrnuty do proj ektové 

specifikace (podle ČSN P ENV 13670-1 tab. G.7) 

Kapitola Článek Zn ění 

1 Předmět normy 1 (2) stanovit případné doplňující požadavky pro inženýrské stavby 

  1 (3) stanovit specifické projektové požadavky 

  1 (7) 
stanovit případné požadavky na betonové prvky používané jako 

zařízení pro provádění 

  1 (10) stanovit případné požadavky na speciální geotechnické práce 

  1 (11) stanovit požadavky týkající se zdraví a bezpečnosti 

  1 (12) stanovit požadavky týkající se kvalifikace pracovníků 

  1 (13) vymezit odpovědnosti, kde to je třeba 

2 Normativní odkazy 2 (2) 
připojit všechny příslušné národní normy nebo předpisy platné v místě 

stavby 

3 Definice 3.IX určit referenční přímky pro vytyčování 

4 Dokumentace 4.1 (1) 
všechny nutné technické informace, které jsou třeba pro projektovou 

specifikaci 

  4.1 (1) národní předpisy, které se musí respektovat 

  4.1 (2) zahrnout postup pro změny projektové specifikace 
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  4.1 (2) požadavky na rozdělovník dokumentů 

  4.1 (3) stanovit, zda se požaduje plán jakosti 

  4.2.2 (1) stanovit, zda se požaduje speciální dokumentace k provedení stavby 

5 Bednění a jeho po d-

pěrné konstrukce 
5.2.2 (2) stanovit předpisy pro použití odbedňovacích prostředků 

  5.3 (1) stanovit program stavby a technologický postup, jsou-li požadovány 

  5.4 (4) stanovit případné požadavky na konečnou úpravu povrchu 

  5.5.2002 stanovit případné požadavky na speciální bednění 

  5.6 (1) 
stanovit případné požadavky na speciální úpravy povrchu nebo na 

zkušební panely 

  5.7.2 (1) požadavky na zaplnění otvorů po pomocných konstrukcích 

6 Výztuž 6.2 (1) stanovit druhy výztuže 

  6.2 (1) uvést předpisy pro betonářskou výztuž 

  6.2 (3) stanovit dovolené druhy kotev a spojek 

  6.2 (3) uvést předpisy pro kotevní zařízení a spojky 

  6.3 (1) 
sestavit soupis stříhání a ohýbání nebo určit, že to je úkol pro zhotovi-

tele stavby 

  6.3 (1) 
je-li dovoleno ohýbání při teplotách nižších než -5 °C, a bude-li prová-

děno, stanovit opatření, která mají být dodržena 

  6.3 (1) uvést, zda se dovoluje ohýbání za tepla 

  6.3 (4) stanovit případné požadavky na rovnání ohnutých prutů 

  6.3 (5) postup pro rovnání svitků 

  6.4 (1) předpisy pro svařování výztuže 

  6.4 (2) 
uvést, zda se dovoluje svařování prutů pozinkovaných nebo s epoxi-

dovým povlakem; jestliže ano, uvést způsob opravy povlaku 

  6.4 (4) potvrzení, že je dovoleno bodové svařování 

  6.5 (1) předpisy pro stykování výztuže 

  6.6 (1) poloha výztuže včetně polohy styků 

  6.6 (1) detailní výkresy pro místa se zhuštěnou výztuží 

7 Předpínání    7.1 dokumenty schválené příslušným orgánem 
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POZNÁMKA 2 

  7.2.1 (1) schválení systému dodatečného předpínání 

  7.2.2 (3) předpisy pro obaly pro předpínací výztuž 

  7.2.3 (2) 
stanovit, je-li dovolena záměna předpínací výztuže; jestliže ano, určit 

druhy a jakosti 

  7.2.5 (2) popis podpěry předpínací výztuže 

  7.4 (1) předpisy pro sestavení předpínací výztuže 

  7.4 (3) 
uvést, zda se dovoluje svařování prostorových třmínků, kotevních 

desek a bodové svařování perforovaných desek 

  7.5.1 (1) polohy předpínací výztuže 

  7.6.1 (1) 
následná činnost, pokud nelze dosáhnout přesnost protažení nebo 

napínací síly 

  7.6.3 (1) 
stanovit, zda se dovoluje napínání při teplotě nižší než -10 °C; jestliže 

ano, uvést potřebná doplňující opatření 

  7.6.3 (1) předpisy pro napínání při teplotě okolí nižší než -10 °C 

  7.6.3 (2) 
stanovit případné speciální uspořádání pro napínání při teplotách 

prostředí nižších než +5 °C 

  7.7.5 (1) 
předpisy pro míchání injektážní malty, pokud neodpovídá EN 

446:1996 a EN 447:1996 

  7.7.5 (2) předpisy pro injektování, pokud neodpovídá EN 446:1996 

  7.7.5 (3) stanovit, zda se požaduje opakované injektování 

8 Betonování 8.1 (1) ověřit, zda byly specifikovány všechny požadované vlastnosti betonu 

  8.3 (2) stanovit, zda se požaduje zkušební betonování 

  8.4 (2) stanovit případné doplňující požadavky pro povrchy betonu 

  8.5 (5) stanovit, zda se požadují odlišné ošetřovací doby 

  8.5 (5) předpisy pro určení procentní pevnosti betonu v tlaku v daném stáří 

  8.5 (6) 
stanovit případné omezení pro ošetřovací prostředky na povrchy 

betonu 

  8.5 (8) 
stanovit případné požadavky na urychlené ošetřování nebo ochlazo-

vání betonu 

  8.5 (8) stanovit nejvyšší přípustnou teplotu 

  8.6 (3) 
stanovit případné požadavky na zkoušení betonu v konstrukci; pokud 

budou, určit zkušební metody, četnost zkoušek a kritéria shody 

  8.7 (1) stanovit případné speciální způsoby provádění 
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  8.7 (2) 
stanovit případné potřebné postupy pro provádění se speciálními 

betony 

9 Provád ění konstrukcí z 

prefabrikovaných dílc ů 
9.3 (1) 

stanovit, zda dílce zhotovené na staveništi musí vyhovovat normě 

výrobku; jestliže ano, určit normu 

  9.4 (1) stanovit způsob manipulace, skladování a ochrany 

  9.5 (1) 
požadavky týkající se osazování a vyrovnávání prefabrikovaných 

dílců 

  9.VI požadované dokončovací práce (zmonolitnění) 

  9.6.2 (1) podrobný popis dokončovacích prací (zmonolitnění) 

  9.6.3 (1) podrobný popis konstrukčních spojů 

  9.6.3 (2) uvést přípustné speciální technologie 

  9.6.3 (3) určit vhodné materiály nebo povlaky 

  9.6.3 (3) 
uvést požadavky na spoje, na vložky pro styky a na svařované kon-

strukční spoje 

10Geometrické tolerance  10.1 (1) stanovit případné požadavky týkající se estetiky 

  10.1 (2) stanovit, zda se použije třída tolerancí 2 

  10.1 (2) stanovit, zda platí mezinárodní/národní tolerance 

  10.1 (4) stanovit případné speciální tolerance a pro které prvky platí 

  10.1 (5) 
stanovit případné požadavky na povrchy styků s plným plošným 

přenosem síly 

  10.1 (6) stanovit tolerance průřezů, pokud budou betonovány pod vodou 

  10.2 (3) stanovit případné požadavky na sekundární přímky 

  10.3 (1) prověřit potřebu určit tolerance pro hlubinné základy 

  10.6 (2) stanovit dovolené kladné odchylky pro základy 

  10.6 (2) 
stanovit, zda je dovoleno statistické vyhodnocení tloušťky krycí vrstvy 

betonu 

11 Kontrola, oprava 11.1 (4) stanovit kontrolní třídu a uvést kdo je za kontrolu zodpovědný 

  11.1 (4) POZNÁMKA uvést předpisy týkající se pracovníků pro kontrolní činnost 

  11.2 tabulka 1 
stanovit kontroly a přejímací zkoušky výrobků bez značky CE nebo 

bez certifikace třetí stranou 

  11.2 (1) tabulka 1 uvést předpisy týkající se kontroly materiálů a výrobků 

  11.3 tabulka 2 
prověřit, zda jsou rozsahy těchto kontrol dostačující; nejsou-li, uvést 

doplňující požadavky 
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  11.7 (1) kontrolní třída pro betonování 

  11.IX požaduje-li se to, určit podrobněji činnosti pro případ zjištění neshody 

Příloha A Dokumentace A.4.1 (2) prověřit, zda je projektová specifikace úplná 

  A.4.1 (3) požaduje-li se montážní specifikace, prověřit, zda je úplná 

Příloha B Bedn ění a jeho 

podp ěrné konstrukce 
B.5.5.1 (1) 

prověřit, zda stanovené krytí výztuže betonem bere v úvahu nepravi-

delnosti povrchu 

Příloha C Výztuž C.6.3 (5) předpisy pro znovuohýbání prutu ve stejném místě 

Příloha D P ředpínání D.7.7.3 (1) prověřit, že lhůty postupu stavby jsou odpovídající 

Příloha E Betonování E 8.3 (6) 

stanovit teplotu prostředí, pro kterou se mají plánovat opatření, pokud 

není stanovena v národních normách nebo v předpisech platných v 

místě stavby 

  E 8.4 (9) stanovit případné požadavky na přímou úpravu povrchu 

  E 8.5 (1) stanovit případné doplňující požadavky na ošetřování a ochranu 

  E 8.5 (2) POZNÁMKA předpisy pro ošetřovací prostředky 

  E 8.5 (8) stanovit případnou nutnost prodloužení ošetřovacích lhůt 

  E 8.5 (8) předpisy na ošetřovací lhůty, při výskytu nepříznivých podmínek 

Příloha F Tolerance F 10.7 Obrázek F.6 stanovit dovolené odchylky pro otvory a vložené prvky 

Příloha G Kontrola G 11.7 (1) stanovit, zda je potřebný plán kontrol 

  G 11.7 (1) 
stanovit, kdo má právo přejímat formuláře a obsah dokumentace 

kontrol 

  G 11.7 (2) Tabulka G.3 
požadavky na zkoušky identity, obsahu vzduchu, na čas dodáv-

ky/uložení a na teplotu 

  G 11.7 (2) Tabulka G.5 stanovit kontrolu volných povrchů 

  G 11.7 (2) Tabulka G.6 stanovit plánování kontrol 

  G 11.7 (2) Tabulka G.7 
uvést, zda se požaduje ověření krycí vrstvy magnetickým indikátorem 

výztuže (profometrem) 

  G 11.8.3 (1) stanovit, zda se požadují doplňkové kontroly 

  G 11.9 (2) stanovit požadovaný postup nápravy v případě neshody 

 

Dokumentace k provedení stavby 

Do dokumentace k provedení stavby se mají zahrnout: 
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� zdroje materiálů, certifikáty materiálů a/nebo prohlášení dodavatele o shodě 

� žádosti o změny a odpovědi na ně 

� výkresy provedení nebo dostatečná informace, umožňující zhotovit výkres provedení 

celé konstrukce včetně případných prefabrikovaných dílců 

� popis neshod a kde se vyskytly, přijatá opatření k nápravě 

� záznam přijatých změn do projektové specifikace 

� záznamy o všech kontrolách rozměrů při předávání 

� stavební deník, se zaznamenáváním důležitých okolností postupu stavby 

� dokumentace kontrol 

3.3. Personální obsazení 

Pracovní četa tesařů 

Složení jedné pracovní čety tesařů bude v počtu 6 dělníků, z nich jeden bude vedoucí čety. 

Počet a množství pracovníků se může měnit v závislosti na druhu prováděné práce, o 

přesném počtu pracovníků rozhoduje stavbyvedoucí. 

Pracovní četa vazačů 

Složení jedné pracovní čety vazačů bude 8 dělníků, z nichž jeden bude vedoucí čety. Počet a 

množství pracovníků se může měnit v závislosti na druhu prováděné práce, o přesném počtu 

pracovníků rozhoduje stavbyvedoucí. 

Vstupní školení zaměstnanců na staveništi 

Před vstupem na staveniště musí být všichni dělníci, kteří se budou na stavbě vyskytovat, 

seznámeni a proškoleni se svými povinnostmi na stavbě, a to zejména: 

� seznámení s pracovištěm a okolím (přístupové cesty, manipulační prostory, hlavní 

uzávěry energií atd.) 

� rizika při stavební činnosti 

� seznámení s příslušnými požárními předpisy 

� podmínky vstupu na staveniště, určení parkovacích zón pro služební automobily 

� zákaz vjezdu soukromých vozidel na staveniště 

� pohyb po staveništi :  

- dodržování BOZP v souladu s NV č. 591/2006 Sb. 

- nošení ochranných přileb 

- používání pracovní obuvi 
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- všechny nezbytné OOPP pro výkon dané profese 

� bezpečnost na staveništi (ohrazení výkopů, správná konstrukce lešení apod.) 

� seznámení s kontrolními orgány BOZP a jejich pravomoci 

� pohyb mimo stavbu 

� požadavky na zajištění PO 

� sankce vyplývající z nedodržování předpisů BOZP a PO 

Všichni pracovníci musí být řádně proškoleni a musí být sepsán protokol, který bude vždy 

přístupný přímo na stavbě. Pracovníkům je předáno staveniště, na kterém se mohou 

pohybovat a kde jsou upozorněni na rizika, která se můžou na daném úseku vyskytovat. 

Práci nesmí provádět osoba, která je buď ze zdravotního nebo odborného hlediska 

nezpůsobilá. Konkrétní práci smí provádět pouze osoby, které jsou poučené a seznámené 

s veškerými riziky z toho vyplývajícími. Při zvedání jakýkoliv břemen pomocí jeřábu musí 

pracovník mít u sebe platný vazačský průkaz, který ho opravňuje provádět zdvihací práce. U 

montovaných výtahů jej smí ovládat pouze řádně proškolená osoba. O provedeném 

proškolení se provede zápis, který bude vždy ihned přístupný přímo na stavbě. 

3.4. Stroje a pom ůcky 

Potřebné stroje 

� Ponorný vibrátor 

� Měnič 

� Motorová pila 

� Nivelační přístroj 

� Rotační laser 

� Vrtací a bourací kladivo 

� Okružní bruska 

� Úhlová bruska 

� Cirkulárka 

� Páskovačka 

� Ohýbačka na betonářskou výztuž 

Pomůcky 

� Ruční pila 

� Zednický provázek 
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� Křída na zednický provázek 

� Nastřelovací hřebíky 

� Hřebíky 

� Tesařské kladiva 

� Kolečka 

� Bezpečnostní páska 

� Stěrková hmota 

� Vysprávkou hmota 

� Ocelová páska na páskování 

� Kotouče na okružní pilu 

� Kotouče na úhlovou brusku 

� Pistol na PUR pěnu 

� PUR pěna 

� Čistič PUR pěny 

� Vazačský drát 

� Rádlovací drát 

� Kleště na vázání 

� Vrtáky a šroubováky 

� Vodováha 

3.5. Bednění 

Podpěrné lešení, skruže a bednění, včetně jejich podpěr a základů, se musí navrhnout a 

vyrobit tak, že jsou: 

� schopné odolávat všem účinkům od zatížení, kterým jsou vystaveny během postupu 

stavby 

� dostatečně tuhé na to, aby nebyly překročeny normové tolerance konstrukce a byla 

zajištěna celistvost konstrukčního prvku 

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

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

bednění. 

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

výztuž nebo bednění a neměly škodlivé účinky na životní prostředí. 
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Odbedňovací prvky nesmějí mít škodlivý účinek na jakost povrchu betonu, jeho barvu, nebo 

na navrhované následné nátěry. 

Odbedňovací prostředky použité na jednotlivé konstrukce se musí používat podle návodu 

k použití nebo předpisů platných v místě stavby, před prováděním bednění se musí veškeré 

plochy bednění ve styku s betonem řádně natřít odbedňovacím olejem. 

Bednění musí udržet beton v požadovaném tvaru až do jeho zatvrdnutí. Bednění a spoje 

mezi prkny nebo tabulemi musí být dostatečně těsné, aby se zabránilo ztrátě jemných částic. 

Bednění schopné absorbovat značné množství vody z betonu nebo umožňující vypařování 

se musí vhodně ošetřit, aby se omezila ztráta vody z betonu. 

Vnitřní povrch bednění musí být čistý. Jestliže se bednění používá pro pohledový beton, 

musí být úprava povrchů bednění taková, aby bylo dosaženo požadované konečné úpravy 

povrchu betonu. 

Podpěrné lešení a bednění se nesmí odstraňovat, dokud beton nedosáhne dostatečné 

pevnosti, aby: 

� nedošlo k poškození povrchů při odbedňování 

� betonový prvek přenesl zatížení v tomto stádiu 

� nevznikly odchylky nad stanovené tolerance, způsobené pružným nebo nepružným 

(dotvarováním) chováním betonu. 

Odbedňování a odskružení se musí provádět takovým způsobem, který nevystaví konstrukci 

nárazu, přetížení nebo poškození. 

Zatížení podpěrného lešení se musí uvolňovat v takovém pořadí, které zajišťuje, že ostatní 

prvky podpěrného lešení nejsou vystaveny nadměrným zatížením. Při uvolňování zatížení a 

během rozebírání podpěrného lešení a bednění musí být zajištěna jejich stabilita. 

Postup podpírání nebo uvolňování, pokud se použije ke snížení účinků počátečního zatížení, 

následného zatěžování nebo k zabánění nadměrným průhybům, musí být podrobně uveden 

v technologickém postupu. 

Velikosti odchylek polohy, rozměrů a tvaru hotového bednění musí být voleny tak, aby nebyly 

překročeny mezní odchylky hotové betonové konstrukce 

Pevné bedn ění 

Zhotovuje se klasickým způsobem z hraněného řeziva a kulatiny nebo pomocí systémového 

bednění z vodovzdorné překližky, teleskopických nosníků a výsuvných stojek. 
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Klasickým způsobem se zhotovuje z prken tl. přibližně 25 mm. Prkna se spojují příčnými 

svlaky. Pro stojky se použije dřevěná kulatina o průměru min. 70 mm. 

Bednění základových konstrukcí 

Skládá se ze dvou bočnic, jejichž polohu zajišťujeme proti tlaku betonové směsi. U 

systémového bednění je nutné zaškolení pracovníků pro daný systém bednění a dodržení 

technologického postupu pro daný systém. 

Bednění sloupu 

Bednění kruhových sloupů ze dřeva je velmi obtížné a pracné, používáme systémového 

bednění. U systémového bednění je nutné zaškolení pracovníků pro daný systém bednění a 

dodržení technologického postupu pro daný systém.  

Bednění zdí 

Bednění provádíme různými způsoby, které volíme podle výšky a tloušťky zdi. Klasický 

způsob se použije již velmi výjimečně. Používáme s výhodami systémového bednění. U 

systémového bednění je nutné zaškolení pracovníků pro daný systém bednění a dodržení 

technologického postupu pro daný systém.  

Bednění deskových stropů 

Používáme s výhodami systémového bednění, rozložení a počet jednotlivých prvků se odvíjí 

od tloušťky stropní desky. Používáme stropní nosníky osazené na stropní stojky. Na stropní 

nosníky se ukládají stropní nosníky v druhém směru, na něž se poté pokládá vodostavební 

překližka, popř. používáme již kompletních stolů pro bednění stropů o různých rozměrech 

s přihlédnutím k rozměru konstrukce. 

3.6. Výztuž 

Betonářská výztuž musí odpovídat evropské normě pro ocel pro výztuž do betonu prEN 

10080:1999, pokud je dostupná, a předpisům platným v místě stavby. 

Kotevní zařízení a spojky musí odpovídat ENV 1992-1-1, evropskému technickému 

osvědčení nebo předpisům platným v místě stavby. 

Pozinkovaná výztuž se smí použít jen spolu s cementem, který nemá nepříznivý účinek na 

soudržnost s pozinkovanou výztuží. 
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Na výztuž do betonu lze použít jen ocele vyhovující příslušným normám a odpovídající 

požadavkům dané přesně podle projektové dokumentace. Každý výrobek musí být 

jednoznačně identifikovatelný. 

Na povrchu výztuže nesmějí být uvolněné produkty koroze a škodlivé látky, které mohou 

nepříznivě působit na ocel, beton nebo na soudržnost mezi nimi.  

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

následující požadavky: 

� Ohýbání se musí provádět stálou rychlostí. 

� Pokud to není dovoleno projektovou specifikací, ohýbání prutů za tepla není dovoleno. 

Výztuž musí být skladována odděleně podle druhů a průměrů prutů na podložky tak, aby 

nedocházelo k jejímu znehodnocení. 

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

(znečištění zeminou), během manipulace a ukládání. 

Rovnání ohnutých prutů je dovoleno když se: 

� Použije speciální zařízení k omezení místních napětí. 

� Postup rovnání byl schválen projektantem. 

Svařování je dovoleno jen u ocelové výztuže podle prEN 10080:1999 a u ocelové výztuže 

klasifikované v předpisech platných v místě stavby jako svařitelná. Svařování betonářské 

výztuže se musí provádět podle předpisů platných v místě stavby. Bodové svařování je 

dovoleno pro spojování výztuže za předpokladu, že není zakázáno předpisy platnými v místě 

stavby. Výztuž musí být uložena v poloze předepsané v PD a zajištěna tak, aby i během 

betonování byla řádně zajištěna její přesná poloha podle PD a také tloušťka krycí betonové 

vrstvy. Výztuž se nesmí svařovat v ohybech nebo blízko ohybů. 
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Skladování a tvarování výztuže 

Tvarovanou výztuž ukládáme na suchý povrch podle konstrukčních prvků. Ideální skladovací 

plochou je krytý sklad. Pokud nemáme možnost výztuž uložit do krytého skladu, je vhodný 

štěrkový nebo štěrkopískový podklad s dobře odvodněným povrchem. Musíme dbát na to, 

aby se pruty následkem své velké hmotnosti neohýbaly (používáme podkladky). Skladovací 

prostor volíme s ohledem na dostupnost a také dáváme pozor, aby projížděním dopravních 

prostředků nedocházelo k znečišťování a znehodnocování výztuže, a také aby nedošlo 

k poškození projíždějících dopravních prostředků a k zabránění poranění osob, skladovací 

prostor musí být řádně označen. 

Rovnou výztuž ukládáme podle průřezů a tříd oceli do kójí. Skladovací plochu volíme tak, 

aby vzdálenost od ohýbacího stolu, stříhaček a ohýbaček byla co nejmenší. Na pracovním 

stole pruty odměníme a pomocí značek označíme místa následných ohybů nebo střihů. 

Podle označení pruty vytvarujeme. Háky vytváříme na ohýbačce kolem trnu, jehož velikost 

měříme podle průřezu ohýbané výztuže.  

Ze skladovacích prostor dopravujeme výztuž obvykle jeřáby k bednění příslušných prvků. 

Výztuž zbavíme oklepáním nebo okartáčováním rzi, aby soudržnost mezi betonem a ocelí 

nebyla nijak narušena. 

Ukládání výztuže do prvků konstrukce 

Deska - výztuž vyvazujeme rovnou v bednění podle následujících pravidel. Nejprve uložíme 

hlavní přímou nosnou výztuž, kterou pokládáme na distanční lišty. Poté uložíme výztuž s 
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ohybem, kterou ukládáme na kozlíky, popř. na ocelové distanční podložky dané výšky a 

zároveň rozdělovací výztuž v místech ohybů. Nakonec uložíme ostatní rozdělovací výztuž. 

Trám - do bednění ukládáme většinou hotovou kostru smontovanou ve výrobně. Pokud jsme 

nuceni vyztužovat trámy přímo v bednění, uložíme nejprve hlavní nosnou výztuž spolu se 

třmínky, poté výztuž s ohyby (popřípadě příložky). Pomocnou výztuží zajistíme polohu 

třmínků a třmínky kolem nich uzavřeme. 

Sloupy - do bednění ukládáme hotovou kostru smontovanou ve výrobně popř. na stavbě. Je 

také možné provádět bednění až po zhotovení výztuže. 

 

Nejmenší pr ůměr trnu pro ohýbání (podle ČSN P ENV 13670-1 Tabulka C.1) 

 Háky a smyčky Ohyby nebo jiná zakřivení prutů 
Průměr prutu Nejmenší tloušťka krycí vrstvy betonu, kolmo k 

rovině zakřivení 
0 < 20 mm 0 > 20 mm > 100 mm a 

> 7 0 

> 50 mm a 

> 3 0 

< 50 mm a 

< 3 0 
Hladké pruty S 220 2,5 0 5 0 10 0 10 0 15 0 

Pruty s velkou soudržností S 
400, S 500 

4 0 7 0 10 0 15 0 20 0 

 

Mezní odchylky v uložení výztuže 

Pokud není v projektové dokumentaci stanoveno jinak: 

� Poloha jednotlivých prutů výztuže, jakož i vzdálenost mezi jednotlivými nosnými prvky, 

mezi jednotlivými vrstvami výztuže, mezi třmínky nosníků a sloupů, mezi 

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

lišit od hodnot předepsaných v PD více něž o ±20%, nejvýše však o 30mm. 

� Odchylky poloh styků podélných prutů ve směru jejich délky nesmějí překročit ±30mm. 

� Odchylky poloh os prutů v čelech svařovaných koster stykových na místě nesmějí 

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

3.7. Přejímka konstrukce bedn ění 

Dozor a kontrolu provádění zabezpečuje stavbyvedoucí, případně nižší technický pracovník. 

Po dokončení bednění prvků nebo částí konstrukcí vyzve, zápisem ve stavebním deníku, 

technický dozor objednatele k prověření bednění. 

Po ukončení veškerých železářských prací zkontroluje výztuž stavební dozor podle 

projektové dokumentace a dá souhlas k zahájení betonáže, a o předání výztuže se provede 
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zápis do stavebního deníku s konkrétním popisem všech předaných konstrukcí. Součástí 

přejímky bednění musí být též prověřeno dodržení projektem stanovených parametrů: 

� geometrie bednění 

� stabilita bednění a jeho částí 

� odstranění zbytků (např. prah, sníh, led a zbytky vázacího drátu) z částí, které se budou 

betonovat 

� úprava čel konstrukčních styků 

� odstranění vody ze dna bednění, pokud se neprovádějí speciální speciální postupy 

betonování 

� příprava povrchu bednění 

� otvory, prostupy a truhlíkové vložky 

� tuhost a správnost bednění a podpěrné konstrukce, včetně pracovních plošin a 

dopravních cest 

� správnost bednění, co do těsnosti jejich styků, spojení dílců bednění navzájem i spojení 

betonem již hotovým, provedení stavebních dilatací a eventuelně pracovních spar, 

osazení bednění otvorů, prostupů apod. 

� provedení systémového bednění v souladu s ustanovením „Závazných technologických 

předpisů“ (ZTP) výrobce bednění 

 

3.8. Zpracování betonové sm ěsi a postup betonování 

Všeobecně 

Betonová směs musí být zpracována co možná nejdříve po zamíchání, v případě 

transportbetonu ihned po ukončení přejímky, bez dodatečného přidání vody. 

 

Před ukládání betonové směsi se musí provést kontrola: 

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

pracovních podlah apod. 

� provedení a uložení výztuže 

� úprava stykového povrchu dříve provedeného betonu 
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� provedení všech později již těžko kontrolovatelných prací (izolace proti vlhkosti, úprava 

základové spáry apod.) 

� čistota bednění, výztuže a styčných ploch, kde dojde k napojení již zabetonované 

konstrukce na novou 

Betonová směs musí být ukládána na místo určení plynule v souvislých a co možno 

vodorovných vrstvách, jejichž tloušťka závisí na způsobu zhutňování. Přitom musí být 

pracovním postupem zajištěno dokonalé spojení jednotlivých vrstev. Přemisťování již 

uložené vrstvy pomocí vibrátoru nebo samospádem se nedovoluje. 

Při betonování musí být bednění nebo formy řádně vyplněny betonem a nesmí dojít k 

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

Betonová směs musí být ukládána tak, aby nedošlo k posunu nebo přetvoření výztuže, popř. 

bednění, při kterém by byly překročeny tolerance. 

Betonová směs se nesmí volně házet nebo spouštět do hloubky větší než 1,5m. 

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

částech konstrukce bylo dosaženo stejnoměrného a řádného zhutnění betonu a nedocházelo 

k rozměšování betonové směsi. 

Ukládání betonové směsi na předchozí, dosud nezhutněnou vrstvu betonu, se nedovoluje. 

Při ukládání betonové směsi na šikmé podklady se musí začít se zhutňováním vždy v 

nejnižším místě a postupovat směrem proti spádu. 

Přerušit betonování je možno pouze tak dlouho, dokud čerstvý beton nedosáhne hodnoty 3,5 

MPa požadované při zkoušce tuhnutí dle ČSN 73 13 32. Pokud se doba přerušení takto 

nestanoví při průkazní zkoušce betonu, je nutno v betonované konstrukci vytvořit pracovní 

spáru a pokračování betonáže se dovoluje za normálních podmínek nejdříve za 18 hodin. 

Před dalším betonováním je však nutno povrch betonu upravit. Tento proces je možný pouze 

se souhlasem projektanta. 

Zhutňování 

Při používání ponorných vibrátorů nesmí být vpichy umístěny vícekrát do stejného místa a 

vzdálenost sousedních ponorů nesmí převyšovat 1,4 násobek viditelného poloměru účinnosti 

vibrátoru. Tloušťka zhutňované betonové vrstvy nesmí převyšovat 1,25 násobek délky 

pracovní části (hlavice) vibrátoru. Při zhutňování musí vibrátor proniknout do předchozí vrstvy 

do hloubky 50 až 100mm. Ponornými vibrátory lze zhutňovat jen takové směsi, které vyplňují 
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otvory po zvolna vytahované vibrující hlavici. Vpichy je nutno vést tak, aby nedocházelo ke 

styku vibrátoru s výztuží a bedněním. Rovněž vibrování prostřednictvím výztuže se 

nedovoluje. 

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

vibrátorů překrývaly o 100 až 200mm. Zhutňovaná vrstva smí být jen tak tlustá, aby betonová 

směs byla použitým vibrátorem bezpečně zhutněna v celé tloušťce. 

Betonové směsi, jejichž zpracovatelnost je taková, že by se vibrováním rozměšovaly, se 

zhutňují propichováním. Příložných vibrátorů a zvláštních způsobů zhutnění a zpracování 

betonové směsi se smí použít jen za podmínky, že bude dosaženo v celé konstrukce 

stejnoměrného řádného zhutnění betonu a že jsou pro ně vypracovány technologické 

předpisy. 

Betonování konstrukcí a jejich částí 

Ucelené části konstrukce mají být betonována pokud možno vcelku a bez přerušení.  

Sloupy, pilíře, stěny apod. se betonují pozvolným plněním bednění betonovou směsí za 

jejího postupného zhutňování. Přitom je nutno zvlášť pečlivě dbát na to, aby nedošlo k 

rozměšování a ke vzniku hnízd. 

Základové železobetonové konstrukce se nesmějí betonovat přímo na zeminu. Vrstva 

podkladního betonu, která se provede ještě před kladením výztuže, musí být všude tlustá 

nejméně 50mm. 

Konstrukce již vybetonované v bednění nebo na jiném podkladu se dovoluje zatížit lidmi, 

lehkými dopravními prostředky a dalším bedněním, během provádění prací, až když 

krychelná pevnost betonu z kterékoliv zkoušky připadající na hodnocený celek, dosáhne 

hodnoty rovné nejméně 2,5 MPa za podmínky, že přetvoření bednění (podkladu) nezpůsobí 

trhlinky ani jiné poškození betonu. 

Konstrukce odbedněné lze při dalším betonování zatížit v dřívějším termínu než beton 

dosáhne krychelné pevnosti pro předepsanou třídu zatížením lidmi nebo lehkými dopravními 

prostředky a čerstvým betonem další betonované části konstrukce, jestliže účinek všech 

těchto zatížení je uvažován v projektové dokumentaci pro toto technologické stadium a je 

stanovena technologická pevnost příslušným násobkem pevnosti betonu dané třídy. 
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Rozdělovací a pracovní spáry 

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

dle projektové dokumentace. 

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

konstrukce přerušit pracovními spárami co neméně a to takto: 

� U trámů a průvlaků v místech malých ohybových momentů a malých posouvajících sil 

(obvykle v třetině až čtvrtině rozpětí) kolmo k hlavnímu tlaku, tj. šikmo pod úhlem 45°k 

podélné ose trámu (ve směru rovnoběžném s ohyby výztužných vložek). 

� U sloupů a pilířů ve spojení nebo v horní úrovni stropní konstrukce, vždy však kolmo k 

podélné ose sloupu nebo pilíře. 

� U desek v třetině až čtvrtině rozpětí desky, kolmo k hlavnímu tlaku, obdobně jako u 

trámů. 

K vytvoření šikmé pracovní spáry je nutno pro dosažení její správné polohy, k řádnému 

zhutnění betonu nebo při použití betonové směsi řidší konzistence, vymezit spáru vložkou v 

bednění, která se před dalším betonováním odstraní. 

Před dalším betonováním musí být pro zajištění dobrého spojení ztvrdlého betonu s další 

vrstvou čerstvého betonu povrch pracovní spáry pečlivě upraven - nespojené částice 

ztvrdlého betonu, cementový povlak na jeho povrchu a nečistoty bránící jeho spolehlivému 

spojení s čerstvým betonem se odstraní mechanicky, spára se omyje vodou a beton se 

pořádně provlhčí. Voda zbylá v prohlubních povrchu se musí odstranit. 

Záznamy o betonáži 

Při betonování konstrukcí a tvrdnutí betonu se zaznamenávají: 

� Základní údaje o způsobu provádění betonářských prací, data zahájení a ukončení 

betonování (podle konstrukcí, bloků, úseků) 

� Údaje o způsobu výroby betonové směsi, u transportbetonu údaje o dodavateli, číslo 

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

směs zapracována 

� Základní charakteristiky betonu (druh, třída,…) 

� Složení a hodnota zpracovatelnosti betonové směsi 

� Údaje o vzorcích pro kontrolní zkoušky, jakož i výsledky těchto zkoušek 
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� Teplota vzduchu, popř. betonové směsi nebo betonu, povětrnostní poměry, opatření 

provedená pro zajištění průběhu tuhnutí a tvrdnutí betonu 

� Údaje o vykonaných kontrolách, o odstranění zjištěných závad, případných změnách 

projektové dokumentace 

3.9. Ošetřování betonu 

Všeobecně 

Beton se musí v ranném stáří ošetřovat a chránit: 

� aby se minimalizovalo plastické smršťování 

� aby se zajistila dostatečná pevnost povrchu 

� aby se zajistila dostatečná trvanlivost povrchové vrstvy 

� před mrazem 

� před škodlivými otřesy, nárazy nebo před poškozením. 

Čerstvý beton nesmí být vystaven nárazům a otřesům po dobu než dosáhne hodnoty 3,5Mpa 

a dalším škodlivým účinkům, jako silnému ochlazení, ohřátí nebo vysušení, nejméně 7 dní. 

Způsoby ošetřování musí zajistit pozvolné vypařování vody z povrchu betonu nebo udržovat 

povrch stále vlhký. Po ukončení zhutňování a konečné úpravě, a kde je to nutné, se musí 

povrch betonu ošetřovat bez odkladu. Je-li třeba zabránit trhlinám od plastického smršťování 

na volných površích, musí se před konečnou úpravou uplatnit přechodné ošetřování. 

Proti působení dešťové, proudící nebo agresivní vody musí být čerstvý beton chráněn a při 

tuhnutí a tvrdnutí ve zvláštních prostředích (v dolech, v horkých provozech, …) ošetřován 

podle příslušných technologických předpisů, popř. norem. 

Ošetřování betonu za normálních podmínek 

Po ukončení zhutňování a konečné úpravě, a kde je to nutné, se musí povrch betonu 

ošetřovat bez odkladu. Je-li třeba zabránit trhlinám od plastického smršťování na volných 

površích, musí se před konečnou úpravou uplatnit přechodné ošetřování. 

Pro betony vystavené působení prostředí se stupněm vlivu pouze X0 nebo XC1 (viz Tab. 1) 

musí být nejkratší doba ošetřování 12 hodin za předpokladu, že doba tuhnutí není delší než 5 

hodin a teplota povrchu betonu se rovná nebo je větší než 5°C. 

 

 



Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

Bc. Jiří Kovařík                                                                                    FAKULTA 

STAVEBNÍ        

22  

 

Tab. 1 (ČSN EN 206-1) 

Stupeň Popis prost ředí 
Informativní p říklady výskytu 

stupn ě vlivu prost ředí 

X0 

Pro beton bez výztuže nebo zabudovaných kovových vložek: - 

všechny vlivy s výjimkou střídavého působení mrazu a 

rozmrazování, obrusu nebo chemicky agresivního prostředí. 

Pro beton s výztuží nebo se zabudovanými kovovými vložkami: - 

velmi suché. 

Beton uvnitř budov s velmi 

nízkou vlhkostí vzduchu 

XC1 suché nebo stále mokré 

Beton uvnitř budov s nízkou 

vlhkostí vzduchu 

Beton trvale ponořený ve vodě 

 

Pokud není stanoveno jinak v předpisech platných v místě stavby, musí se uplatnit 

následující pravidlo, beton pro prostředí se stupni vlivu jinými než X0 nebo XC1 se musí 

ošetřovat tak dlouho, dokud pevnost povrchové vrstvy betonu nedosáhne nejméně 50% 

stanovené pevnosti v tlaku. Nejkratší doba ošetřování pro stupně vlivu prostředí jiné než X0 a 

XC1. 

Tab. 2 

Teplota povrchu 

betonu (t), °C 

Nejkratší doba ošet řování, dny 1), 2) 

Vývoj pevnosti betonu 4) 

(fcm2/f  cm28) 

rychlý  

r ≥≥≥≥ 0,50 

střední 

r = 0,30 

pomalý 

r = 0,15 

velmi pomalý  

r <<<< 0,15 

t ≥ 25 1,0 1,5 2,0 3,0 

25 > t ≥ 15 1,0 2,0 3,0 5 

15 > t ≥ 10 2,0 4,0 7 10 

10 > t ≥ 5 3) 3,0 6 10 15 

POZNÁMKA 
1) Plus doba tuhnutí přesahující 5 hodin. 
2) Mezi hodnotami v řádcích je přípustná lineární interpolace 
3) Pro teploty nižší než 5 °C se m ůže doba ošetřování prodloužit o dobu rovnou trvání teploty nižší než 5 °C. 
4) Vývoj pevnosti betonu je poměr průměrné pevnosti v tlaku po 2 dnech k průměrné pevnosti v tlaku po 28 

dnech stanovených z průkazních zkoušek nebo založených na známém chování betonu s porovnatelným 

složením 
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Při ošetřování betonu se musí: 

� Odkryté plochy tuhnoucího a tvrdnoucího betonu chránit před vyplavováním cementu z 

čerstvého betonu a před mechanickým nebo chemickým poškozením 

� Uložený beton stále udržovat ve vlhkém stavu nejméně po dobu 7 dní při použití 

cementu portlandského nebo struskoportlandského a 14 dní při použití cementu 

vysokopecního a při použití betonové směsi s příměsí s latentní hydraulicitou (např. 

popílku), pokud není doba ošetřování předepsána jinou formou nebo v projektové 

dokumentaci. 

 

Udržování ve vlhkém stavu ploch betonu se může zajistit následujícími postupy, použitými 

odděleně nebo postupně: 

� ponechání konstrukce v bednění 

� pokrytí povrchu betonu parotěsnými plachtami, které jsou zabezpečeny na hranách a 

spojích proti odkrytí 

� ukládání vlhkých krytů na povrch betonu a ochrana těchto krytů proti vysychání 

� udržování viditelně vlhkého povrchu betonu vhodnou vodou 

� nástřik vhodných ošetřovacích hmot. 

� chráněním před odpařováním vody,  

� vlhčením  

� nebo kombinací těchto opatření 

 

K ochraně před odpařováním vody lze použít ochranných krytů (písek, rohože, fólie) nebo 

hmot pro ošetřování povrchu čerstvého betonu dle ČSN 73 61 80, které neobsahují látky 

způsobující korozi betonu a výztuže. S vlhčením se musí započít ihned, jakmile beton ztvrdl 

natolik, že nedochází k vyplavování cementu. Při teplotě prostředí pod +5°C se však kropení, 

vlhčení ani zaplavování betonu provádět nesmí. 

Voda pro ošetřování betonu musí vyhovovat ČSN EN 1008 a její teplota smí být nejvýše o 

10°C nižší než je teplota povrchu betonové konstruk ce, pokud není prokázána neškodnost 

většího teplotního rozdílu 
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Umělé vysoušení povrchu tvrdnoucího betonu se smí provádět až v době, kdy beton 

dosáhne krychelné pevnosti odpovídající třídě betonu předepsané v projektové dokumentaci. 

Způsob sušení musí být zvolen tak, aby nebyly zhoršeny předepsané vlastnosti betonu a 

betonové konstrukce. 

Tepelné ošetřování betonu 

Jestliže se tuhnutí a tvrdnutí betonu urychluje proteplováním betonu, popř. betonové směsi 

musí být provedeno podle technologického předpisu tak, aby zajistilo vlastnosti betonu 

předepsané projektovou dokumentací a požadovanou spolehlivost a trvanlivost konstrukce. 

Pokud není stanoveno jinak v předpisech platných v místě stavby, nesmí nejvyšší teplota 

betonu uvnitř betonované části přestoupit 65°C, nejsou-li k dispozici údaje ze zkouš ek, že 

v kombinaci s používanými materiály nebudou mít vyšší teploty významný nepříznivý účinek 

na užitné vlastnosti betonu. 

Vzestup teplot betonu a chladnutí povrchu konstrukce musí být pozvolné a rovnoměrné.  

Tepelné ošetřování provzdušněného betonu musí být vždy prověřeno zkouškami, na základě 

kterých se stanoví nejvyšší přípustná teplota, její dovolený přírůstek a pokles. 

3.10. Betonování za zvláštních klimatických podmíne k 

Ukládání a ošetřování betonové směsi za nízkých a záporných teplot 

Bednění a výztuž musí být před betonováním očištěny od sněhu a námrazků. Povrch 

podkladu, na který se betonuje, musí mít teplotu nejméně +5°C 

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

taková, aby na začátku tuhnutí byla teplota betonu rovna: 

� Nejméně +5°C. 

� Při oteplování betonu nejméně hodnotě stanovené tepelným výpočtem. 

� Při betonování podle zvláštních požadavků projektové dokumentace, hodnotě 

stanovené tepelným výpočtem. 

Spřažené betonové konstrukce před zmonolitněním mají být spolehlivě prohřáty na teplotu 

min. +5°C a tuto teplotu je t řeba udržovat až do dosažení potřebné pevnosti. 

Při betonování oteplovaných masivních monolitických konstrukcí po vrstvách se musí 

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

vrstvou pod +1°C. 
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Nastalo-li při betonování porušení některých částí konstrukce mrazem, lze v betonování 

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

s betonem starším. 

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

následující požadavky: 

� Konstrukce se musí neprodleně po ukončení betonáže přikrýt a ošetřovat tak, aby 

teplota povrchu betonu neklesla pod +5°C po dobu ne jméně 72 hodin nebo nebyla 

vystavena působení mrazu, dokud krychelná pevnost betonu z kteréhokoliv zkušebního 

místa připadajícího na hodnocený celek betonu nedosáhne u betonu třídy B10 a nižší 

4MPa, B12,5 až B20 6MPa a u B25 a vyšší 8MPa 

� Tepelný odpor krytu konstrukce nesmí být nižší než tepelný odpor bednění, je třeba 

dbát na stejnoměrné vychládání konstrukce 

Voda potřebná k ošetřování betonu při teplotě prostředí nižším než +10°C nesmí mít teplotu 

nižší než +5°C. 

Při teplotě prostředí pod +5°C se beton nesmí vodou kropit, vlh čit ani zaplavovat a je třeba 

zabránit působení deště a sněhu na povrch betonu. 

Ukládání a ošetřování betonu v horkém a suchém prostředí 

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

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

než +20°C u masivních konstrukcí a +35°C u ostatníc h konstrukcí. 

Postup betonování a poloha pracovních spár musí být předem navrženy a ověřeny tak, aby 

nedošlo ke škodlivému odpařování vody v čerstvém betonu vlivem teploty a nízké relativní 

vlhkosti vzduchu a jeho proudění. 

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

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

betonová směs v daném prostředí vyhoví požadavkům ČSN 73 13 32 pro hodnotu 3,5Mpa 

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

Ihned po vybetonování konstrukce je nutno přistoupit k ochraně čerstvého betonu před 

působením slunečního záření a škodlivého vlivu větru. Přitom musí být odkryté plochy betonu 

chráněny před vyplavováním cementu a před mechanickým poškozením. 
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Jakmile beton ztvrdne, musí se zajistit chránění před odpařováním vody, vlhčení nebo 

kombinací, aby povrch betonu byl stále ve vlhkém stavu. 

Ošetřování je možno skončit nejdříve v době, kdy krychelná pevnost betonu z kterékoliv 

zkoušky připadající na hodnocený celek dosáhne alespoň 70% hodnoty zaručené krychelné 

pevnosti betonu pro danou třídu. 

3.11. Odbedňování a opravy vad betonových konstrukcí 

Bednění se musí odstraňovat tak, aby nedošlo k poškození odbedňovaných ploch konstrukce 

i bednění a aby byl vyloučen vznik nepřípustných napětí, otřesů a nárazů, porušení stability 

konstrukce apod. 

Při odbedňování a uvolňování monolitických konstrukcí se musí dodržet odbedňovací lhůty: 

� Odstraňování nenosných bočnic je dovoleno při použití cementu třídy nižší než 400 

zpravidla po 3 dnech. Jestliže se tvrdnutí betonu urychluje, nebo při použití cementu 

třídy 400 a vyšší lze tuto lhůtu zkrátit. Přitom musí být beton ztvrdlý tak, aby nedošlo při 

odbedňování k porušení povrchu a hran konstrukce 

� Odstranění nosného bednění konstrukcí, které po uvolnění ponesou částečné zatížení, 

je dovoleno teprve, když beton dosáhne x-násobek krychelné pevnosti dané třídy 

předepsaného v projektové dokumentaci pro toto stadium betonu 

� Ponese-li konstrukce ihned po odbednění plné navrhované zatížení nebo není-li 

projektem předepsána hodnota x, smí se odstranit nosné bednění teprve, když 

krychelná pevnost betonu odbedňované konstrukce vyhoví z hlediska spolehlivosti, tj. 

jestliže výsledek žádné zkoušky není menší než 85% hodnoty zaručené krychelné 

pevnosti betonu dané třídy.  

Zjištěné vady se musí co nejdříve odstranit po předchozím uvědomění investora. 

Části konstrukce nezaplněné betonem a štěrková hnízda narušující funkci konstrukce se 

vysekávají až na hutný beton, pečlivě se očistí od uvolněných částí a před nanesením 

nového betonu důkladně provlhčí vodou. Tato místa se musí zaplnit pečlivě zhutněnou 

betonovou směsí podobného složení, jaká se použila při betonování konstrukce nebo 

betonovou směsí z rychlovazného vysokopevnostního cementu dle prověřeného 

technologického předpisu. Vzhledové kazy povrchu lze opravit cementovou maltou nebo 

pačokem. 
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Opravy povrchů, které zůstanou neomítnuté, se provedou způsobem dohodnutým s 

projektantem a investorem. 

Způsob odstranění závad v závažnějších případech, zvláště oprav nebo úprav betonové 

konstrukce nevyhovující požadavkům projektové dokumentace na spolehlivost, musí být 

stanoven na základě odborného posouzení a vypracován nebo odsouhlasen projektantem. 

3.12. Výstupní kontrola betonových konstrukcí 

Tvary a rozměry hotových betonových konstrukcí musí odpovídat výkresům tvaru v 

projektové dokumentaci (PD). Nejsou-li v PD předepsány mezní odchylky geometrických 

parametrů, musí se stanovit přesnost dle požadavků CSN 73 0210-2 Přesnost monolitických 

betonových konstrukcí. 

Mezní odchylky a tolerance jsou uvedeny v následujících tabulkách v této normě. Povrch 

betonových konstrukcí. Jakost povrchu betonových konstrukcí se musí kontrolovat co 

nejdříve, bezprostředně po odbednění. Kontrolu provádí stavbyvedoucí se zástupcem 

technického dozoru odběratele (TDO). O kontrole a jejím výsledku provede stavbyvedoucí 

zápis do stavebního deníku. Povrch betonových konstrukcí musí být bez větších dutin a 

štěrkových hnízd. Celková plocha vadných míst nesmí převyšovat 5% celkového povrchu 

dané části konstrukce. U tenkostěnných konstrukcí nesmí přesáhnout 1%. Lokální hnízda 

nesmějí zasahovat více než 5% plochy příčného průřezu dané konstrukce. Nosná výztuž 

nesmí být obnažena. 

Povrchy určené k omítání nesmějí mít výčnělky větší jak 1/2 tloušťky předepsané omítky a 

nesmějí být znečištěny takovými látkami, které by snižovaly soudržnost povrchové úpravy s 

betonem (nevhodné odbedňovací prostředky). Povrch pohledového betonu musí odpovídat 

požadavkům projektové dokumentace. 

Doklady o jakosti transportbetonu 

Dodavatel transportbetonu musí doložit kvalitu betonové směsi výsledky, protokoly od 

akreditované zkušebny v souladu s ČSN 73 24 00 - Provádění a kontrola betonových 

konstrukcí. Protokoly od všech kontrolních zkoušek, vyplývající z objednávek transportbetonu 

musí být stavbyvedoucím vyžádány a dodavatelem transportbetonu předány nejpozději do 5 

týdnů od poslední dodávky betonové směsi. Pokud odběr betonové směsi trvá delší dobu jak 

8 týdnů, musí být předávány protokoly o kontrolních zkouškách průběžně. Doklady o kvalitě 
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betonu jsou součástí dokladové části při přejímacím řízení. Kontrolu pevnosti betonu v 

konstrukci je třeba provést: 

� když nevyhověly kontrolní zkoušky betonu 

� když kontrola je nutná z technologických důvodů 

� prokáže-li se, že nebyl beton v konstrukci zpracován a ošetřován podle normy a je 

ohrožena jeho jakost, nebo jsou jiné důvodné pochybnosti o jeho jakosti 

Kontrolu pevnosti betonu v konstrukci provádí vždy akreditovaná zkušebna. Na základě jejich 

pokynů zabezpečí stavbyvedoucí podmínky pro řádný průběh zkoušek. 

4. BOZP, KONTROLNÍ ČINNOSTI A OCHRANA ŽP 

4.1. Bezpečnost práce 

Pracovníci musí být prokazatelně proškoleni o zásadách bezpečnosti práce a musí dodržovat 

pořádek a kázeň na pracovišti. Za dodržování BOZP na staveništi je na svém úseku 

zodpovědný vždy příslušný mistr, na celé stavbě pak určený stavbyvedoucí. 

Nedílnou součástí školení o BOZP, musí být seznámení zaměstnanců provádějící práce 

bednící, betonářské, tesařské a železářské seznámeni též s technologickým postupem práce 

ve výškách. 

Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými cestami pro dopravu materiálu 

tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a 

nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k ohrožování bezpečnosti 

provozu na pozemních komunikacích, dále k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a 

vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického 

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

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

Každý zaměstnanec provádějící vázání břemen (vazač, signalista) musí být opětovně 

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

vizuálně zkontrolovat kvalitu vázacích prostředků. V neposlední řadě musí být řádně 

proškolen a vlastnit vazačský průkaz, který ho opravňuje provádět vazačské práce. 

Bednění, podpěrné konstrukce a podpěrná lešení 

Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. 
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Podpěrné konstrukce (stojky, rámové podpěry apod.) musí vykazovat pro konkrétní případ 

použití dostatečnou únosnost a musí být úhlopříčně ztuženy ve všech rovinách. 

Na podpěrná lešení pro bednění, jejich montáž, užívání, údržbu a demontáž se vztahují 

zvláštní předpisy. Lešení pod bedněním se musí zatěžovat tak, aby nedocházelo k 

excentrickému či jinému zatížení, které nebylo při statickém řešení uvažováno. 

Podpěrné konstrukce musí být postaveny a konstruovány tak, aby je bylo možno při 

odbedňování postupně bezpečně odstraňovat a uvolňovat bez nežádoucích otřesů budované 

konstrukce. 

Nejmenší průměr, popřípadě nejmenší velikost strany dřevěné podpěry je 70 mm. 

Podpěry několika pater nad sebou musí být půdorysně rozděleny tak, aby stály v ose nad 

sebou. 

Materiál, užitý ke stavbě bednění, podpěrných konstrukcí a lešení pro bednění musí 

odpovídat zvláštním předpisům. 

Bednění z dílců a bednění sestav do velkoplošných panelů musí být v každém stadiu 

montáže i demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. 

Při použití dílcových bednění, kde zařízení pro provádění betonáže jsou součástí těchto 

bednění, musí tato zařízení být montována před betonáží souběžně se stavbou dílcových 

bednění. 

Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doložena statickým výpočtem v 

dodavatelské dokumentaci s výjimkou prvků bez konstrukčního rizika. 

Podpěry musí být opatřeny patkami, hlavicemi nebo jinou úpravou pro rozložení zatížení, aby 

spolehlivě přenesly zatížení na podloží a zamezily posunutí podpěr. 

Podpěrná lešení pro bednění se kontrolují pravidelně jednou za měsíc a dále před betonáží a 

v jejím průběhu. 

Před započetím betonářských prací musí být celé bednění a jeho části, zejména podpěry, 

řádně prohlédnuty a závady odstraněny. Převzetí a kontrola bednění musí být zapsány do 

stavebního deníku odpovědným pracovníkem. 

Doprava a ukládání betonové směsi 

Při přečerpávání betonové směsi do přepravníků, zásobníků nebo při přímém ukládání do 

konstrukce se musí pracovat z bezpečných míst, kde jsou pracovníci chráněni proti pádu z 

výšky do hloubky, proti zavalení či zalití betonovou směsí apod. Pokud taková místa nelze 
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zajistit, musí být pracovník chráněn jiným způsobem (osobním zajištěním proti pádu, 

ochranným košem apod.). 

Pro pohyb pracovníků a pro ruční přepravu směsi na místo určení musí být vybudovány 

bezpečné komunikace (pracovní lešení, podlahy apod.). Pracovníci ani dopravní prostředky 

se nesmí pohybovat přímo po armatuře. 

Postup ukládání betonové směsi musí být v souladu s technologickými postupy a zvláštními 

předpisy. Betonáž v mimořádných podmínkách musí po celou dobu provádění řídit 

odpovědný pracovník. 

V průběhu betonáže se musí stále sledovat stav konstrukce bednění. Závady musí být ihned 

odstraňovány, jinak musí dojít k okamžitému zastavení betonáže, pokračovat se smí až po 

úplném odstranění závady. 

Čerpací potrubí na přepravu a ukládání betonových směsí musí být bezpečně provedeno, 

zakotveno a napojeno na nástavec čerpadla. Zařízení musí umožňovat odvzdušnění. Musí 

být zajištěn způsob dorozumění s obsluhou čerpadla. 

Přístupy z pevných částí objektů a konstrukcí na pracovní podlahy bednění musí odpovídat 

požadavkům zvláštních předpisů. 

Beton nosných konstrukcí, který nedosáhl projektem požadované nosnosti, nesmí být 

vystaven nárazům, otřesům, zatížení a dalším škodlivým účinkům. 

Jestliže se tuhnutí a tvrdnutí betonu urychluje zvláštními metodami (proteplování 

elektroohřevem apod.), musí dodavatel stavebních prací pro tuto technologu zpracovat 

technologický postup, který zajistí požadované vlastnosti betonu a bezpečnost práce. 

Odbedňování a uvolňování konstrukcí 

Odbedňovací práce nosných prvků, konstrukcí nebo jejich částí, u nichž po předčasném 

odbednění hrozí nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce, mohou být zahájeny jen na 

příkaz odpovědného pracovníka. 

Při odbedňování konstrukcí ve výškách se musí používat bezpečná technická zařízení a 

pomůcky. Žebříku lze použít pouze při odbedňovacích pracích do výše 3 m odbedňované 

konstrukce nad pracovní podlahou, kdy se neuvolňují nebo neodstraňují nosné části 

bednění. Stabilita žebříků nesmí být závislá na demontovaných částech bednění a podpěr. 

Prostor odbedňovacích prací musí být zajištěn proti vstupu nepovolaných osob. 
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Bezprostředně po odbedňování je nutno odbedněný materiál odstraňovat a ukládat na 

určená místa tak, aby nepřekážel a nepřetěžoval konstrukci. Prvky a dílce musí být upraveny 

tak, aby se nestaly zdrojem úrazu. 

Práce železářské 

Zařízení pro výrobu armatury (stroje, přípravky apod.), objekty a zařízení související musí být 

řešeny tak, aby pracovníci nebyli ohroženi pohybem materiálu a jeho ukládáním. 

Na stroji na přípravu armatury nesmějí být stříhány a ohýbány pruty průměru, který 

neodpovídá jeho konstrukci a pruty kratší než 0,3 m, pokud není instalováno zařízení, které 

bezpečně chrání pracovníka před úrazem. Ruce pracovníka se nesmí přiblížit místu střihu, 

ohybu a jiným nebezpečným místům blíže než 0,15 m. Při střihu a v době chodu stroje musí 

pracovník odstraňovat odpad z ustřihovaných prutů pouze pomocí vhodné pomůcky. 

Při stříhání několika prutů současně musí být pruty zajištěny v pevné poloze (svěrkami, 

konstrukcí stroje, vhodnými přípravky apod.). Přidržovat pruty přitom volně rukama je 

zakázáno. 

Ohýbačky s motorickým pohonem musí být na přední straně stolu vybaveny vypínací tyčí 

nebo stop tlačítky zajišťujícími v případě nebezpečí okamžité zastavení chodu stroje. 

Stříhání a ohýbání více prvků současně je dovoleno jen za předpokladu, že tím není 

přetěžován stroj. Pruty musí být tak upevněny nebo zajištěny, aby nebyl ohrožen pracovník 

obsluhy nebo okolí stroje. 

Armatura po konečném uložení nesmí být deformována. 

Před započetím betonáže musí zhotovenou armaturu převzít odpovědný pracovník zápisem 

do stavebního nebo montážního deníku s výjimkou jednoduchých prvků, kde nehrozí 

poškození konstrukce z důvodu nesprávného uložení výztuže. 

Způsob zavěšování a dopravy hotových výrobků (prostorových konstrukcí) stanoví výrobce. 

Při montáži musí být použity předepsané montážní a bezpečnostní přípravky. Montážní a 

bezpečnostní přípravky a vázací prostředky musí být před a v průběhu použití kontrolovány, 

po použití očištěny, řádně uloženy a konzervovány. Montážní a bezpečnostní přípravky, 

sloužící k zajištění bezpečné montáže, zejména bezpečnosti pracovníků při montáži ve 

výšce, je třeba  upevňovat k dílcům ještě na zemi (výchozí úrovni) před jejich zdvihem, pokud 

to nevylučuje technologický postup montáže. 
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Pro zvedání dílců musí být použito vázacích prostředků, které odpovídají příslušným (např. 

statickým) parametrům jednotlivých druhů dílců. Způsob upevnění, místa upevnění a seřízení 

vázacích prostředků musí být voleny tak, aby upevnění i uvolnění vázacích prostředků mohlo 

být provedeno bezpečně. 

Dodavatel je povinen: 

� vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do práce až po opuštění pracoviště. 

� vybavit všechny osoby, které vstupují na staveniště OOPP, odpovídajícími ohrožení, 

které pro tyto osoby z provádění stavebních prací vyplývá 

� seznámit ostatní dodavatele s požadavky bezpečnosti práce obsaženými v projektu 

stavby a v dodavatelské dokumentaci. 

4.2. Ověřování jakosti 

Za trvalou a důslednou kontrolu kvality práce, zajištění všech kontrolních operací, za 

veškerou dokumentaci, týkající se kvality prací, za organizaci práce na stavbě a za 

dodržování technologických postupů je odpovědný stavbyvedoucí. 

Kontrola 

 

Zásady kontroly 

Výsledná přesnost monolitické konstrukce je hodnocena porovnáním skutečných hodnot 

geometrických parametrů konstrukce a hodnot pro tyto parametry předepsanými v projektu. 

Pro hodnocení kvality konstrukce z hlediska přesnosti se použije ČSN 73 0212-6. 

Přesnost geometrických parametrů monolitických konstrukcí pozemního stavitelství se 

kontroluje podle ČSN 73 0270, konstrukcí plošných a liniových podle ČSN 73 0275. 

Všechny geometrické parametry předepsané ke kontrole musí být objektivně kontrolovatelné. 

Pro jednotlivé parametry musí být určeno místo měření na konstrukci, čas měření v procesu 

realizace konstrukce a způsob kontroly. Při zjišťování skutečných hodnot geometrických 

parametrů nebo jejich skutečných odchylek se zpravidla užívají dotykové plochy měřidel 

daného tvaru a velikosti, které eliminují vliv drsnosti a struktury povrchu. Jestliže by bylo 

nutné provádět kontrolní měření v místě vady povrchu, musí být v případě dutin, 

poškozených hran či rohů taková místa nahrazena přípravkem, který pro měření nahradí 
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chybějící část povrchu konstrukce. Vyčnívající nadbytečný beton pak pro měření musí být 

odstraněn. 

Pro průkaz kvality geometrické přesnosti bednících systémů se používá stoprocentní kontroly 

stanovených geometrických parametrů bednění a porovnává se s odchylkami, které udává 

jeho výrobce, nebo které jsou výsledkem návrhu přesnosti bednění. 

Doporučuje se zpracovat projekt kontrolních měření přesnosti pro osazení dílců bednění, při 

betonáži 

a konstrukce po jejím odbednění. Smyslem těchto měření je: 

� zjistit nepředvídané odchylky rozměrů, tvaru, polohy a orientace geometrických 

parametrů bednění před betonáží a při betonáži a provést případnou rektifikaci 

bednění při překročení mezních hodnot určených geometrických parametrů, případně 

zabránit poruše bednění; 

� zjistit skutečné odchylky geometrických parametrů odbedněné konstrukce a provést 

případné potřebné měřické korekce pro osazení bednění a betonáž vyššího podlaží 

objektu nebo sousedních polí konstrukce. 

Kontrolní měření průhybu konstrukcí spadá do kontrolních měření geometrických parametrů 

monolitické konstrukce tehdy, byla-li předepsána základní hodnota nadvýšení bednění a její 

přesnost a skutečná hodnota nadvýšení bednění byla zjištěna měřením ve stanoveném 

místě měření. 

Pro kontrolu přesnosti monolitické konstrukce se doporučuje zřídit kontrolní body, z nichž se 

měřickými metodami zajišťuje a kontroluje, popřípadě koriguje jejich skutečná přesnost. 

Kontrolní body se vytyčí s přesností podle ČSN 73 0421. Pro tato měření se doporučuje 

navrhnout a při provádění zajistit takový systém bodů a přímek, který bude spolehlivě 

zabezpečen proti zničení při provádění stavby a bude při měření přístupný. V této souvislosti 

je vhodné navrhnout polohu a velikost průniků konstrukcemi pro tato měření a patřičným 

způsobem osadit jejich bednění do bednění konstrukcí. 

Při kontrolních měřeních přesnosti určených geometrických parametrů bednění a konstrukce 

se musí vzít při jeho vyhodnocení v úvahu všechny časově závislé odchylky a deformace, 

kterými je skutečná hodnota kontrolovaného geometrického parametru ovlivněna, zejména 

vlivem změn teploty a zatížení. 
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Místa měření na dokončeném bednění a na dokončené odbedněné konstrukci se stanoví 

podle ČSN 73 0270 nebo podle projektu kontrolních měření, pokud ČSN 73 0270 nelze pro 

kontrolu přesnosti určitého geometrického parametru konstrukce použít. 

 

Rozsah kontroly (podle ČSN P ENV 13670-1 Tabulka 2) 

Předmět Kontrolní t řída 1 Kontrolní t řída 2 Kontrolní t řída 3 

Lešení, bednění, skruže a pod-

pěrné lešení 

vizuální kontrola hlavní lešení a bedně-

ní, 

všechna lešení a bednění, 

kontrola před betonováním, 

viz 11.4 kontrola před betono-

váním, viz 11.4 

Betonářská výztuž vizuální kontrola a 

namátková měření 

hlavní výztuž, kontrola všechna výztuž, kontrola 

před betonováním viz 

11.5.1 (2) a 11.5.2 před betonováním, viz 

11.5.1(2) a 11.5.2 

Předpínací výztuž kontrolní třídu 1 

nelze použít 

části konstrukce s předpínací výztuží, kontrola před 

betonováním, viz 11.6.2 a 11.6.3 

Zabetonované prvky vizuální kontrola podle projektové specifikace 

Montáž prefabrikovaných dílců podle montážní specifikace 

Staveništní doprava a ukládání 

betonu 

podle 11.7 

Ošetřování betonu a povrchová 

úprava 

nekontroluje se podle 11.7 

Napínání předpínací výztuže, 

včetně injektáže 

kontrolní třídu 1 

nelze použít 

podle 11.6.3 a 11.6.4 

Geometrie hotové konstrukce nepožaduje se podle projektové specifikace 

Dokumentace o kontrole nepožaduje se podle požadavku této předběžné normy 

 

Kontrolní t řídy (podle ČSN P ENV 13670-1 Tabulka G.1) 

Předmět Kontrolní t řída 1 Kontrolní t řída 2 Kontrolní t řída 3 

Druh staveb - budovy ≤ 2 podlaží - obvyklé mosty 

- budovy > 2 podlaží 

- speciální mosty NP)  

- výškové stavby 

- velké přehrady 

- stavby pro jaderné 
reaktory 

- zásobníky 

Druh nosných prvků - vyztužené nosníky a - vyztužené nosníky a desky - vyztužené oblouky a 
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desky s rozpětím <10 

m 

- jednoduché stěny a 

sloupy 

- jednoduché základové 

konstrukce 

s rozpětím > 10 m 

- štíhlé stěny a sloupy 

- pilotové hlavice 

- oblouky < 10 m 

klenby 

- vysoce tlačené části 

- velmi citlivé a složité 

základy 

- oblouky > 10 m 

NP) NÁRODNÍ POZNÁMKA V ČR se speciálními mosty rozumějí mosty neobvyklých soustav a mimořádných 

rozpětí (ČSN 73 6203 a ČSN 736209). 

Použitá kontrolní třída má být v souladu s předpisy platnými v místě stavby a má být 

stanovena v projektové specifikaci. 

 

Kontrola betonování  

Kontrola p řed betonováním a výrobou (podle ČSN P ENV 13670-1 Tabulka G.2) 

předmět Způsob  Požadavek  Kontrolní t řída 

1 

Kontrolní t řída 

2 

Kontrolní t řída 

3 

Specifikace 

betonu 

vizuální ČSN EN 206-1 před zahájením 

výroby 

před zahájením 

výroby 

před zahájením 

výroby 

Kontrola výroby 

betonu 

přezkoumání 

certifikátu, 

pokud je 

k dispozici 

 

 

 

vizuální 

kontrola, kde 

není inspekce 

třetí stranou 

certifikát od 

akreditovaného 

certifikačního 

orgánu, že 

výroba je 

kontrolována 

(podle ČSN EN 

206-1) 

 
jinak kontrola 

výrobcem 

betonu (podle 

ČSN EN 206-1) 

v případě 

nového 

dodavatele 

betonu a při 

pochybnosti 

 

 

 

v případě 

nového 

dodavatele 

betonu a při 

pochybnosti 

v případě 

nového 

dodavatele 

betonu a při 

pochybnosti 

 

 

 

v případě 

nového 

dodavatele 

betonu a při 

pochybnosti 

v případě 

nového 

dodavatele 

betonu a při 

pochybnosti 

 

 

 

v případě 

nového 

dodavatele 

betonu a při 

pochybnosti 

Plánování 

výroby 

vizuální kontrola potřebná 
informace pro 
výrobu 

 písemná 

informace 

písemná 

informace 

 

 

 

 



Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

Bc. Jiří Kovařík                                                                                    FAKULTA 

STAVEBNÍ        

36  

 

Kontrola čerstvého betonu (podle ČSN P ENV 13670-1 Tabulka G.3) 

Předmět Způsob  Požadavek  Kontrolní t řída 

1 

Kontrolní t řída 

2 

Kontrolní třída 

3 

Dodací list pro 

transportbeton 

vizuální kontrola shoda se 

specifikací 

každá dodávka každá dodávka každá dodávka 

Konzistence 

betonu 

vizuální kontrola 

 

použití vhodné 

zkoušky 

konzistence1) 

konzistence 
podle 
objednávky 
shoda se 
stupněm 
konzistence 

namátkově 

 

pouze při 

pochybnosti 

každá dodávka 

 

při zkoušce 

ztvrdlého betonu 

a při 

pochybnosti 

každá dodávka 

 

při zkoušce 

ztvrdlého betonu 

a při 

pochybnosti 

Stejnorodost 

betonu 

vizuální kontrola 

 

zkouška 

porovnáním 

vlastností vzorků 

odebraných 

z různých částí 

záměsi 3) 

stejnorodý 

vzhled betonu 

 

vzorky musí 

vykazovat stejné 

vlastnosti 4) 

při pochybnosti 

 

 

při pochybnosti 

každá dodávka 

 

 

při pochybnosti 

každá dodávka 

 

 

při pochybnosti 

Zkouška identity 

pro pevnost v 

tlaku 

zkouška podle 

ČSN EN 206-1 
2) 

shoda 

s pevnostní 

třídou v tlaku 2) 

pro beton bez 

značky CE nebo 

jiné certifikace 

třetí stranou 

 

při pochybnosti 

 

pro beton bez 

značky CE nebo 

jiné certifikace 

třetí stranou 

 

podle projektové 

specifikace 

 

při pochybnosti 

pro beton bez 

značky CE nebo 

jiné certifikace 

třetí stranou 

 

 
podle projektové 

specifikace 

 
při pochybnosti 

Obsah vzduchu zkouška podle 

ČSN EN 206-1 
1) na staveništi 

shoda se 

specifikací 

namátkově 

 

podle projektové 

specifikace 

při pochybnosti 

namátkově 

 

podle projektové 

specifikace 

při pochybnosti 

namátkově 

 

podle projektové 

specifikace 

při pochybnosti 

 

Jiné 

charakteristiky: 

 

úprava 

 
3) 

 

záznam 

 

 
3) 

 

dávkování a 

 

 

 

každá dodávka 

 

 

 

každá dodávka 

 

 

 

každá dodávka 
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konzistence 

 

čas dodání 

 

čas uložení 

 

teplota 

záznam 

 

záznam 

 

záznam 

druh přísady  
 

5) 

 

5) 

 

5) 

 
pokud se 

požaduje 

pokud se 

požaduje 

pokud se 

požaduje 

 
pokud se 

požaduje 

pokud se 

požaduje 

pokud se 

požaduje 

 
pokud se 

požaduje 

pokud se 

požaduje 

pokud se 

požaduje 

POZNÁMKA 
1) Pro zkoušku identity musí být použito kritérium podle ČSN ENV 206-1 pro jednotlivý vzorek 
2) Zkoušení identity pro pevnost, pokud se požaduje, např. pro betony bez značky CE nebo bez certifikace 

třetí stranou. 
3) Podle stanovených nebo dohodnutých norem.       
4) V mezích shodnosti zkoušky a dohodnutých tolerancí rozptylu. 
5) Podle ČSN EN 206-1:2001 a projektové specifikace 
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Kontrola činností p řed betonováním (podle ČSN P ENV 13670-1 tab. G.4) 

Předmět Kontrolní t řída 1 Kontrolní t řída 2 Kontrolní t řída 3 

Plánování kontroly  výsledky zkušebního 

betonování, pokud bylo 

dohoda o řízení jakosti 

kontrolní plán 

seznam zařízení 

výsledky zkušebního 

betonování, pokud bylo 

dohoda o řízení jakosti 

kontrolní plán 

seznam zařízení 

seznam obsluhy 

Kontrola základní kontrola  

kontrola při pochybnosti 

základní a namátková 

kontrola 

stabilita podpěrného 

lešení a bednění 

vizuální kontrola: 

- upevnění výztuže 

- těsnosti bednění 

- čistoty bednění 

- odbedňovacího 
prostředku, množství 

- navlhčení bednění 

- pracovní spáry 

- plánovaného postupu 

betonování 

- přístupu 

- plánované dodávky 

- krycí vrstvy betonu 

měření rozměrů 

kontrola před každým 

betonováním 

stabilita podpěrného 

lešení a bednění 

vizuální kontrola: 

- upevnění výztuže 

- těsnosti bednění 

- čistoty bednění 

- odbedňovacího 
prostředku, množství 

- navlhčení bednění 

- pracovní spáry 

- plánovaného postupu 

betonování 

- přístupu 

- plánované dodávky 

- krycí vrstvy betonu 

měření rozměrů 
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Kontrola ukládání a zhut ňování (podle ČSN P ENV 13670-1 tab. G.5) 

Předmět Kontrolní t řída 1 Kontrolní t řída 2 Kontrolní t řída 3 

Plánování kontroly  pokyny pro obsluhu 

rychlost ukládání 

postup ukládání 

tloušťka vrstvy 

pokyny pro obsluhu 

rychlost ukládání 

postup ukládání 

tloušťka vrstvy 

výkres nebo procesní 

diagram 

Kontrola, obedněné 

povrchy 

základní kontrola základní a namátková 

kontrola: 

- povětrnostní podmínky 

- rychlost ukládání 

- postup ukládání 
- tloušťka vrstvy 

- segregace betonu 

- konzistence 

- počet ponorných 

vibrátorů 

- velikost ponorných 

vibrátorů 

- vzdálenost vpichů 

- hloubka vpichů 

- převibrování 

- příložné vibrátory 

- povrchové vibrátory 

- přemísťování betonu 

- průhyb bednění 

- upevnění 
zabetonovaných částí 

kontrola veškerého 

betonování: 

- povětrnostní podmínky 

- rychlost ukládání 

- postup ukládání 
- tloušťka vrstvy 

- segregace betonu 

- konzistence 

- počet ponorných 

vibrátorů 

- velikost ponorných 

vibrátorů 

- vzdálenost vpichů 

- hloubka vpichů 

- převibrování 

- příložné vibrátory 

- povrchové vibrátory 

- přemísťování betonu 

- průhyb bednění 

- upevnění 
zabetonovaných částí 

Kontrola, neobedněné 

povrchy 

základní kontrola základní a namátková 

kontrola: 

- odloučení cementového 
mléka na povrchu 

- rovinnost povrchu 

- tvoření krusty 

- čas ukončení 

zhutňování 

- čas dokončení 

- ochrana povrchu 

měření odchylek povrchu 

kontrola veškerého 
betonování: 
- odloučení cementového 

mléka na povrchu 
- rovinnost povrchu 

- tvoření krusty 

- čas ukončení 

zhutňování 

- čas dokončení 

- ochrana povrchu 

měření odchylek povrchu 
podle projektové 
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podle projektové 

dokumentace 

dokumentace 

 

 

Kontrola ošet řování a ochrany (podle ČSN P ENV 13670-1 tab. G.6) 

Předmět Kontrolní t řída 1 Kontrolní t řída 2 Kontrolní t řída 3 

Plánování kontroly  postup při ochraně proti 

vysychání a působení 

mrazu 

postup řízení teploty 

systém monitorování 

teploty a registrace 

zralosti betonu 

postup při ochraně proti 

vysychání a působení 

mrazu 

postup řízení teploty 

systém monitorování 

teploty a registrace 

zralosti betonu 

výpočet vývoje a průběhu 

teploty podle projektové 

specifikace 

Kontrola základní kontrola základní a namátková 
kontrola: 
- ochrana proti vysychání, 

zralost betonu 

- ochrana proti mrazu 

- čas odbednění, zralost 

betonu 

- teplotní rozdíly 

kontrola každého 

betonování: 

- ochrana proti vysychání, 

zralost betonu 

- ochrana proti mrazu 

- čas odbednění, zralost 

betonu 

- teplotní rozdíly 
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Kontrola pracovních činností po betonování (podle ČSN P ENV 13670-1 tab. G.7) 

Předmět Kontrolní t řída 1 Kontrolní t řída 2 Kontrolní t řída 3 

Plánování kontroly  pokyn pro kontrolu podle projektové specifikace 

Kontrola kontrola geometrie 

základní kontrola 

kontrola geometrie 

pevnost a zralost betonu v době odbednění 

vzhled povrchu: 

- díry 
- štěrková hnízda 

- pískové pruhy 

- dutiny po vzduchových bublinách 

- trhliny 

- šířky trhlin 

styky: 

- konce výztužných prutů pro stykování v pracovní 

spáře 

- šrouby 

- dočasné vložky 

- připevňovací přípravky 

krytí výztuže: 

- ověření magnetickým indikátorem výztuže 

(profometrem), pokud je požadováno projektovou 

specifikací 

 

 

Mezní odchylky 

Hodnoty mezních odchylek a tolerancí geometrických parametrů monolitických konstrukcí 

jsou stanoveny podle provozně funkčních požadavků kladených na konstrukci a podle vlivu 

její geometrické přesnosti na další návazné stavební konstrukce a práce. 

Aby dohotovená konstrukce mohla spolehlivě plnit požadované funkce z hlediska přesnosti, 

vymezuje se její přesnost mezními odchylkami a tolerancemi rozměrů, tvaru, polohy a 

orientace.  

Přesnost monolitických konstrukcí odvozená od funkčních požadavků se zpravidla stanoví 

pro konstrukce bez dalších stavebních úprav. 

Při stanovování přesnosti geometrických parametrů monolitických konstrukcí a jejich částí se 

doporučuje uplatňovat tyto zásady: 
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� respektovat vždy technické a technologické možnosti zhotovení monolitických 

konstrukcí při ekonomické přiměřenosti; 

� nepožadovat vyšší přesnost konstrukcí, než která je nezbytně nutná; 

� nepředepisovat vysoké přesnosti, když je možno následnými technologickými 

operacemi vyrovnat menší přesnost méně nákladnými postupy a vyšší možnou 

přesností následných procesů, jimiž lze vyhovět funkčním požadavkům (např. násypy 

a vyrovnávací vrstvy pod konečné povrchové úpravy podlah, zavěšené montované 

podhledy, přizdívky, obklady stěn apod.) a když je možné oddělit geometrii montáže 

určitých stavebních dílců (např. montovaného pláště s vyššími požadavky na 

přesnost) od skutečné nižší přesnosti monolitické konstrukce, a to vhodným řešením 

spojovacích článků mezi pláštěm a monolitem s dostatečnými možnostmi vyrovnání 

skutečných odchylek monolitické konstrukce. 

Hodnoty mezních odchylek a tolerancí geometrických parametrů monolitických konstrukcí se 

při navrhování přesnosti konstrukcí volí podle doporučených hodnot z tabulek uvedených 

níže nebo podle potřeby i hodnoty menší při zvýšených nárocích na přesnost té které části 

konstrukce vyplývajících z náročných funkčních požadavků na kontrolu nebo vynucených 

následnými technologickými procesy a operacemi s vyššími nároky na přesnost konstrukce. 

Vždy se však veškeré požadavky a odvolávky řádně uvedou a dokumentují v projektu. 

Návrhy geometrické přesnosti monolitické konstrukce se zpracovávají podle ČSN 73 0220  

a ČSN 73 0210-1, jakož i informací od výrobců bednících systémů či výsledků návrhů 

přesnosti bednění (pokud je třeba tento návrh přesnosti bednění zpracovávat). Pro výpočet 

přesnosti se použije některá z metod výpočtu podle ČSN 73 0221. 

Charakteristiky přesnosti jednotlivých vybraných geometrických parametrů monolitické 

konstrukce se označují některým ze způsobů uvedených v ČSN 01 3481, při použití značek a 

dalších pravidel podle ČSN 01 3405. 

Při stanovení hodnot mezních odchylek a tolerancí rozměrů, tvaru, polohy a orientace 

bednění a jeho částí, je třeba vzít v úvahu všechny vlivy, které působí na přesnost bednění v 

procesu osazení bednění, betonování a tuhnutí betonu až do doby odbednění konstrukce. 

Jsou to zejména vlivy zatížení bednění čerstvým betonem, jeho vibrací, povolením spojů a 

styků u montovaných systémů bednění, bobtnání řeziva, popuštění podpěr, dotvarování a 

smršťování betonu do doby odbednění konstrukce, vlivy změn teploty, případně další vlivy. 
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Významným podkladem pro výběr druhu bednění jsou informace o garantování přesnosti 

bednění od jeho výrobce. Změny geometrických parametrů monolitických konstrukcí, které 

nastanou v betonové konstrukci po jejím odbednění při zatěžovací pevnosti, musí být 

zahrnuty do hodnot mezních odchylek a tolerancí geometrických parametrů betonové 

konstrukce, odvozených od funkčních požadavků. 

 

Přesnost bednění 

Bednění pro vytváření monolitických konstrukcí je třeba považovat za zvláštní druh 

montované konstrukce, jejíž přesnost ovlivňuje zásadně přesnost v ní zhotovené monolitické 

konstrukce. Na přesnost bednění působí v průběhu jeho užití řada vlivů. 

Kritériem přesnosti použitého bednění je skutečná přesnost v něm zhotovené monolitické 

konstrukce. Posuzuje se na základě skutečných hodnot geometrických parametrů konstrukce 

zjištěných ve vybraných místech měření a hodnotí se podle ČSN 73 0212-6. 

Návrh přesnosti dílčích sestav bednění lze zpracovat podle ČSN 73 0220, přičemž 

rozhodujícím výchozím parametrem pro výpočet přesnosti dílčích sestav podle ČSN 73 0220 

je požadovaná přesnost v něm zhotovené konstrukce, vyjádřená mezními odchylkami a 

tolerancemi příslušných geometrických parametrů. 

Přesnost osazení bednění a jejich částí k vytyčeným nebo rozměřeným značkám ve 

vodorovné rovině a ve výškové úrovni se volí podle ČSN 73 0210-1. 

Jestliže by přesnost osazení bednění podle této ČSN 73 0210-1 nezajistila potřebnou 

přesnost konstrukcí, musí se v projektu přesnost osazení bednění předepsat, a to podle 

druhu bednění a jeho předpokládaných změn jeho geometrických parametrů při betonáži. 

Tam, kde je to třeba z hlediska kontroly přesnosti geometrických parametrů bednění a 

přesnosti jeho osazení, doporučuje se osadit kontrolní měřické body a zařízení, aby při 

betonáži prováděná kontrola přesnosti byla jednoduchá a dostatečně přesná. 

Vyžaduje-li se u některých vodorovných konstrukcí, aby tato konstrukce byla vybetonována s 

nadvýšením, považuje se toto nadvýšení bednění za zvláštní geometrický parametr, jehož 

přesnost se musí stanovit v projektu a na dohotoveném bednění zjistit jeho skutečnou 

hodnotu měřením. 

Vztah mezi tolerancemi předepsanými pro monolitickou konstrukci a tolerancemi bednění se 

při obecně rozdělených tolerančních intervalech téhož parametru konstrukce a bednění volí 
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tak, aby dolní mezní rozměry konstrukce a bednění byly shodné a hodnota tolerance 

parametrů bednění byla rovna 0,6 až 0,8 hodnoty tolerance téhož parametru konstrukce v 

závislosti na druhu bednění. 

 

Tabulky mezních odchylek (podle normy ČSN 73 0210-2 Geometrická p řesnost ve 

výstavb ě. Podmínky provád ění. Část 2: P řesnost monolitických betonových 

konstrukcí) 

Mezní odchylky celkových rozm ěrů a polohy konstrukcí (hodnoty v mm) 

Předmět 

Základní rozm ěry v m  

do 4 
nad 4 

do 8 

nad 8 

do 16 

nad 16 

do 25 
nad 25 

1 Rozměry v půdorysu,  

např. délky, šířky 
±12 ±15 ±20 ±25 ±30 

2 Rozměry v nárysu,  

např. výšky podlaží, podest, vzdál. úložných ploch 
±15 ±15 ±20 ±30 ±30 

3 Světlé rozměry v půdorysu,  

např. rozměry mezi podporami (sloupy, stěnami atd.) 
±15 ±20 ±25 ±30  

4 Světlé rozměry v nárysu,  

např. mez podlahou a stropem, mezi průvlaky atd. 
±20 ±20 ±30   

5 Světlé rozměry otvorů,  

např. pro okna, dveře apod. 
±12 ±16    

 

Mezní odchylky rozm ěrů průřezů konstrukcí (hodnoty v mm) 

Předmět 

Základní rozm ěry v  m 

do 0,120 
nad 0,120 

do 0,250 

nad 0,250 

do 0,500 
nad 0,500 

1 Stěny ±4 ±6 ±8 ±10 

2 Stropy ±6 ±8 ±10 ±12 

3 Sloupy ±3 ±4 ±5 ±6 

4 Průvlaky, trámy ±5 ±6 ±8 ±10 
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Tolerance rovinnosti rovinných ploch (hodnoty v mm)  

Předmět 

Pro delší rozm ěr plochy v  m 

do 1,0 
nad 1,0 do 

4,0 

nad 4,0 do 

10,0 

nad 10.0 

do 16,0 
nad 16,0 

1 Nedokončené povrchy stropů 4 6 12 15 20 

2 Nedokončené povrchy stropů se 
zvýšenými nároky 

Podle funkčních požadavků 

3 Stěny s nedokončenými povrchy 6 12 15 20 25 

4 Stěny s nedokončenými povrchy se 
zvýšenými nároky 

Podle funkčních požadavků 

 

Tolerance místní rovinnosti povrch ů rovinných ploch (hodnoty v mm) 

Předmět Na vztažnou délku 2 m  

1 Stropy s nedokončeným povrchem 5 

2 Nedokončené povrchy stropů se zvýšenými nároky Podle funkčních požadavků 

3 Stěny s nedokončenými povrchy 6 

4 Stěny s nedokončenými povrchy se zvýšenými nároky Podle funkčních požadavků 

 

Tolerance místní p římosti (hodnoty v mm) 

Předmět Na vztažnou délku 2 m  

1 Hrany a kouty (stěny, stropy, otvory atd.) 6 

2 Hrany průvlaků, trámů, sloupů 8 

 

Mezní odchylky svislosti svislých konstrukcí (hodno ty v mm) 

Předmět 
Výška konstrukce v  m 

do 2,5  nad 2,5 do 4,0  nad 4,0  

1 Stěny *) ±5 ±8 ±12 

2 Sloupy *) ±4 ±6 ±10 

*) Určené povrchové přímky nebo hrany 
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Tolerance vodorovnosti vodorovných konstrukcí (hodn oty v mm) 

Předmět 
Délka konstrukce v  m 

do 4,0  nad 4,0 do 8,0  nad 8,0 do 16,0  nad 16  

Stropy, průvlaky v jednom poli 6 8 15 20 

 

Tolerance rovnob ěžnosti protilehlých konstrukcí (hodnoty v mm) 

Předmět 
Rozpětí vzdálenosti v  m 

do 4,0  nad 4,0 do 8,0  nad 8,0 do 16,0  

Protilehlé stěny, průvlaky, trámy  10 12 20 

 

Mezní odchylky pravoúhlosti nebo daného sev řeného úhlu (hodnoty v mm) 

Předmět 
Délka konstrukcí *)  

do 4,0  nad 4,0 do 8,0  nad 8,0 do 16,0  nad 16  

Sousední stěny, průvlaky, trámy atd. ±4 ±6 ±8 ±10 

*) pro kratší rameno sevřeného úhlu 
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Podle normy ČSN P ENV 13670-1 jsou povolené odchylky: 
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4.3. Ochrana životního prost ředí 

Veškeré činnosti musí být prováděny tak, aby neohrožovaly životní prostředí. U betonářských 

prací se jedná především o hlučnost při montáži a demontáži bednění, při ukládání výztuže a 

hlučnost způsobená dopravou betonové směsi, proto je třeba dodržovat časové limity pro 

provádění hlučných prácí. Je nutno zabránit znečišťování komunikací vozidly odjíždějícími ze 

staveniště. Všechny vzniklé odpady je nutno třídit dle druhu do označených a pro tento účel 

určených sběrných nádob. Při vzniku ekologické havárie je nutno minimalizovat možné 

dopady na životní prostředí dle havarijních plánů. 

 

4.4. Změnové řízení 

Změnové řízení podléhá ustanovení dokumentovaného postupu společnosti v ON „Změnové 

řízení“. 
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.a)  Identifikace stavby 

 

Název stavby:  Hotel 

Stupeň dokumentace: Prováděcí projekt 

Místo stavby:   Hranice na Moravě 

Kraj:    Olomoucký 

Charakter stavby:  Novostavba 

Zastavěná plocha:  639,66m2 

Projektant:   Jiří Kovařík 

    Paršovice 55 

    753 55, Paršovice 

 

A.b)  Údaje o dosavadním využití, majetkoprávní vzt ahy 

 Pozemek je  podle územního plánu v obci Hranice na Moravě. Daná zóna 

umožňuje výstavbu uvedené stavby. Výstavba v dané lokalitě splňuje podmínky 

podrobné prostorové regulace. 

 

A.c)   Údaje o provedených pr ůzkumech a napojení na infrastrukturu 

 Pro zhotovení objektu bude provedeno: 

 - polohopisné a výškopisné zeměření pozemku a budou vytyčeny hranice 

pozemku pro investora 

 - bude provedeno požárně bezpečnostní řešení stavby 

Stavbu není nutné chránit před škodlivými vlivy vnějšího prostředí. 

Objekt bude napojen na : 

- přípojku nízkého napětí 0,4kV 

- kanalizaci 

- vodovod 

- plyn 

 

A.d)  Informace o spln ění požadavk ů dotčených orgán ů 

Projekt splňuje veškeré požadavky dané dotčenými orgány a správců inženýrských 

sítí v dané lokalitě. 
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A.e)  Dodržení obecných požadavk ů na výstavbu 

Při zpracování projektové dokumentace bylo postupováno v souladu s vyhláškou 

MMR č. 268/2009 Sb., o  technických požadavcích na stavby, se Stavebním 

zákonem č. 183/2006 Sb. Zákona o územním plánování a stavebním řádu. 

Dokumentace staveb respektuje ustanovení platných ČSN a to zejména norem, 

týkajících se stavebního a dispozičního řešení, konstrukčních částí objektů 

(betonové, zděné…).Projektová dokumentace je zpracována a členěna dle vyhlášky 

č. 499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb, §1 a 2, příloha č. 1. 

 

A.f)  Údaje o spln ění podmínek regula čního plánu a územn ě plánovací 

informace 

Záměr výstavby je plně v souladu se schváleným územním plánem pro danou 

lokalitu. 

 

A.g)  Věcné a časové vazby na stavby související a podmi ňující 

Objekt nemá žádné vazby na okolní výstavbu. 

 

A.h)  Předpokládaná lh ůta včetně popisu postupu výstavby 

Při návrhu se předpokládá celková doba výstavby od 09/2010 do 04/2011. 

 

A.i)  Statistické údaje 

Zastavěná plocha:      639,66 m2  

Obestavěný prostor:     cca 7521,6 m3 

Půdorysné rozměry      17,4 x 6,4 m  

Světlá výška 1. PP       2,635 m 

Světlá výška 1. NP       3,00 m 

Světlá výška 2.-4. NP      2,65 m 

Výška hřebene od kóty  + 0,00       +16,290 m 

Předpokládaný náklad stavby      47,5 mil.Kč 

Zahájení stavby       09/2010 

Ukončení stavby       04/2011 
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B.  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1.  Urbanistické, architektonické a stavebn ě technické řešení 

B.1.a)  Zhodnocení staveništ ě 

Staveniště pro daný objekt je rovinaté a na staveništi se nacházejí stromy, které se 

budou na začátku prováděné stavby odstraňovat. Pozemek je vhodný pro stavbu 

hotelu. Staveniště bude v průběhu výstavby chráněno před vstupem nežádoucích 

osob pomocí přistaveného oplocení. Přístup na staveniště bude zřízen z ulice 

Máchova. Pozemek bude při výstavbě maximálně využit, na pozemku se bude 

nacházet též i věžový jeřáb. 

 

B.1.b) Urbanistické a architektonické řešení stavby 

 Jedná se o přiléhající hotel k původní zástavbě, objekt je šestipodlažní včetně 

podsklepení, první nadzemní podlaží obsahuje vstupní část, kavárnu a taneční sál, 

další podlaží již obsahují samostatné pokoje. Fasáda je navržena z velkoplošných 

oken, orientovaná na jih a sever, východ a západ je minimálně prosklený. V budově 

je navržen výtah pro osoby s omezenou schopností pohybu. 

 

B.1.c) Technické řešení 

 V 1.PP se nachází podzemní garáže přístupné rampou, dále šatny pro 

zaměstnance, skladovací prostory a prádelnu se sušárnou. 

V 1.NP se nachází recepce, taneční sál s šatnou a barem, toalety, 

administrativní místnost, kotelna a kavárna. 

V 2.NP se nachází celkem 11 samostatných pokojů pro jednu osobu se 

samostatnými sociálním zařízením, navíc se zde nachází úklidová místnost. 

V 3.NP a 4.NP se nachází celkem 6 pokojů, z toho je celkem 5 pro dvě osoby 

a jeden pro jednu osobu, každý se samostatným sociálním zářízením, navíc se zde 

nachází úklidová místnost. 

V 5.NP se nachází vstup na plochou střechu a strojovna od výtahu. 

 

B.1.d) Napojení stavby na dopravní a technickou inf rastrukturu 

Stavba bude napojena na ulici Máchova, která je obousměrná. 

V rámci technické infrastruktury bude objekt napojen: 

- Přípojka plynovodu 
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- Přípojka vodovodu 

- Přípojka kanalizace 

- Přípojka nízkého napětí 

 

B.1.e) Řešení technické a dopravní infrastruktury 

Stavba bude napojena na na ulici Máchova, která je obousměrná a jedná se o 

pozemní komunikaci. 

 

Vodovodní přípojka 

Bude napojena na stávající vodovodní řád. 

 

Kanalizační přípojka 

Objekt bude napojen na kanalizační rozvod. 

 

Přípojka nízkého napětí 

Objekt bude napojen na veřejnou elektrickou síť sítě ČEZ. 

 

Přípojka plynu 

Plyn bude napojen na stávající středotlaký plynovodní rozvod. 

 

B.1.f) Vliv stavby na životní prost ředí 

 Průběh výstavby nesmí mít negativní vliv na okolní prostředí. Stavba by 

neměla mít negativní vliv  na vodní režim a na kvalitu vody v jejím sousedství. Po 

dobu užívání stavby nesmí vznikat škodlivé látky. Při výstavbě bude dodavatel 

produkovat odpady, se kterými naloží v souladu se zákonem o nakládání s odpadem. 

Veškerý odpad se musí průběžně ze staveniště odvážet na skládky, popř. 

nebezpečný odpad se musí skladovat na staveništi, ale za přesně stanovených 

bezpečnostních podmínek. 

 

B.1.g) Řešení bezbariérového užívání 

 Objekt je navržen v souladu s vyhláškou č. 369/2001, která zaručuje bezpečné 

používání stavby pro lidi s omezenou schopností pohybu. Přístup do objektu je 
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bezbariérový, uvnitř objektu se nachází výtah s rozměry rozměry, které umožňují 

dopravu osob s omezenou možností pohybu.  

 

B.1.h) Průzkumy a m ěření 

Pro zhotovení projektu bylo provedeno polohopisné a výškopisné zaměření objektu 

 

B.1.i) Údaje o podkladech pro vytý čení stavby 

Vytýčení stavby bude provedeno před jejím zahájením odpovědným pracovníkem 

nebo firmou. 

 

B.1.j) Členění stavby na stavební objekty 

Stavba je rozdělena na stavební objekty: 

SO 01  Stavební objekt 

SO 02  Kanalizace 

SO 03  Vodovod 

SO 04  Elektropřípojka NN 

SO 05  Plynovod 

SO 06  Zpevněné plochy 

 

B.1.k) Vliv stavby na okolní pozemky 

Stavba nemá vliv na okolní pozemky a nebudou tyto stavbou dotčeny. 

 

B.1.l) Způsob zajišt ění ochrany zdraví a bezpe čnost pracovník ů 

Prováděcí firma je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. a 

navazujícího nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších min. požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a ostatní bezpečnostní 

předpisy. Při provádění prací je nutno dodržovat všechny předpisy a to ČSN 73 3050 

– Zemní práce a ČSN 73 6005 – Prostorovou úpravu vedení technického vybavení. 

Ochrana zdraví a bezpečnost pracovníků musí být zajištěna dodržováním 

bezpečnostních a hygienických předpisů. 
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B.2. Mechanická odolnost a stabilita 

 

B.2.a)  Zařízení stavby nebo jejich části 

Stavba je navržena tak, aby nedošlo k jejímu zřícení. 

 

B.2.b)-B.2d) V ětší stupe ň nepřípustného p řetvo ření, poškození jiných částí 

stavby nebo technických za řízení, nebo poškození v p řípadě, kdy je rozsah 

neúm ěrný p ůvodní p říčině 

Stavba je navržena takovým způsobem, aby nedošlo k většímu stupni nepřípustného 

přetvoření, poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení, nebo poškození 

v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 

 

B.3. Požární bezpe čnost 

Požárně bezpečnostní řešení stavby viz samostatná příloha. 

 

B.4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prost ředí 

Při navrhování, realizaci stavby a při provozování stavby musí být dodržovány 

veškeré hygienické předpisy a předpisy zajišťující ochranu zdraví. 

Předmětná stavba nemá negativní vliv na životní prostředí.  

 

B.5. Bezpečnost p ři užívání 

Při užívání stavby musí být dodržovány veškeré platné bezpečnostní předpisy. 

 

B.6. Ochrana proti hluku 

Ochrana proti hluku je zajištěna navržením stavebních materiálů vyhovujícím 

podmínkám pro snížení hluku. 

 

B.7 Úspora energie 

Plnění požadavků na energetickou náročnost a stanovení celkové energetické 

spotřeby stavby. Objekt na navržen plně v souladu s ČSN 730540-2 Tepelná 

ochrana budov. 

 



VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

                                                                      

FAKULTA STAVEBNÍ 12  Bc. JIŘÍ KOVAŘÍK   

B.8. Řešení p řístupu a užívání stavby osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace 

Stavba je řešena pro osoby se ztíženou pracovní schopností. 

 

B.9. Ochrana stavby p řed škodlivými vlivy vn ějšího prost ředí 

Stavbu není nutné chránit před škodlivými vlivy vnějšího prostředí a to radon, spodní 

vody, seismicita, poddolování. 

 

B.10. Ochrana obyvatelstva 

Tato stavba není určena a nebude využívaná k ochraně většího počtu obyvatelstva. 

 

B.11. Inženýrské stavby (objekty) 

Projekt diplomové práce neřeší. 

 

B.12. Výrobní a nevýrobní technologická za řízení staveb 

Projekt diplomové práce neřeší. 
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E.  ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

1. Technická zpráva 

a)  Informace o rozsahu a stavu staveništ ě, předpokládané úpravy 

staveništ ě, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, p říjezdy a p řístupy na 

staveništ ě 

Před zahájením zemních prací je potřeba zabezpečit vytýčení a ověření všech 

podzemních zařízení v trase stavby. Přebytečná zemina z výkopů se použije ke 

zpětnému záhozu a zbytek se odveze na určenou skládku. Provedená realizace, 

technologie a užitý materiál musí odpovídat platným normám a vyhláškám. 

 

b) Významné sít ě technické infrastruktury 

Výstavba technické infrastruktury pro tento objekt se člení na tyto jednotlivé stavební 

objekty dle vydaného platného územního rozhodnutí: 

  

Stavba je rozdělena na stavební objekty: 

SO 01  Stavební objekt 

SO 02  Kanalizace jednotná 

SO 03  Vodovod 

SO 04  Elektropřípojka NN 

SO 05  Plynovod 

SO 06  Zpevněné plochy 

 

Všechny stavební objekty jsou vzájemně sladěny a odsouhlaseny jednotlivými 

zpracovateli. 

 

c)  Napojení staveništ ě na zdroje vody, elekt řiny, odvodn ění staveništ ě 

apod. 

Staveniště bude napojeno na přípojku vody a elektřiny NN. Staveniště bude 

odvodněno do kanalizace na pozemku investora. 
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d)  Úpravy z hlediska bezpe čnosti a ochrany zdraví t řetích osob, v četně 

nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohyb u a orientace 

Veškeré provedené práce během výstavby (např. výkopy apod.) musí splňovat z 

hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně úprav pro osoby s 

omezenou schopností pohybu a orientací veškeré normy a předpisy. Areál je 

oplocen. 

 

e)  Uspo řádání a bezpe čnost staveništ ě z hlediska ochrany ve řejných zájm ů 

Je potřeba věnovat zvýšenou pozornost pracím pro zajištění potřebných opatření 

proti nebezpečí úrazu, vzniku škody či znečištění komunikací v souladu se zákonem 

č. 361/2000 Sb. Současně musí dbát, aby nedocházelo ke znečišťování komunikací 

a okolního prostranství.  Staveniště nenarušuje ve větší míře veřejné zájmy. 

 

f)  Řešení zařízení staveništ ě včetně využití nových a stávajících objekt ů 

Staveniště je tvořeno stavebním objektem, trasami projektovaných vodičů (přípojky 

NN), potrubím (vodovod, kanalizace, plynovod), dle  projektové dokumentace.  

Příjezd na staveniště a rozvoz materiálu je možno provádět běžnou kolovou 

dopravou po stávajících komunikacích.  

Pro skladování stavebního materiálu a zařízení staveniště bude vyčleněn prostor na 

pozemku investora tak, aby nebránil výstavbě objektu. Umístění zařízení a skládky 

materiálu určí dodavatel na staveništi. Drobnější materiál a nářadí bude skladováno v 

uzamykatelné staveništní buňce v areálu staveniště. 

 

g)  Popis staveb za řízení staveništ ě vyžadující ohlášení 

Zařízení staveniště je součástí stavebního povolení. 

 

h)  Stanovení podmínek pro provád ění stavby z hlediska bezpe čnosti a 

ochrany zdraví, plán bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci na staveništi podle 

zákona o zajišt ění dalších podmínek bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci 

Pracovní postupy určí stavbyvedoucí před realizací tak, aby omezení, vypínání a 

změn provozních stavů v sítích bylo minimálně. Při všech pracích nutno dodržet 

technologicko-montážní postupy a předpisy pro zajištění bezpečnosti a ochrany 
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zdraví při práci a postupovat v souladu s vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 o 

bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích.  

Poruchová služba po dohodě s investorem zajistí před zahájením stavby seznámení 

pracovníků zhotovitele se způsobem konfigurace sítě a jejím aktuálním provozním 

stavem. Zhotovitel provede zajištění pracovišť po písemném pověření a seznámení 

se stavem daného zařízení. 

Před uvedením do provozu musí být veškerá zařízení podrobena výchozí revizi dle 

platných ČSN. Zhotovitel předá provozovateli dokumentaci skutečného provedení 

díla včetně revizních zpráv daného zařízení a geodetického zaměření všech tras 

vybudovaných vedení.  

 

i)  Podmínky pro ochranu životního prost ředí při výstavb ě 

Původci odpadů stavební dodavatelské firmy nebo řemeslníci jsou povinni jednat 

podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Odpad vznikající při stavební činnosti 

musí být původcem zařazen podle § 5 a 6 a dále musí být postupováno zejména 

podle § 16 zákona č. 185/2001 Sb. Původce odpadu zařadí odpad podle vyhl. č. 

381/2001 Sb. – Katalog odpadů a seznamy odpadů. Nakládání s odpady pak bude 

prováděno v souladu s vyhláškou č. 383/2001 Sb. Odpady musí být shromažďovány 

odděleně podle § 5 vyhl. č. 383/2001 Sb. a likvidovány odpovídajícím způsobem. Za 

likvidaci je zodpovědný zhotovitel díla (dodavatel stavebních prací) - původce 

odpadů.  

Původce odpadů je povinen uvedený seznam odpadů upravovat podle konkrétních 

použitých materiálů a technologických postupů. Využití a odstranění nebezpečných 

odpadů (N) musí být provedeno odbornou oprávněnou organizací podle § 12.14 a 17 

zákona č. 185/2001 Sb. 

 

j)  Orienta ční lhůty výstavby a p řehled rozhodujících díl čích termín ů 

Rozsah a časový harmonogram výstavby stanoví zhotovitel, který zajistí i případné 

ohlášení vypínání v místě způsobem obvyklým nejméně 15 dnů předem. 

 

Doporučený harmonogram prací: 

a) Vytýčení všech stávajících inženýrských sítí 

b) Provedení inženýrských objektů 
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c) Výkopové práce 

d) Základové konstrukce 

e) Svislé a vodorovné konstrukce 

f) Střešní konstrukce 

g) Napojení na inženýrské sítě 

h) Zpevněné plochy 

i) Zához a úprava terénu do původního stavu 

 

Lhůta výstavby 9 měsíců 
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F.  DOKUMENTACE STAVBY 

1.  Stavební objekty 

1.1  Architektonické a stavebn ě technické řešení 

1.  Technická zpráva 

 

Název stavby:  Hotel 

Stupeň dokumentace: Prováděcí projekt 

Místo stavby:   Hranice na Moravě 

Kraj:    Olomoucký 

Charakter stavby:  Novostavba 

Zastavěná plocha:  639,66m2 

Projektant:   Jiří Kovařík 

    Paršovice 55 

    753 55, Paršovice 

F.1.a)   Účel objektu 

Projektová dokumentace objektu řeší potřeby investora pro zajištění optimálního a 

dostatečného zázemí pro bydlení. Stavba je navržena a řešena v souladu 

s požadavky investora. 

 

F.1.b)  Architektonické a dispozi ční řešení 

V 1.PP se nachází podzemní garáže přístupné rampou, dále šatny pro zaměstnance, 

skladovací prostory a prádelnu se sušárnou. 

V 1.NP se nachází recepce, taneční sál s šatnou a barem, toalety, administrativní 

místnost, kotelna a kavárna. 

V 2.NP se nachází celkem 11 samostatných pokojů pro jednu osobu se 

samostatnými sociálním zařízením, navíc se zde nachází úklidová místnost. 

V 3.NP a 4.NP se nachází celkem 6 pokojů, z toho je celkem 5 pro dvě osoby a 

jeden pro jednu osobu, každý se samostatným sociálním zářízením, navíc se zde 

nachází úklidová místnost. 

V 5.NP se nachází vstup na plochou střechu a strojovna od výtahu. 
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F.1.c)  Kapacity 

Zastavěná plocha:      639,66 m2  

Obestavěný prostor:     cca 7521,6 m3 

Půdorysné rozměry      17,4 x 6,4 m  

Světlá výška 1. PP       2,635 m 

Světlá výška 1. NP       3,00 m 

Světlá výška 2.-4. NP      2,65 m 

Výška hřebene od kóty  + 0,00       +16,290 m 

Předpokládaný náklad stavby      47,5 mil.Kč 

Zahájení stavby       09/2010 

Ukončení stavby       04/2011 

 

F.1.d)  Technické a konstruk ční řešení 

 

Vytýčení stavby  

 Stavba bude vytyčena pomocí místních stabilizovaných polohopisných bodů a 

výškopisných bodů. Vytyčení stavby bude realizováno odbornou osobou, která o 

vytyčení vyhotoví protokol. Poloha bodů je dána vytyčovacím výkresem, který bude 

přiložen v části projektu pro realizaci stavby. Veškeré vytyčení a odchylky musí 

splňovat podmínky dané příslušnou ČSN. 

 

Zemní práce  

 Na stavebním pozemku se nachází další budova, která musí být při výstavbě 

oddělena, aby se nenarušil žádným způsobem její provoz a aby se zabránilo 

jakékoliv ohrožení, jak osob, tak majetku, které se dané budovy týká. Před začátkem 

výkopových prací je ale třeba odstranit stromy a upravit povrch, které se na místě 

pozemku nachází. Projektová nula je stanovena na ±0,000=187,560m n.m. B.p.v. 

 Před zahájením prací je potřeba zajistit a zaměřit ochranu inženýrských sítí a 

ochránit je při výkopových pracích. Výkopové práce se budou provádět strojně a 

budou vyspádované přesně podle projektové dokumentace výkopových prací, sklon 

vyspádování se nesmí porušit a musí být plně dodržen. 
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Základová konstrukce  

 Objekt bude založen na monolitické železobetonové desce vyztužené ocelí 

10505(R)  z betonu C25/30 splňující podmínky pro vodostavební beton dle ČSN EN 

12 390-8 a charakteristiky betonu dle  ČSN EN 1992-1-1.  Základová spára je 

umístěné v projektové výšce -3,600. Tloušťka betonové desky činí 400mm. Deska je 

založena na předvrtaných pilotách, jejichž umístění bude určeno projektem. Pod 

deskou je navržen podkladový beton tl.100mm z betonu C16/20. Veškeré betonářské 

práce se musí provádět podle platných předpisů a norem, včetně ošetřování betonu 

a ukládky betonu. 

 Odizolování napojení desky na stěny je zajištěno pomocí pomocí profilu 

z polotvrdého materiálu PVC-P – kombinovaný pás do pracovních spár KAB 125, 

který zaručí dokonalé utěsnění pracovní spáry mezi deskou a stěnou. Jako 

alternativa lze použít také bobtnající pásek. Výkres výztuže betonové desky je řešen 

v části statika. 

 

Svislé nosné konstrukce  

 Svislé nosné konstrukce jsou kombinované a to jako stěnové a sloupové 

nosné konstrukce.  

 Monolitické stěny budou provedeny z betonu C30/37 a C25/30 a budou 

vyztuženy podle výkresové dokumentace, jejich tloušŤka je navržena o tl.250 

popř.200mm . Důležité je hlavně řádně odvedené napojení ve styku deska-stěna a 

použití těsnícího profilu KAB u suterénu. Veškeré nosné konstrukce se budou 

provádět do systémového bednění a ihned po odstranění bednění se budou 

jednotlivé konstrukce řádně ošetřovat podle platných norem. Monolitické sloupy jsou 

navrženy kruhového průřezu. Jsou provedeny z betonu C40/50. 

 

Nenosné d ělící konstrukce  

 V jednotlivých podlažích jsou nenosné konstrukce navrženy z příčkovek 

Porotherm 11,5 P+D pevnosti P10 vyzděné na maltu MVC 5MPa, dále 

z pórobetonových tvárnic Ytong P4-500 tl.100mm, jednotlivé lůžkové pokoje budou 

odděleny pomocí akumulačních tvárnic Porotherm 19AKU na maltu MVC 5MPa. 
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 Popř. je navržen obklad ze sádrokartonových desek tl.12,5mm, které jsou 

osazeny na hliníkové instalační profily z pozinku CW50, sádrokarton se nachází 

v tanečním sále a přilehlém baru. 

 

Vodorovné konstrukce  

 Stropní konstrukce je navržena též monolitická železobetonová, a to z křížem 

vyztužené desky tl.250mm. Kompletní konstrukční řešení je umístěno v příloze 

statické části. Deska je navržena z betonu C25/30 a beton musí splňovat ČSN EN 

206-1 a charakteristiky betonu dle ČSN EN 1992-1-1. Stropní deska se bude 

provádět do systémového bednění a bude se dbát zvýšený zřetel na řádné dodržení 

krytí horní a spodní výztuže, a požadavky na řádné uložení, vibrování a následné 

ošetřování tvrdnoucího betonu. 

 

Schodišt ě, rampy, žeb říky a výtah  

Schodiště 

Schodiště je navrženo k propojení jednotlivých podlaží a to jako montované 

betonové schodiště s mezipodestami,jednotlivé schodišťové ramena jsou přímé. 

Schodišťové ramena budou montovaná, mezipodesty budou monolitické. Schodiště 

bude osazeno na betonovou desku na ozub. Povrchová úprava je navržena z dlaždic 

určených pro schodiště. Dlažba bude obsahovat protiskluzovou úpravu. Šířka 

schodiště je navržena 1200mm.  

Rampa 

Rampa se nachází u vjezdu do podzemních garáží, a to o sklonu 17%, je 

navržena jako monolitická železobetonová, je ukončena dilatační spárou, tloušťka je 

400mm. 

 Výtah 

 Je navržen do otvoru o rozměru 1685x1690mm a musí splňovat požadavky na 

přepravu osob s omezenou možností pohybu. Nosná konstrukce je navržena jako 

železobetonové nosné jádro o tloušťce 200mm. 

 

Zastřešení 

 Střešní konstrukce je navržena jako plochá jednoplášťová střecha 

neodvětrávaná obrácená plochá střecha. Tepelná izolace je navržená Isover z  
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polystyrénu EPS 100S Stabil tl.200mm, koncová úprava střechy je zajištěná folie 

Alkorplan. Nosnou konstrukcí střechy je železobetonová monolitická deska tl.250mm, 

spádová vrstva je zajištěná pomocí spádových klínů.  

 

Výpln ě otvor ů a prosklené fasády  

Okenní otvory 

Všechny okenní otvory jsou navrženy jako hliníková okna s vloženým 

izolačním dvojsklem o hodnotě U=1,1 W/m2K a celkovém U=1,3 W/m2K. Veškeré 

okna jsou navrženy jako sklápěcí a s pevným rámem. Osazení oken se provede 

v úrovni tepelné izolace a uchytne se pomocí eurošroubů do betonu, popř. 

keramického zdiva a pomocí klínů, prostor mezi rámem a stěnou se řádně vyplní 

polyuretanovou pěnou. 

 

Dveřní otvory 

Dveře jsou většinou navrženy jako dřevěné vnitřní dveře s polodrážkou 

klasických rozměrů s prahem, u vnějších dveří jsou dveře opatřeny okopným 

plechem. Vstupní dveře jsou navržena jako hliniková.  

 

Hydroizolace  

 Objekt je zaizolován pomocí vodostavebního betonu při kombinaci s těsnícím 

profilem KAB 125 před zemní vlhkostí. Max. povolená hloubka průsaku do betonové 

konstrukce je dle ČSN EN 12 390-8 činí 50mm, důležité je řádné utesnění celé spáry. 

 Hydroiolace střechy je navržena pomocí hydroizolační folie z PVC Alkorplan. 

 

Tepelná izolace  

 Objekt je od terénu odizolován tepelnou izolací z polystyrénu EPS tl.120mm a 

to po celé ploše.  

 Střešní konstrukce je zaizolována pomocí polystyrenu o tl.200mm.  Suterén je 

tepelně zaizolován pomocí polystyrénu XPS o tl.120mm.  
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Úpravy povrch ů 

Úpravy vnějších povrchů 

Vnější omítka je navržená z povrchového systému Baumit, omítka silikátová. 

Obklad některých částí fasády je navržen ze sibiřského modřínu upraveného 

transparentním lakem. 

Úprava vnitřních povrchů 

Na vnitřní povrchy je navržena Baumit tenkovrstvá omítka vápenná, koncová 

úprava se provede pomocí nátěru Primalex Plus naneseného ve dvou vrstvách. 

V prostorech s hygienickým provozem se použití keramické obklady o rozměrech 

150x150 mm, které se obloží do výšky buď  2,65m nebo 3m dle projektové 

dokumentace. 

 

Kročejová izolace  

 Je navržena v podlaze jednotlivých pater v tloušťce 30mm Styrofloor, popř. 

Orsil T-N o tl. 25mm. 

 

Podlahy  

 Podlaha v 1.PP u podzemních garáží je navržená s koncovou povrchovou 

úpravou z obrusné vrstvy z methyl methakrylátových pryskyřic, podlaha u provozních 

částí je naržená z keramických dlaždic. 

 Podlaha v 1.NP je narvžená jako keramická, popř. kobercová vrstva. 

 Podlaha v 2., 3. a 4.NP je navržena  z koberce a keramické dlažby v místech 

s mokrým provozem. 

 

Klempí řské konstrukce  

 Klempířské prvky, které jsou součástí atiky, jsou provedeny pomocí 

poplastovaného ocelového plechu tl.0,8mm. Polokruhový žlab je navržen o průměru 

150mm, součástí je žlabový kotlík, žlabový hák a čelo žlabu, svislý dešťový odpad je 

též ocelový, součástí dodávky je i objímka se skobou pro připevnění do betonu. 

Podrobně viz. příloha výpis klempířských prvků. Oplechování oken je navrženo 

z poplastovaného ocelového ploechu tl. 0,8mm. 
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Truhlá řské konstrukce  

 V dodávce truhlářských výrobků se nachází okenní parapety, výrobce Roto, a 

dveřní prahy normalizovaných rozměrů. Podrobná specifikace viz. výpis truhlářských 

prvků. Součástí jsou taky návrhy jednotlivých interiérových prvků, například recepce 

popř. baru. 

 

Zámečnické konstrukce  

 Madla u schodiště a u rampy jsou navržená z leštěné oceli. Veškeré ocelové 

zárubně jsou narženy z typologických rozměrů. Podrobnosti viz. výpis zámečnických 

výrobků. 

 

Venkovní komunikace  

 Vnější vstup je proveden ze zámkové dlažby výrobce Presbeton typ H-profil 

tl.60mm, odstín přírodní, kladená do štěrkového lože tl.100mm. Betonové obrubníky 

použité při návrhu jsou Presbeton chodníkový obrubník ABO 13-10 tl.200mm a jsou 

uložené do betonového lože.  

 

Dokon čovací úpravy  

 U objektu je navržen okapový chodník z kačírku s geotextilií, podrobně viz. 

výkres 1.NP – legenda materiálů. 

 

Kanalizace  

 Vnitřní kanalizace objektu je napojena na veřejnou kanalizaci pomocí 

kanalizační přípojky. Objekt je odveden do společné veřejné stokové sítě. Vnitřní 

kanalizace se provede z odhlučněné kanalizace WAVIN AS z minerálně zesíleného 

polypropylenu. Svislé potrubí bude vyvedeno 500mm nad střechu a opatřeno větrací 

hlavicí. Přípojka na veřejnou kanalizaci bude provedena z PVC KG. Podrobné řešení 

není součástí projektu. Stanovení bilance splaškových vod je uvedeno jako příloha. 

 

Vodovod  

 Vnitřní rozvod vody je proveden pomocí napojení na veřejný vodovodní řád 

pomocí přípojky s navrtávkou. Vodoměrná soustava bude umístěná v technické 

místnosti. Veškeré rozvody uvnitř objektu jsou navrženy z měděných trubek. Detailní 



VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

                                                                      

FAKULTA STAVEBNÍ 24  Bc. JIŘÍ KOVAŘÍK   

řešení není součástí tohoto projektu. Stanovení bilance vody je umístěno jako příloha 

stanovení bilance vody. 

 

Vytápění objektu  

 Objekt je napojen na středotlaký plynovod DN 80. Plynoměr a regulátor budou 

umístěny v uzavíratelné skříňce, číselník bude otočen směrem do ulice. Výpočtem 

obálkovou metodou byla zjištěna tepelná ztráta 28,4kW viz. příloha. Odvod spalin 

z plynového kotlu bude zajištěn pomocí komínového tělesa Schiedel. Detailní řešení 

není součástí projektu. 

 

Protiradonová opat ření 

 Na staveništi byl proveden radonový a geologický průzkum. Dle radonového 

zjištění byl zjištěn nízký radonový index. Opatření proti pronikání radonu do 

konstrukce objektu zajistí tl. betonové vrstvy. 

 

Zásobování elektrickou energií  

 Objekt je napojen na energetickou síť nízkého napětí elektrickou přípojkou. 

Detailní řešení není součástí projektu.  

 

F.1.e)  Tepelně technické vlastnosti konstrukce 

Objekt je od terénu odizolován tepelnou izolací z polystyrénu EPS tl.120mm a to po 

celé ploše.  

 Střešní konstrukce je zaizolována pomocí polystyrenu o tl.200mm.  Suterén je 

tepelně zaizolován pomocí polystyrénu XPS o tl.120mm. 

Všechny konstrukce jsou navrženy, aby splňovaly požadavky podle normy ČSN 

730540-2 Tepelná ochrana budov, posudek viz. příloha. 

 

F.1.f)  Způsob založení objektu 

Objekt bude založen na monolitické železobetonové desce vyztužené ocelí 10505(R)  

z betonu C25/30 splňující podmínky pro vodostavební beton dle ČSN EN 12 390-8 a 

charakteristiky betonu dle  ČSN EN 1992-1-1.  Základová spára je umístěné 

v projektové výšce -3,600. Tloušťka betonové desky činí 400mm. Deska je založena 

na předvrtaných pilotách, jejichž umístění bude určeno projektem. Pod deskou je 
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navržen podkladový beton tl.100mm z betonu C16/20. Veškeré betonářské práce se 

musí provádět podle platných předpisů a norem, včetně ošetřování betonu a ukládky 

betonu. 

 Odizolování napojení desky na stěny je zajištěno pomocí pomocí profilu 

z polotvrdého materiálu PVC-P – kombinovaný pás do pracovních spár KAB 125, 

který zaručí dokonalé utěsnění pracovní spáry mezi deskou a stěnou. Jako 

alternativa lze použít také bobtnající pásek. Výkres výztuže betonové desky je řešen 

v části statika. 

 

F.1.g)  Vliv stavby na životní prost ředí 

Původci odpadů stavební dodavatelské firmy nebo řemeslníci jsou povinni jednat 

podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Odpad vznikající při stavební činnosti 

musí být původcem zařazen podle § 5 a 6 a dále musí být postupováno zejména 

podle § 16 zákona č. 185/2001 Sb. Původce odpadu zařadí odpad podle vyhl. č. 

381/2001 Sb. – Katalog odpadů a seznamy odpadů. Nakládání s odpady pak bude 

prováděno v souladu s vyhláškou č. 383/2001 Sb. Odpady musí být shromažďovány 

odděleně podle § 5 vyhl. č. 383/2001 Sb. a likvidovány odpovídajícím způsobem. Za 

likvidaci je zodpovědný zhotovitel díla (dodavatel stavebních prací) - původce 

odpadů.  

Původce odpadů je povinen uvedený seznam odpadů upravovat podle konkrétních 

použitých materiálů a technologických postupů. Využití a odstranění nebezpečných 

odpadů (N) musí být provedeno odbornou oprávněnou organizací podle § 12.14 a 17 

zákona č. 185/2001 Sb. 

 

F.1.h)  Dopravní řešení 

Zpevněné plochy kolem objektu jsou napojeny na účelovou komunikaci uvnitř areálu, 

stávající komunikace areálu je dále napojena na přilehlou komunikaci ulici Máchova. 

Na stávajících komunikacích se nebude nic měnit. Zpevněné plochy kolem objektu 

budou ze zámkové dlažby, parkovací stání budou provedeny z asfaltové vozovky. 

 

F.1.i)  Ochrana objektu p řed škodlivými vlivy 

Objekt není nutné chránit ani proti dalším škodlivým vlivům vnějšího prostředí. 
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Vzhledem k charakteru místa stavby a vlastnímu provozu v řešeném objektu není 

nutné navrhovat zvláštní opatření na ochranu proti hluku. Při provádění stavebních 

prací je nutno dbát na to, aby negativní vlivy na přilehlé okolí (dočasně zvýšená 

hlučnost a prašnost) byly minimalizovány - vlastní provoz není zdrojem hluku. 

 

F.1.j)  Dodržení obecných požadavk ů na výstavbu 

Provádění stavebních prací musí respektovat zákon č. 309/2006 Sb. - o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a související právní 

předpisy. Všichni pracovníci, podílející se na výstavbě, musí být prokazatelně 

poučeni o dodržování bezpečnostních předpisů. Dále je nutno dodržovat veškeré 

bezpečnostní předpisy platné na území dotčeném stavbou. 

Stavba bude prováděna dodavatelsky v souladu s obecnými technickými požadavky 

na výstavbu podle vyhl. MMR č. 137/1998 Sb. a s projektovou dokumentací. Změny 

budou konzultovány se stavebním dozorem, případně se stavebním úřadem. Při 

všech stavebních a montážních pracích je nutno dodržovat platné technologické, 

hygienické, bezpečnostní a požární přepisy. 

 

Všechny práce musí být prováděny odborně, dle platných norem. Před zahájením 

prací je nutno stavbu odborně vytýčit a provést skrývku zeminy, tuto deponovat na 

vhodném místě vlastního pozemku a později využít k terénním úpravám. Je 

bezpodmínečně nutné dodržovat veškeré podmínky stavebního povolení stavby, a 

také veškeré předpisy o bezpečnosti práce při provádění staveb. Stavba musí být 

prováděna pod odbornými firmami (dodavatelsky), jež ručí za kvalitu a technickou 

úroveň. Všechny materiály a výrobky použité ke stavbě musí mít platný certifikát ve 

smyslu § 47 novely stavebního zákona, zákon č. 22/97 Sb. a souvisejících nařízení. 

Rovněž je nutno se řídit pokyny, požadavky a tech. předpisy dodavatelů jednotlivých 

materiálů, výrobků a systémů. 

S těmito předpisy musí být seznámeni všichni zodpovědní pracovníci zhotovitele, 

včetně technického dozoru investora. Provádějící firmy – dodavatelé musí doložit 

osvědčení o proškolení pracovníků a musí doložit osvědčení o kompletnosti, jakosti a 

zkouškách provedených prací. Zhotovitel musí o veškerých pracích, materiálech, 

podmínkách k jejich provádění a provedených zkouškách vést záznamy ve 

stavebním deníku. 
























