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1. Úvod 

 

Na stavebním objektu, jakkoli kvalitně a odborně je proveden, se v průběhu jeho 

životnosti objevují vady a poruchy, které svou závažností mohou, ale také nemusí ohrozit 

bezpečnost stavebního objektu. Jestliže problémy, vyskytující se na stavebním objektu, jsou 

svou povahou nebezpečné pro navržené užívání, je nutno v rámci eliminace těchto vad  

a poruch přihlédnout k možnému řešení jejich odstranění. Jedná se o možnost úplného 

zbourání stávajícího objektu anebo o jeho sanaci. „Pod pojmem sanace betonových konstrukcí 

se rozumí komplexní proces ochrany, opravy a rekonstrukce betonových  

a železobetonových konstrukcí. Zabezpečuje obnovu bezpečnosti, návrat k bezporuchovému 

provozu a vytváří podmínky pro prodloužení životnosti konstrukce.“
1     

 

Téma diplomové práce se věnuje bouracím pracím, recyklaci vybouraného materiálu 

a jeho opětovného použití pro vytvoření nových konstrukcí a v neposlední řadě také 

sanací nevybouraných částí stropních konstrukcí železobetonového skeletu. 

Vyjmenované technologické etapy, a s nimi spojené práce, budou prováděny v rámci 

rekonstrukce stávajícího železobetonového skeletu nacházejícího se v obci Kobeřice.2 Před 

provedením těchto vyjmenovaných stavebních činností je nejprve nutno průzkumem stanovit 

typy poruch vyskytujících se na dané konstrukci, jejich množství a závažnost, kterou ovlivňují 

budoucí využívání objektu. Podle zatřídění vyskytujících se poruch a závad dále navrhnout 

nejoptimálnější technologický postup provádění daný situováním objektu v pomyslném centru 

obce a zajištění potřebné bezpečnosti a ochrany zdraví při práci3, souladu všech prací  

a projektové dokumentace s platným zákonem.4  

 

Dnešní situace ve stavebnictví, kdy se klade vyšší důraz na rychlost provedení prací 

a snížení finančních prostředků než na kvalitu provedení, mě a mé kolegy absolventy 

staví do situace, kdy budeme více odpovídat na otázku, zda objekt odstranit nebo 

provést jeho sanaci a rekonstrukci. Nejedná se ovšem jen o novostavby, ale také například  

o stavby prefabrikovaných panelových domů, kterým postupně končí životnost. Pro  

mě osobně je bližší provádění sanací a rekonstrukcí stavebních objektů než jejich zbourání. 

Proto jsem si tuto problematiku zvolil jako téma své diplomové práce. 
                                                 
1    Viz. Bilčík, J., Dohnálek, J.:Sanace betonových konstrukcí, Java group v.o.s., Bratislava 2003, str. 9 
2    Viz. Technická zpráva (příloha výkresové části) a kapitola 5. Bourací práce stropních konstrukcí této práce 
3    Viz. zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
4    Viz. zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon 
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2. Vady a poruchy železobetonových konstrukcí 

 

Vady a poruchy vznikají v určité míře u každého stavebního objektu, jejich výskyt  

je přirozený a nedá se eliminovat, pouze omezit správností provádění stavebních prací. 

Vyloučit selhání jakéhokoliv prvku je zcela nemožné: „Stavební objekt je takřka vždy do jisté 

míry prototypem, a to ať již se jedná o různé typy expozice, tak o konstrukční řešení nebo 

spektrum použitých stavebních hmot.“
5
 Různorodost stavebních prvků, technologií a postupů 

může být ve většině případů důvodem vzniku vad a poruch. 

 

2.1 Rozdělení vad a poruch 

 

Vady a poruchy stavebních konstrukcí mohou být zatříděny dle různých hledisek. 

Technické hledisko vyjadřuje analýzu příčiny vzniku vady a poruchy, její zabezpečení  

a sanaci. Oproti tomu právní hledisko se zaobírá zárukou, nároky a náklady. Základní rozdíl 

mezi vadou a poruchou spočívá ve smyslu ovlivnění konstrukce. Vada je nepříznivý jev  

na konstrukci, která svým působením nevyvozuje ztrátu funkčnosti konstrukce, ale pouze 

snižuje míru její spolehlivosti (např.: průhyb stropní konstrukce nemusí být vždy ukazatelem 

poruchy, ale jen estetickou vadou). Porucha je ztráta požadovaných vlastností konstrukce  

po překročení mezních stavů a její následnou nemožností plnit funkci, pro kterou byla 

navržena.  

 

Poruchy nosných konstrukcí mohou být rozděleny podle statického významu do tří 

skupin. Staticky nevýznamné poruchy, které neohrožují únosnost stavby, omezují 

použitelnost a trvanlivost stavby. Jejich odstranění je jednoduché a nenáročné.  

Dále poruchy ze statického a funkčního hlediska významné, které omezují únosnost  

a použitelnost stavby a musí být odstraněny vhodnými metodami a jejich odstranění je také 

jednoduché. Nejvýznamnější statickou poruchou je porucha velmi závažná (havarijní) přímo 

ohrožující únosnost a stabilitu stavební konstrukce. Tyto poruchy vyžadují z důvodu 

bezpečnosti okamžité odstranění.6 

 

 

                                                 
5    Viz. Bilčík, J., Dohnálek, J.:Sanace betonových konstrukcí, Java group v.o.s., Bratislava 2003, str. 24 
6    Srov. Bilčík, J., Dohnálek, J.:Sanace betonových konstrukcí, Java group v.o.s., Bratislava 2003, str. 24-25 
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2.2 Nejčastější příčiny vzniku chyb při provádění železobetonových konstrukcí 

 

Chyby vyskytující se při provádění železobetonových konstrukcí můžeme rozdělit  

do kategorií podle jednotlivých fází stavebního procesu. Každá tato kategorie se vyznačuje 

jistými riziky, která mohou být pro budoucí konstrukci významné a mohou výrazně ovlivnit 

bezpečnost a funkčnost. Fáze výstavby ovlivňující stavební konstrukce: 

 

- 2.2.1 Nejčastější příčiny vzniku chyb v projektové fázi 

- 2.2.2 Nejčastější příčiny vzniku chyb v realizační fázi 

- 2.2.3 Nejčastější příčiny vzniku chyb ve fázi užívání 

 

2.2.1 Nejčastější příčiny vzniku chyb v projektové fázi 

 

V této fázi je kladen nejvyšší důraz na kvalitu provedení projektové dokumentace a tudíž 

na hlavního projektanta stavby a jeho tým. Oproti tomu nátlak ze strany stavebníka  

na vytvoření projektu co možná s nejnižšími náklady a v nejkratším časovém termínu staví 

projektanta do obtížné situace. Projektant se může pod nátlakem dopustit neúmyslných chyb. 

Tyto chyby mohou vzniknout z časové tísně, špatné komunikace se statikem a jinými 

profesemi, nedostatečnými podklady, opomenutím, nedostatečné kvalifikace, nedostatečných 

znalostí používaných materiálů, případně ze snahy snížit náklady stavby na minimum. 

„Projektant je tedy většinou zaměřen na úkol vyprojektovat funkční, staticky bezpečnou stavbu 

s přiměřeným estetickým vzhledem, a to s vynaložením co nejmenších či přiměřených 

finančních nákladů. Výsledkem je pak objekt s geneticky zabudovanými slabinami z hlediska 

trvanlivosti, které provozovatel následně dlouhodobě odstraňuje a většinou je třeba po čase 

přikročit k celkové změně koncepce formou generální rekonstrukce.“
7 Mezi nejčastější vady 

projektů patří chyby v návrhu koncepce, konstrukčního řešení, navržení detailů (neumožnění 

odtoků vody mimo konstrukci, nedostatečná krycí vrstva betonu, nesprávný výpočet a návrh 

vyztužení). Dále špatné informace o vlastnostech používaných materiálů a nedodržení norem. 

 

 

 

 

                                                 
7    Viz. Bilčík, J., Dohnálek, J.:Sanace betonových konstrukcí, Java group v.o.s., Bratislava 2003, str. 26 
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2.2.2 Nejčastější příčiny vzniku chyb v realizační fázi 

 

Obdobně projektové fázi je i fáze realizační ovlivňována nátlakem stavebníka. 

Nereálné zkracování termínů, nátlak na snížení ceny, neoprávněné úpravy projektové 

dokumentace, změny detailů za účelem snížení nákladů, používání neschválených materiálů, 

pracovních postupů a nekvalifikovaných pracovníků vede ve většině případů ke vznikům vad 

stavebního díla.  

Mezi tyto vady patří dodatečné zásahy do čerstvého betonu na staveništi, jeho špatného 

ukládání, hutnění a ošetřování při nízkých nebo vysokých teplotách. Dále se jedná o špatnou 

polohu výztuže v bednění, nedodržení tloušťky krycí vrstvy betonu, nedodržení geometrie 

bednění dle projektové dokumentace a v neposlední řadě provedení nekvalitních izolací  

a pohledových částí betonového prvku. 

 

V případě čerstvého betonu se jedná o způsob jeho vyrábění. I při použití čerstvého 

betonu vyráběného v betonárce nemusí být zaručená požadovaná kvalita (nesprávné 

dávkování složek v důsledku záměny receptur, nesprávné vážení, špatné odhadnutí vlhkosti 

kameniva). Kvalita čerstvého betonu může být snížena při transportu vlivem velké přepravní 

vzdálenosti, zvýšené dávce vody a nekvalifikovanosti řidiče autodomíchávače. 

 

Ukládání čerstvého betonu podléhá daným zásadám. Čerstvý beton ukládáme do bednění 

před jeho počátkem tuhnutím v souvislých vrstvách (tloušťka vrstev je závislá na účinnosti 

zhutňovacího zařízení a pevnosti bednění). Další vrstva se pokládá vždy na předchozí ještě 

před počátkem tuhnutí předchozí vrstvy (zajištění spojení pokládaných vrstev). Důležitým 

faktorem, kterému je nutno při ukládání čerstvého betonu zabránit, je segregace. Segregace 

složek čerstvého betonu vede ke vzniku štěrkových hnízd, což může způsobit snížení kvality  

a korozi výztuže železobetonové konstrukce. Segregace čerstvého betonu může být způsobena 

přepravou např.: v autodomíchávačích, transportních pásech nebo vysokým volným pádem. 

Velký vliv na pevnost a trvanlivost betonu je jeho hutnost. Hutnost betonu se zajišťuje 

zhutňovacími prostředky. Při zhutňování mohou vzniknout vady a poruchy způsobené 

nesprávným nebo nedostatečným hutněním.  

 

Všechny tyto zmíněné chyby se vzájemně ovlivňují, jejich oddělení a odstranění  

je v procesu realizace mnohdy nereálné. Snížení vzniku rizika, spojené s těmito chybami, 

může být dosaženo používáním schválených pracovních postupů kvalifikovanými pracovníky  
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a pravidelnými kontrolami dílčích prováděných činností při výstavbě na staveništi. Zvlášť 

důležitá je ochrana uloženého a zhutněného čerstvého betonu proti klimatickým vlivům  

do doby nabytí potřebné pevnosti. 

 

2.2.3 Nejčastější příčiny vzniku chyb ve fázi užívání  

 

„Vady a poruchy vznikající při užívání konstrukce mají různý charakter. Příčinou může 

být přirozené stárnutí, mimořádné zatížení nebo agresivita okolního prostředí. Často však 

souvisí s nedostatečnou (žádnou) nebo nevhodnou údržbou.“
8 Jakákoliv závada, objevující  

se na stavební konstrukci, by měla být odstraněna neprodleně. Náklady na její opravu budou 

podstatně nižší než oprava dlouhodobé poruchy, která svým působením může ohrozit stabilitu 

a bezpečnost objektu. Náklady na její opravu jsou mnohokrát vyšší a řešení opravy je často 

technologicky náročné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8    Viz. Bilčík, J., Dohnálek, J.:Sanace betonových konstrukcí, Java group v.o.s., Bratislava 2003, str. 31 
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3. Příčiny nejčastějších poruch železobetonových konstrukcí 

 

Poruchy železobetonových konstrukcí jsou způsobovány různými činiteli. Při 

nedostatečné údržbě nebo nekvalitním provedení stavby může docházet v průběhu užívání 

konstrukce ke vzrůstu vlivu činitelů a vzniku poruch. Činitelé, nepříznivě působící  

na stavební konstrukci, mohou být rozděleni do tří skupin, a to na vnější, vnitřní a 

konstrukční. Skupiny nepříznivých činitelů, ze kterých jsou patrné důsledky jednotlivých 

účinků a jejich dopady na stavební konstrukci, jsou znázorněny na schématu níže.9 

 

 

 

Podrobnější analýza vad a poruch, v závislosti na jejich projevech a příčinách, rozlišuje 

vady a poruchy, které vznikají na materiálu (prvku) a konstrukci. Dlouhodobě působící vnější 

a vnitřní činitelé mohou být příčinou vzniku vad a poruch materiálů.10 

 

Mezi těmito základními činiteli figuruje i další parametr vyjadřující odolnost betonu vůči 

okolnímu prostředí. Tímto parametrem je propustnost betonu. Propustnost betonu závisí  

na velikosti a množství otevřených pórů v cementovém kameni, přes které je umožněno 

proudění kapalin a plynů. Propustnost betonu je složena ze tří typů transportních pochodů, 

které spolu vzájemně souvisejí. Jedná se o transportní pochody kapalin, vodní páry  

a rozpuštěných iontů. Jedná o absorpci, difuzi a permealibitu. 

 

                                                 
9    Viz. Bilčík, J., Dohnálek, J.:Sanace betonových konstrukcí, Java group v.o.s., Bratislava 2003, str. 32, obr. 
4.1 
10    Srov. Bilčík, J., Dohnálek, J.:Sanace betonových konstrukcí, Java group v.o.s., Bratislava 2003, str. 32 
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Odborné publikace charakterizují tyto fyzikální jevy takto: „Absorpce (schopnost nasáknout) 

zahrnuje procesy, při kterých beton přijímá kapaliny, vodu nebo vodní roztoky, a to pomocí 

kapilární vzlínavosti. Difuze (rozptyl) je proces, při kterém jsou pára, plyn nebo ionty 

transportované betonem na základě spádu jejich koncentrace. Permealibita (proudění)  

je charakteristika proudění betonem, která vyjadřuje množství plynu, resp. kapaliny, které 

projde za jednotku času jednotkovou plochou za rozdílného tlaku.“
11

  

 

V následující části diplomové práce se budu věnovat popisu jednotlivých účinků činitelů 

zapříčiňujících vznik vad a poruch a jejich následné sanaci na řešené stropní konstrukci 

železobetonového skeletu. Jedná se o: 

 

- 3.1 Mrazové cykly (nízké teploty) 

- 3.2 Vysoké teploty (požáry) 

- 3.3 Změny vlhkosti 

- 3.4 Chemická koroze betonu 

- 3.5 Karbonatace betonu 

- 3.6 Trhliny 

 

3.1 Mrazové cykly (nízké teploty) 

 

Stávající rozestavěný železobetonový skelet je vystaven nepříznivým účinkům 

povětrnosti. Jedná se o působení hnaného deště, zatékání srážkové vody, mrazu a v malé míře 

chloridových rozmrazovacích posypových prostředků z nedaleké pozemní komunikace  

a přilehlého parkoviště. Odolnost betonové konstrukce proti mrazu je určená její 

mrazuvzdorností. Mrazuvzdornost je závislá na obsahu vody v pórech, počtu mrazových 

cyklů a intenzitě teplotních změn, které na konstrukci v průběhu životnosti působí. Vlivem 

nízkých teplot zamrzává voda v pórech, což způsobuje zvýšení pevnosti v tlaku, ale současně 

může způsobit vznik trhlin na povrchu konstrukce. Konstrukce s vyšším obsahem vlhkosti 

zaznamenává vyšší přírůstek pevnosti v tlaku, ale také zvyšuje pravděpodobnost vzniku trhlin. 

                                                 
11    Viz. Bilčík, J., Dohnálek, J.:Sanace betonových konstrukcí, Java group v.o.s., Bratislava 2003, str. 32 
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Ochlazení betonu na - 20 °C vede ke zvýšení pevnosti v tlaku o hodnotu přibližně  

5 MPa u téměř vysušeného betonu a o přibližně 30 MPa u nasyceného betonu.12  

 

3.2 Vysoké teploty (požár) 

 

Orientačním průzkumem stavu železobetonových stropních konstrukcí nebyly zjištěny 

žádné poruchy způsobené vysokými teplotami. Poruchy konstrukce vysokými teplotami  

se vyznačují poklesem modulu pružnosti. U vysokých teplot může dojít až ke ztrátě únosnosti 

betonu a zřícení konstrukce. Za mezní teploty, při kterých dochází k degradaci cementového 

kamene, považujeme teplotu 100 °C, která způsobuje intenzivní odpařování volné vody. 

Nárůst teploty na hodnotu 500 °C má za následek uvolňování vázané vody z betonové 

konstrukce. U teplot v  rozmezí 500 - 600 °C se vázaná voda uvolňuje z hydroxidu 

vápenatého a dochází k  rozkladu cementového kamene. Dosažení teplot  

700 - 1 000 °C má za následek uvolňování oxidu uhličitého z kalcitu, který se při překročení 

hranice 1 000 °C taví. Teploty nad 1 200 °C způsobují porušení struktury betonu a jeho 

rozpad, čímž se poruší krycí vrstva výztuže. Působením vysokých teplot klesá betonářské 

výztuži mez kluzu a tím i její pevnost. Při neustálém zvyšování teploty dochází k tavení 

oceli.13  

 

3.3 Změny vlhkosti 

 

Také změny vlhkosti mají vliv na pevnost a přetvoření betonových konstrukcí. Projevují 

se změnou objemu betonu a to buď jeho smrštěním, nebo bobtnáním v procesu tuhnutí. 

K bobtnání čerstvého betonu dochází v situacích, kdy přijímá vodu a tím se zvětšuje jeho 

objem. V případě smrštění dochází ke ztrátě vlhkosti a zmenšování objemu. Počáteční 

smršťování je provázeno odpařováním vody z povrchu čerstvého betonu. Množství odpařené 

vody je závislé na relativní vlhkosti, teplotě a výměně okolního vzduchu.  

 

 

                                                 
12    Viz. ČSN P ENV 1992-4 Navrhování betonových konstrukcí. Část 4: Nádrže na kapaliny a zásobníky (1999) 
nahrazena normou ČSN EN 1992-3 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 3: Nádrže na kapaliny 
a zásobníky 
 
13    Srov. Bilčík, J., Dohnálek, J.:Sanace betonových konstrukcí, Java group v.o.s., Bratislava 2003, str. 34 
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3.4 Chemická koroze betonu 

 

„Pod chemickou korozí betonu rozumíme od povrchu staviva postupující nezvratné 

poškození, ke kterému dochází při chemické reakci materiálu se složkami okolního 

prostředí.“
14

 Rychlost chemické koroze je přímo ovlivňována chemickými, ale i fyzikálními 

podmínkami jako je teplota, tlak a rychlost proudění. Tyto ovlivňující podmínky jsou velmi 

důležité pro posouzení chemické koroze betonu.  

 

Činitelé, které ovlivňují rychlost koroze betonu, se dělí na činitele klasifikující agresivitu 

okolního prostředí a činitele ovlivňující odolnost betonu. Činitelé klasifikující agresivitu 

prostředí pro betonové konstrukce jsou dané technickou normou.15 Mezi tyto činitele patří 

druh agresivního prostředí (určený povahou převažující agresivní složky), množství agresivní 

složky, fyzikální spolupůsobení a teplota agresivního prostředí. Ze skupenského hlediska 

odborná literatura rozděluje agresivitu prostředí na plynnou, kapalnou a pevnou. Bez 

přítomnosti kapalného skupenství se účinky skupenství pevného a plynného neprojeví, a tudíž 

nevzniká koroze betonu.  

Mezi činitele ovlivňující odolnost betonu se řadí chemické a fyzikální složení 

cementového kamene, charakter jeho pórové struktury. Dále minimální průřez konstrukce 

(velikost a tvar povrchu, který přichází do styku s agresivním prostředím) a vlastnosti styčné 

plochy, na kterou agresivní prostředí působí (především prostředí kyselé, pH nižší než 7, více 

v kapitole 3.5 Karbonatace betonu). 16 

 

Železobetonová stropní konstrukce řešeného skeletu vykazuje ve větší míře 

přítomnost výkvětu na betonu. Nedokončená stavba je vystavena nepříznivým 

povětrnostním podmínkám. Z tohoto důvodu se na povrchu betonových prvků objevují 

zabarvené skvrny. Tyto skvrny bílé barvy vznikly v důsledku migrace roztoku solí 

z vnitřní části betonového prvku k jeho vnější části z důvodu opakovaného nasákavání  

a vysoušení. Viditelné známky chemické koroze betonu viz. Příloha, obr. 10. 

 

 

                                                 
14    Viz. Bilčík, J., Dohnálek, J.:Sanace betonových konstrukcí, Java group v.o.s., Bratislava 2003, str. 36 
 
15    Viz. ČSN EN 206-1 Beton. Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
16    Srov. Bilčík, J., Dohnálek, J.:Sanace betonových konstrukcí, Java group v.o.s., Bratislava 2003, str. 38 
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3.5 Karbonatace betonu 

 

Karbonatace betonu je nejvíce se vyskytující poruchou na stávající stropní konstrukci 

železobetonového skeletu. Pórovitost betonového prvku umožňuje vnikání vodní páry  

a vlhkosti do jeho vnitřní struktury. Při tomto jevu proniká oxid uhličitý obsažený ve vzduchu 

a vodě do vnitřní struktury prvku a způsobuje karbonataci. Odolnost proti kabonataci  

je závislá na tloušťce krycí vrstvy výztuže. Zabránění karbonatace je také možné udržením 

vysoké alkality betonu, tzn. udržet hodnotu pH = 12,5 až 13, v hodnotách stanovující 

zásaditost prostředí. Vysoká hodnota pH betonu vytvoří na povrchu prvku stabilní pasivní 

povlak, který chrání prvek před negativními účinky okolního prostředí. Z chemického 

hlediska je karbonatace způsobena vápenatými sloučeninami, které přecházejí působením 

oxidu uhličitého na uhličitan vápenatý. Tato reakce má za následek chemickou přeměnu 

betonu, snížením pH k hranici kyselosti (pH < 7). V případě poklesu pH pod hodnotu 9,5 

vzniká rez na povrchu betonářské výztuže. 

 

Vznikající rez na povrchu betonářské výztuže způsobuje nárůst vnitřního tlaku 

z důvodu expanzivity rzi a tím dochází ke vzniku prasklin vnější vrstvy betonového 

prvku. Koroze vyvolává snížení průměru betonářské výztuže, ztrátu soudržnosti 

(adheze) betonu a výztuže. Z tohoto důvodu se vnější vrstva betonového prvku začíná 

drolit a odpadávat. Viz. Příloha, obr. 1,3,4,5,8. 

 

3.6 Trhliny 

 

Vznik trhlin s sebou může nést pravděpodobnost poruchy konstrukce. Trhliny způsobují 

omezení spolehlivosti konstrukce, ovšem ne vždy jsou závažné, tedy ohrožující její 

provozuschopnost. Trhliny jsou řazeny do dvou skupin dle způsobu vzniku, a to na trhliny 

technologické a statické. Technologické trhliny vznikají v důsledku deformačních účinků 

objemových změn. Převážně se jedná o trhliny smršťovací, dále trhliny vzniklé v důsledku 

teplotních změn, karbonatace betonu a rozpínání ledu. Statické trhliny vznikající silovými 

účinky zatížení  
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Stropní konstrukce železobetonového skeletu jsou porušeny kombinací trhlin 

zmíněných výše. Mimo tyto vlivy je třeba zmínit i trhliny vzniklé v realizační fázi  

a trhliny způsobené cizím zaviněním. Pravděpodobným nedodržením navržených 

postupů v realizační fázi byla velká část železobetonových prefabrikovaných stropních 

panelů porušena řadou trhlin v místech uložení na železobetonové průvlaky. Dále 

odtržení krycí vrstvy betonářské výztuže v místech prostupů stropními panely sloužící 

závěsům jeřábové techniky při manipulaci a ukládání. Na více než 40 % stropních 

panelů se vyskytují podélné trhliny rovnoběžné s dutinami panelu Spiroll. Tyto trhliny 

mohly vzniknout kombinací deformačních účinků objemových změn. Především 

povětrností a teplotními změnami, nebo v důsledku umístění stavebního materiálu  

na tyto panely. Trhliny v místech uložení panelů na železobetonový průvlak vznikly 

z dodatečného zásahu do vnějších nosných sloupů a příslušných stropních panelů. Nosná 

výztuž byla použita jako kotvící prvek pro provizorní oplocení, které mělo zabránit 

vniku neoprávněných osob do prostor objektu. Tento způsob zajištění kari sítí (oplocení) 

způsobil korozi obnažené výztuže a tím zvýšené množství trhlin na vnějších stranách 

objektu. Posledním zapříčiněním vzniku trhlin na stávající stropní konstrukci byly 

vniky neoprávněných osob, které způsobily škody ve formě otvorů v místech dutin 

stropních panelů, obitých rohů ve stycích panelů se železobetonovými sloupy a řadu 

dalších porušení. Viz. Příloha, obr. 2,6,7,9. 
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4. Zjištění stavu konstrukce 

 

Nezbytnou částí v procesu rekonstrukce a sanace staveb jsou průzkumné práce zjišťující 

jejich současný stav. Ne vždy je ovšem tento průzkum snadný. Překážky ze strany stavebníka, 

uživatelů, obce či veřejné správy v mnoha případech značně ztěžuje možnost provést 

důkladný průzkum, kterým by bylo možno podrobně zjistit příčiny vad a poruch  

a z výsledků takového komplexního průzkumu navrhnout optimální způsob sanace. 

Stavebnímu průzkumu předchází studie projektové dokumentace, a to nejen dokumentace pro 

provedení stavby, ale také dokumentace skutečného provedení, případně dokumentace 

provedených změn v době užívání stavby. Dále studie prostředí, kterému je konstrukce 

vystavena, a také skutečnému zatížení, které na konstrukci působí.  

 

„Aktuální stav konstrukce není žádnou absolutní veličinou. Je to parametr relativní, 

porovnatelný s původním, resp. požadovaným stavem konstrukce. Posouzení skutečného stavu 

si tedy vyžaduje buď poznat původní, nebo definovat požadovaný stav konstrukce.“
17 Postupy 

a požadavky pro stanovení spolehlivosti a bezpečnosti existující konstrukce jsou dány 

českými, slovenskými, zahraničními i mezinárodními technickými normami. Všeobecné 

požadavky a postupy pro stanovení spolehlivosti a bezpečnosti stávajících konstrukcí jsou dle 

ČSN ISO 13822 především zjišťování porušení konstrukce vlivem mimořádného zatížení, 

zjištění porušení konstrukce v důsledku působení dlouhodobého zatížení, proveditelnosti 

plánované změny užívání objektu a v poslední řadě spolehlivosti konstrukce, kterou požadují 

dotčené orgány (státní správa).18 Odborná literatura rozeznává dvě hlavní kategorie zjišťování 

stavu konstrukce, jedná se o kontrolu a průzkum. V první řadě to jsou plánované kontroly  

a průzkumy, které jsou prováděny v pravidelných časových intervalech, aby se předešlo 

možným vznikům vad a poruch. Další skupinou kontrol a průzkumů jsou kontroly  

a průzkumy neplánované. Tyto kontroly a průzkumy jsou prováděny z náhlých důvodů, např. 

objevení vady a poruchy, požáru, zvýšení zatížení. Pravidelné kontroly stavu konstrukce  

se dále dělí z časového hlediska na průběžné kontroly, které se provádějí přibližně jednou  

za čtvrt roku, a na podrobné kontroly prováděné jednou ročně. Oba tyto typy kontrol jsou 

prováděny uživateli konstrukce bez použití technických přístrojů a postupů. Oproti tomu 

pravidelné průzkumy, které rozdělujeme podle rozsahu na jednoduché a hlavní průzkumy jsou 

prováděny odbornými pracovníky za použití technických přístrojů a platných postupů.  

                                                 
17    Viz. Bilčík, J., Dohnálek, J.:Sanace betonových konstrukcí, Java group v.o.s., Bratislava 2003, str. 54 
18    Viz. ČSN ISO 13822 Zásady navrhování konstrukcí - Hodnocení existujících konstrukcí 
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I přesto komplexní průzkum stavu konstrukce nemusí zaručit provedení správné 

rekonstrukce. Možné chyby, vyskytující se ve výsledcích, mohou výrazně ovlivnit 

zrekonstruovaný objekt. Není možno přesně stanovit bezpečnost a použitelnost konstrukce,  

na kterou působením okolního prostředí, zatížením a mimořádnými událostmi vznikly vady  

a poruchy. Vždy musí být přesně daný účel, pro který bude průzkum prováděn s ohledem  

na budoucí užívání objektu. Změny konstrukčního systému, používání nových materiálů, 

nových postupů a prostředků může vést ke vzniku dalších vad. Proto je nutné i pro tyto 

případy provést průzkum. Organizace provádějící průzkum konstrukce musí mít  

se stavebníkem uzavřenou smlouvu o dílo. Tato organizace zodpovídá za kvalitu plnění podle 

obchodního zákoníku.19 

 

V následující části této práce se budu přesněji zabývat jednotlivými typy průzkumů, 

podrobně jen průzkumem orientačním, který byl na konstrukci proveden a průzkumem 

podrobným jen okrajově. 

 

- 4.1 Předběžný průzkum 

- 4.2 Podrobný průzkum 

 

4.1 Předběžný průzkum 

 

Předběžný průzkum se skládá ze získání základních informací o objektu. A to o stavu 

konstrukce, prvotnímu podnětu návrhu sanace a typu a míře poškození. Studií projektové 

dokumentace by měl být stanoven soulad provedeného objektu s dokumentací skutečného 

provedení. Odklony z důvodu změny v průběhu výstavby, neodborně navržené a provedené 

detaily mohly vést ke vzniku vad a poruch. Pokud se takovéto odklony od schválené 

dokumentace objeví, musí být zaznamenány a dokumentovány pro další účely průzkumu. 

Další fází předběžného průzkumu je popis konstrukčního systému objektu jeho přítomných 

poruch vizuální prohlídkou, či za pomoci jednoduchých přístrojů. Sleduje se a zaznamenává 

stav povrchu konstrukcí, typy vad a poruch, tzn. trhlin, karbonatace betonu, nadměrné 

deformace apod. Zaznamenáním a vyhodnocením informací průzkumu dostáváme stav 

konstrukce objektu. Výsledky průzkumu je provádějící organizace povinna oznámit 

vlastníkovi objektu a také v závislosti na míře poškození navrhnout okamžitá opatření tak, 

                                                 
19    Viz. zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 
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aby nedošlo k možnému ohrožení života. Předběžný průzkum má mimo tyto vyjmenované 

úkoly také další důvod, a to dokázat spolehlivost konstrukce pro nově navrhovaný účel 

využití v celé době životnosti objektu. V případě, kdy ve fázi předběžného průzkumu dojde 

k pochybám, slouží tento průzkum také jako doporučení k provedení průzkumu podrobného. 

 

V případě železobetonové stropní konstrukce řešeného skeletu jsou výsledky 

předběžného průzkumu více než dostačující pro návrh sanačních opatření. Dostupnost  

a úplnost projektové dokumentace, včetně statických posudků všech nosných částí, usnadnila 

celkový proces zjišťování stavu konstrukce. Vady a poruchy, které se objevily na stropní 

konstrukci, byly popsány v předchozí kapitole. Předběžným průzkumem byly zjištěny i malé 

odklony od původní projektové dokumentace, které ničím neohrožují a nebrání sanaci  

a rekonstrukci objektu. 

 

4.2 Podrobný průzkum 

 

Podrobný průzkum se liší od průzkumu předběžného ve své detailnosti. Základní 

informace získané v předchozí fázi průzkumu slouží jako doporučení pro provedení tohoto 

průzkumu. Zkoumají a vyšetřují se podrobně účinky zatížení na konstrukci a materiálové 

vlastnosti prvků. Dále se stanovují vlastnosti konstrukce, provádí se statické výpočty, včetně 

ověření spolehlivosti, a také se konstrukce mohou posuzovat na základě vyhovujících chování 

v minulosti. Pro tyto jednotlivé fáze jsou používány ověřené zkušební metody. Zkušební 

metody betonových konstrukcí se dělí podle způsobu vyšetřování na destruktivní  

a nedestruktivní. V případě nutnosti provedení podrobného průzkumu na stopní konstrukci 

železobetonového skeletu, by se musely provést, z řady nedestruktivních zkoušek, zkouška 

tvrdoměrná, ultrazvuková, měření odporu a vodivosti (stanovení vlhkosti). Pro vyšetření trhlin 

by mělo být použito sádrových značek. Z destruktivních zkoušek by měly být provedeny 

zkoušky vylamovací, zkoušky pevnosti v tahu a tlaku, zkoušky nasákavosti, hutnosti, 

propustnosti. Destruktivní zkoušky s sebou nesou negativní následek, provedení jádrového 

vrtu na konstrukci, který musí být po zkoušce opraven. 
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5. Bourací práce stropních konstrukcí 

 

Železobetonový skelet v Obci Kobeřice měl původně sloužit provozu nákupního 

střediska Jednota Opava. Jedná se o čtyřpodlažní podsklepenou stavbu půdorysu tvaru 

písmene L, vnější roh je zkosen pod úhlem 45 °. Nádvoří objektu je orientováno na západ. 

Podlaží jsou zhotovena jako prefabrikovaný železobetonový skelet s prefabrikovanými 

železobetonovými stropními panely. Střední část objektu je vyztužena cihelnými zdmi 

tloušťky 450 mm, do kterých je vloženo tříramenné železobetonové monolitické schodiště 

spojující všechna podlaží. Ve střední části jsou dále provedeny dvě výtahové šachtice z CP 

290 x 140 x 65 mm. Poslední podlaží je tvořeno dřevěným krovem, nesoucím mansardovou 

střechu s vikýři, a střešními okny. Mansarda spadá i do 2.NP, a to na jihozápadní  

a jihovýchodní straně. Obvodové zdivo je pouze v úseku středového zkosení‚ 

a na severovýchodní straně kratšího ramene. Delší trakt objektu je tvořen rastrem 4 x 3,5 polí, 

kde jedno pole je 6 x 6 m, se zdvojením krajních polí o sloupy na poloviční vzdálenosti (3 x 3 

m). Kratší severní trakt je tvořen rastrem 3 x 2 polí s podobným zhuštěním jako u delšího 

ramene. 

 

V tomto stavu rozestavěnosti byla stavba ponechána od roku 1990, v případě střechy  

až od roku 1993. Samotným bouracím pracím stropní konstrukce musí předcházet řada 

dalších bouracích prací, a to odstranění stávající střešní konstrukce mansardového krovu 

v celém rozsahu. Dřevěná konstrukce a její cihelná nadezdívka byly od roku 1993 vystaveny 

účinkům vlhkosti, zatékání a neregulovatelnému vysoušení, které zapříčinily řadu poruch. 

Jedná se o výrazné praskliny v nosných prvcích krovu a napadení biotickými škůdci  

ve velkém rozsahu, kdy by jejich odstranění bylo technologicky náročné a finančně nákladné. 

Po odstranění střešní konstrukce krovu je dále nutno vybourat nevyhovující svislé konstrukce 

stěn z cihel plných pálených, které svým stavem nevyhovují následnému provozu objektu. 

Dále budou vybourány železobetonové monolitické stěnové dílce a těleso tříprůduchového 

zděného komínu.  

 

Po skončení těchto dílčích bouracích prací je možno přistoupit k bouracím pracím 

železobetonových stropních panelů. Vybouráním nevyhovující a poškozené střešní konstrukce 

krovu a odstraněním svislých konstrukcí stěn se naskytla možnost navržení optimálního 

technologického postupu bouracích prací. 
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5.1 Popis stropní konstrukce, důvody bouracích prací 

 

Stropní konstrukce je ve všech podlažích tvořena soustavou železobetonových stropních 

panelů Spiroll tloušťky 300 mm, železobetonovými stropními deskami tloušťky 300 mm, 

železobetonovými monolitickými deskami tloušťky 300 mm a v poslední řadě PZD deskami 

tloušťky 300 a 180 mm. Všechny tyto konstrukce jsou uloženy na ozuby prefabrikovaných 

průvlaků.  

 

Z důvodu vzniku vad a poruch na této stropní konstrukci je nutno bouracími pracemi 

odstranit přibližně 50 % z celkového množství. Jedná se o již zmíněné poruchy, které jsem 

popsal v závěru kapitoly 3. Příčiny nejčastějších poruch železobetonových konstrukcí. Snad 

jedinou výhodu, kterou tento radikální zásah do stávající konstrukce přinesl, je na jedné straně 

odstranění nevyhovujících stropních panelů a na straně druhé podstatně snadnější návrh 

instalačních šachtic a světlovodů využívaných v rámci rekonstrukce. 

 

5.2 Možné způsoby provádění bouracích prací 

 

Při návrhu technologie a postupu bouracích prací stropní konstrukce přicházely v úvahu 

tři možnosti. Jedná se o provedení bouracích prací pomocí: 

 

- 5.2.1 Řezání pomocí kotoučů  

- 5.2.2 Řezání pomocí vodního paprsku 

- 5.2.3 Provádění pomocí vrtacího a sekacího kladiva 

 

Všechny zmíněné způsoby provádění těchto bouracích prací má své klady a zápory.  

 

5.2.1 Řezání pomocí kotoučů 

 

Princip této metody spočívá v použití elektrické stěnové pily Hilti DS TS20 – E 20 

s diamantovým řezacím kotoučem s maximální hloubkou řezu 530 mm, která se pomocí 

jednoduchých změn přestaví pro potřeby řezání vodorovných konstrukcí. V kombinaci 

s hydraulickým zvedákem a podpůrnou konstrukcí systémového bednění Peri vzniká soustava 

                                                 
20    Dostupné na: http://www.hilti.cz/holcz/page/module/product/prca_productdetail.jsf?lang=cs&nodeId=-
55735&selProdOid=406365 



20 
 

pro bezpečné provádění bouracích prací. Elektrická stěnová pila Hilti se pohybuje  

po kolejnicích a je řízená pomocí dálkového ovládacího zařízení. Dálkové ovládací zařízení  

je schopno přesně nastavit hloubku řezu diamantového řezacího kotouče, korigovat otáčky  

a rychlost posunu stěnové pily po kolejnicích. Hloubka řezu diamantového kotouče zajišťuje 

úplné prořezání podélných spár mezi stropními panely Spiroll opatřenými zálivkovou výztuží 

a maltou. V místech uložení stropních panelů na ozub železobetonového průvlaku musí být 

pomocí dálkového ovládacího zařízení zajištěna přesnost prořezání zálivkové malty tak, aby 

nebyl porušen ozub železobetonového průvlaku. Po prořezání zálivkové výztuže a malty bude 

železobetonový stropní panel Spiroll rozdělen na rast cca 500 x 500 mm. Takto vytvořený 

rastr bude postupně prořezáván a pomocí hydraulického zvedáku spouštěn o podlaží níže, kde 

bude pomocí transportního prostředku převážen ke skládce danou ZS.  

 

Výhodou této varianty je především váha celého systému, který je pouhých 34 kg, 

jednoduchá manipulace se všemi součástmi systému, a především k manipulaci postačí pouze 

jeden pracovník. Dále jednoduchost a srozumitelnost dálkového ovládacího zařízení také 

přispívá k usnadnění provádění prací.  Za nevýhody této varianty by se dalo zmínit nadměrný 

hluk vznikající při prořezávání železobetonem, nezajištění odvodu vznikající prašnosti  

a nutnost přestavování kolejnic. Dále nutnost použití mnoha cenově náročných 

mechanizačních prostředků (hydraulický zvedák) a nutnost časté výměny diamantových 

kotoučů.   

 

5.2.2 Řezání pomocí vodního paprsku 

 

Ačkoliv mě původně tato metoda provádění bouracích prací zaujala, při podrobnějším 

zjišťování, jsem došel k závěru, že tato metoda je pro použití v daném případě nevyhovující. 

Finanční náročnost na pořízení strojů a pracovní postup, který by byl naprosto stejný jako 

v předchozím případě, je jasným ukazatelem nevyhovujícího použití. Snad jedinou výhodou 

této metody je zanedbatelná prašnost a hlučnost vznikající při provádění prací.  
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5.2.3 Provádění pomocí vrtacího a sekacího kladiva 

 

Poslední a dle mého názoru nejvýhodnější metodou provádění bouracích prací na dané 

železobetonové konstrukci stropu je použití sekacího kladiva Hilti TE 500 opatřené 

lopatkovým sekáčem TE - YP – SPM  a vrtacího a sekacího kladiva Hilti TE 7 - C opatřené 

příklepovým vrtákem Hilti TE - CX 28/48. Oba tyto systémy budou doplněny odsávači 

prachu. V prvním případě odsávacím systémem TE DRS - B s univerzálním vysavačem UV 

40 C a v případě druhém Hilti TE DSR - M. Dále je použito podpůrné konstrukce 

systémového bednění Peri a jeřáb Liebherr FEC 81 K.  

Princip této metody spočívá v odsekání zálivkové výztuže a malty v podélném směru 

stropních panelů Spiroll, v odvrtání a odsekání poloviny uložení na obou stranách panelu  

a ve vyvrtání dvou otvorů od průměru 200 mm. Přes tyto provedené otvory bude provlečen 

vázací prostředek, který se upevní k lanu jeřábu Liebherr FEC 81 K, který takto zajištěný 

stropní panel vyzvedne a přemístí na skládku předem určenou projektem ZS. 

 

Výhodou této metody je jednoduchost použití navržených prostředků jedním 

pracovníkem, malá hmotnost (5,6 a 3,5 kg), použití zařízení pro zajištění prašnosti. 

Nevýhodou této metody je opět zvýšená hlučnost.  

 

Po prozkoumání všech kladů a záporů zmíněných metod provádění bouracích prací, jsem 

se rozhodl pro metodu provádění pomocí vrtacího a sekacího kladiva. Tato metoda se mi jeví 

jako nejoptimálnější, ať už se týče finanční náročnosti (neberu v úvahu náklady na pořízení  

a provoz jeřábu Liebherr, který je nutný pro celou etapu rekonstrukce železobetonového 

skeletu), jednoduchosti provádění, či využití co nejméně nákladných strojů. Více o této 

metodě provádění viz. kapitola 5.6. Dalo by se samozřejmě argumentovat, proč u prvních 

dvou variant provádění prací nebylo uvažováno se stejným sledem prací jako v případě třetím, 

tzn. provedení odvrtání uložení a otvorů pro závěs jeřábu. Cílem bylo prezentovat možnosti 

provádění bouracích prací stropní konstrukce.  

 

 

 

 

 



22 
 

5.3 Pracovní podmínky a převzetí pracoviště 

 

Železobetonový skelet se nachází v souboru parcel č. 343/1, 342/2, 343/3, 344/1, 344/2, 

346/1, 346/2, 347/1 v k.ú. Kobeřice 747 27 okr. Opava a je ve vlastnictví obce Kobeřice. 

Stavba je situována ve středu obce poblíž křižovatky silnic II. třídy č. 467 a silnice III. třídy  

č. 4667. Soubor stavebních parcel je přístupný z místní komunikace, tj. z ulice U lékárny. 

Pozemek je v současné době nevyužívaný, oplocený do výšky 2,0 m ocelovým vlnitým 

plechem.21  

 

Na místech určeným projektem ZS 22 budou provedeny zpevněné plochy pro buňky 

stavbyvedoucího, zaměstnance a sociálních zařízení. Zpevněné plochy budou provedeny 

z betonových panelů uložených na udusaném štěrkovém násypu frakce 16 - 32 mm tloušťky 

150 mm. 

 

Vjezd na staveniště je z ulice U lékárny, na žádost zastupitelstva MOb Kobeřice bude 

provedeno provizorní výstražné značení vjezdů na staveniště v patřičné bezpečné vzdálenosti. 

Každé vozidlo bude před opuštěním staveniště řádně očištěno, aby neznečišťovalo pozemní 

komunikace. Vnitrostaveništní komunikace bude provedena z dusaného štěrkového násypu 

frakce 16 - 32 mm tloušťky 150 mm. Tvar komunikace je určen projektem ZS.23  

 

Zařízení staveniště a prostory pro realizaci budou výhradně na ploše určené pro výstavbu 

odděleny od okolí ohrazením plotem z vlnitého plechu do výšky 2,0 m24 a zajištěny proti 

vstupu cizích osob. Pro zařízení staveniště budou provedeny přípojky vodovodu, kanalizace  

a elektrické energie ze stávajících přípojek na ul. Hlučínské a U lékárny. Nutno zajistit zábor 

lešení na příslušném odboru MOb Kobeřice. Na dotčeném území se nachází vzrostlá zeleň.  

Po dohodě s odborem životního prostředí, bude tato náletová zeleň (keře) vykácena. Stavba 

bude zahájena po vydání stavebního povolení s nabytí jeho právní moci. Vytyčení stavby 

bude provedeno oprávněnou osobou. Stavební práce budou prováděny dle schválené 

dokumentace a v souladu se stavebním zákonem. Vlastní stavební práce budou prováděny dle 

                                                 
21    Viz. nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích 
22    Viz. výkresová dokumentace  
23    Viz. výkresová dokumentace  
24    Viz. nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích 
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nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích, v návaznosti na související normy, zejména: 

 

- ČSN 73 6133 - Návrh a provádění zemního tělesa 

- ČSN EN 206-1 - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

- ČSN 73 3130 - Truhlářské práce stavební 

 

Osvětlení staveniště bude provedeno pomocí světelných zařízení umístěných na oplocení 

staveniště ve vzdálenostech 2 m. Osvětlovací zařízení dodá a nainstaluje dodavatel stavby. 

V místě křížení hranice pozemku s vnitrostaveništní komunikací je kabeláž vedena 

v ochranné dřevěné konstrukci, aby nedošlo k jejímu poškození vlivem přejíždění nákladních 

automobilů. 

Množství potřeby energie a potřeby vody určují početní ukazatelé, které jsou 

vypracovány v rámci projektu zařízení staveniště.  

 

„Objednatel stavby (investor) předává staveniště zhotoviteli (dodavateli stavebních prací). 

Staveniště se má předávat celé najednou. Musí být volné, přístupné a prosté nároků třetích 

osob. Pokud jím procházejí veřejné sítě, komunikace, potrubí nebo kabelové rozvody, musí být 

jejich poloha vyznačena a stanovena příslušná ochranná pásma. Také obvod staveniště musí 

být zřetelně vyznačen, zejména pokud jej nevytváří viditelná a nesporná hranice jako je např. 

komunikace, zástavba, oplocení apod.“
25

 Povinností stavbyvedoucího je ověřit si před 

předáním a převzetím staveniště základní náležitosti. Jedná se o vlastnictví pozemku (list 

vlastníka), list souhlasu dotčených osob a orgánů, zkontrolování celistvosti a bezzávadnosti 

oplocení pozemku, přesnost a kompletnost vytyčení inženýrských sítí a v poslední řadě stav 

předávaného staveniště. Veškeré nedostatky, zjištěné při tomto ověřování, by měly být 

sepsány v protokolu o předání a převzetí staveniště. Mimo jiné předává stavebník zhotoviteli 

hlavní polohovou a výškovou čáru, připojovací body pro napojení inženýrských sítí a např. 

určení příjezdové komunikace na staveniště. Výsledkem převzetí staveniště bude zápis  

o předání a převzetí staveniště podepsaný stavbyvedoucím a stavebníkem, nebo osobami jimi 

pověřenými. Dále musí být proveden záznam do stavebního deníku. Podepsáním protokolu  

a zápisem do stavebního deníku dodavatel prohlašuje svůj souhlas se správností provedení 

                                                 
25    Viz. Járský, Č., Musil, F., Svoboda, P., Lízal, P., Motyčka, V., Černý, J.: Technologie staveb II. : Příprava a 
realizace staveb, Akademické nakladatelství CERM s.r.o., Brno 2003, str. 166 
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předchozích prací a zavazuje se provést následující práce v odpovídající kvalitě a rozsahu 

dané projektovou dokumentací stavby. 

 

5.4 Složení pracovní čety 

 

Pracovní četa se skládá z: 

 

- 1 mistr (vedoucí pracovník s potřebnou kvalifikací k provádění bouracích prací) 

- 3 pracovníci (hlavní pracovníci) 

- 2 pomocní pracovníci (plní funkci pomocnou) 

- 1 obsluha jeřábu Liebherr FEC 81K (proškolený pracovník s potřebnou kvalifikací 

k obsluze daného stroje) 

 

Veškeré navrhované práce mohou provádět pouze organizace k tomu oprávněné, v tomto 

případě dodavatel, a pracovníci řádně seznámeni s postupy a s potřebnou kvalifikací. Práce 

musí být prováděny v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 

vztahy. Dále nařízení vlády č. 591/2009 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništi. 

 

5.5 Strojní sestava, pomůcky 

 

Všichni pracovníci provádějící navrhované práce musí používat osobní ochranné 

pracovní pomůcky, které jsou vymezeny zákonem.26 

 

Pomůcky: OPP (pracovní rukavice, obuv, oblečení, helma, ochrana očí) 

Stroje: 

 

 

 

 

                                                 
26    Viz. zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
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- Autojeřáb Liebherr FEC 81 K 27 

 

- provozní rozměry: 4 500 x 4 500 mm 

- dosah: 9 200 - 45 000 mm 

- maximální nosnost: 6 t 

- pohon: motorová 

 

- Sekací kladivo Hilti TE 500 28 

 

- rozměry: 471 x 108 x 243 mm 

- hmotnost: 5,6 kg 

- maximální frekvence příklepů: 3 180 úderů/min. 

- jmenovitý příkon: 1 100 W 

 

- Lopatkový sekáč Hilti TE - YP – SMP 29 

 

- délka: 280 mm 

- šířka: 50 mm 

 

- Odsávací systém Hilti TE DSR - B 30 

 

- rozměry: 340 x 98 x 152 mm 

- hmotnost: 780 g 

- průměr sací hadice: 36 mm 

 

 

 

 

 

                                                 
27    Dostupné na: http://www.liebherr.com/CC/en-GB/region-%28europe%29/products_cc.wfw/id-13613-
0/measure-metric 
28    Dostupné na: http://www.hilti.cz/holcz/page/module/product/prca_rangedetail.jsf?lang=cs&nodeId=-92353 
29    Dostupné na: http://www.hilti.cz/holcz/page/module/product/prca_rangedetail.jsf?&nodeId=-
92732&selProdOid=414491 
30    Dostupné na: http://www.hilti.cz/holcz/page/module/product/prca_rangedetail.jsf?&nodeId=-
241249&selProdOid=415075 
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- Univerzální vysavač Hilti VC 40 U 31 

 

- rozměry: 505 x 380 x 610 mm 

- hmotnost: 15 kg 

- jmenovitý příkon: 1 200 W 

- průměr hadice: 36 mm 

- objem nádrže: 36 l 

- objem prachu: 40 kg 

 

- Vrtací a sekací kladivo Hilti TE 7 – C 32 s odsávačem prachu Hilti TE DSR – M 33 

 

- jmenovitý příkon: 720 W 

- hmotnost: 3,5 kg 

- rozměry: 343 x 86 x 215 mm 

- maximální frekvence příklepů: 4 020 úderů/min. 

 

- Příklepový vrták Hilti TE - CX 28/48 34 

 

- průměr: 28 mm 

- délka: 470 mm 

 

- Bourací kladivo Hilti TE 3000 – AVR 35 s lopatkovým sekáčem TE – H28P 36 

 

- jmenovitý příkon: 2 070 W 

- maximální frekvence úderů: 860 úderů/min. 

- hmotnost: 29,9 kg 

- rozměry: 814 x 610 x 209 mm 

 

                                                 
31    Dostupné na: http://www.hilti.cz/holcz/page/module/product/prca_rangedetail.jsf?&nodeId=-
88075&selProdOid=405181 
32   Dostupné na: http://www.hilti.cz/holcz/page/module/product/prca_rangedetail.jsf?lang=cs&nodeId=-241245 
33   Dostupné na: http://www.hilti.cz/holcz/page/module/product/prca_rangedetail.jsf?lang=cs&nodeId=-249181 
34   Dostupné na: http://www.hilti.cz/holcz/page/module/product/prca_productdetail.jsf?lang=cs&nodeId=-
266803&selProdOid=716164 
35    Dostupné na: http://www.hilti.cz/holcz/page/module/product/prca_rangedetail.jsf?lang=cs&nodeId=-243315 
36    Dostupné na: http://www.hilti.cz/holcz/page/module/product/prca_rangedetail.jsf?&nodeId=-
243311&selProdOid=660555 
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- Osobonákladní výtah STROSS série NOV 37 

 

- Maximální nosnost: 3000 kg 

- výška zdvihu: 10 000 mm 

- rychlost: 0 - 100 m/min 

- počet motorů: 1 – 3 

- hmotnost stožárové sekce: 190 kg 

- velikost klece: 4 200 x 1 500 x 2 500 mm 

 

Všechny použité stroje jsou opatřeny certifikátem a homologací pro použití na našem 

území. Před použitím těchto navržených strojů musí být každý pracovník, přicházející 

s těmito stroji do styku, řádně proškolen a stroje musí být zkontrolovány, zda nevykazují 

závadu.38 

 

5.6 Pracovní postup 

 

Bourací práce budou prováděny pomocí dvou strojů, a to sekacího kladiva Hilti TE 500 

opatřené lopatkovým sekáčem TE - YP - SPM, tento systém bude doplněn výkonným 

odsávacím systémem TE DRS - B s univerzálním vysavačem UV 40 C. Druhým strojem bude 

vrtací a sekací kladivo Hilti TE 7 - C opatřené příklepovým vrtákem Hilti TE - CX 28/48, 

tento systém bude také doplněn odsávačem prachu Hilti TE DSR - M. Uvolněné stropní 

panely Spiroll budou vyzvedávány jeřábem Liebherr FEC 81 K, který je přemístí na skládku 

předem určenou projektem ZS39. Pro následné rozrušování kusových stropních panelů Spiroll 

bude použito bouracího kladiva Hilti TE 3000 - AVR s lopatkovým sekáčem TE - H28P. 

Poslední fází bouracích prací bude rozdrcení vybouraných stropních panelů pomocí drtičky 

Sandvik QJ 340, tato fáze bude podrobněji popsána v 6. kapitole této práce.  

 

Práce započnou v pravém horním rohu delšího traktu v 3.NP. Směr postupu bouracích 

prací bude po sloupcích jednotlivých polí směrem dolů v rámci daného podlaží (od východní 

strany objektu ke straně západní). Před zahájením bouracích prací musí být stropní panely 

určené k vybourání podepřeny systémovým bedněním Peri. V místech budoucích otvorů, 

                                                 
37    Dostupné na: http://www.stros.cz/cs/index.php/osobonakladni-vytahy.html 
38    Dle. zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
39    Viz. výkresová dokumentace 
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potřebných pro provlečení závěsu jeřábu Liebherr FEC 81 K, bude vynechán pruh bednění 

v šířce 200 mm. Návrh projektu podpůrné konstrukce dodá dodavatel bednění. Proces 

bouracích prací železobetonových prefabrikovaných stropních panelů Spiroll jsem rozdělil  

do 5 – ti fází. 

 

1. fáze: 

 

V první fázi se nejprve pomocí sekacího kladiva Hilti TE 500 odseká zálivková malta  

na delších stranách stropních panelů Spiroll. Lopatkovým sekáčem TE – YP – SMP 

podebereme zálivkovou výztuž na obou stranách a následně ji vytáhneme. Odsekané kusy 

sutě a zálivková výztuž budou odváženy pomocí koleček na skládku určenou ZS  

po vyznačených trasách taktéž určených projektem ZS. Viz. Příloha, obr. 11. 

 

2. fáze:  

 

Po odsekání delších stran zálivkové malty stropního panelu Spiroll bude odvrtána pomocí 

vrtacího a sekacího kladiva Hilti TE 7 – C opatřeného příklepovým vrtákem Hilti TE – CX 

28/48 přibližně polovina (cca 75 mm) délky uložení stropního panelu na ozubu 

prefabrikovaného železobetonového průvlaku. Tyto vrty budou prováděny v rastrech  

po 100 mm v místech dutin stropního panelu. Po provedení vrtů na obou stranách uložení 

stropního panelu bude odsekána polovina uložení pomocí sekacího kladiva Hilti TE 500 

včetně výztuže. Odsekané kusy sutě budou odváženy pomocí koleček po vyznačených trasách 

na určenou skládku danou projektem ZS. Viz. Příloha, obr. 12. 

 

3. fáze: 

 

Ve třetí fázi bouracích prací se postupně vyvrtají pomocí sekacího kladiva Hilti TE 7 – C 

opatřeného příklepovým vrtákem Hilti TE – CX – 28/48 dva otvory skrze dutiny stropního 

panelu o průměru 200 mm. V každém stropním panelu se vyvrtá vždy v pořadí 2. a 4. dutina. 

Při provádění těchto prací musí být zajištěn ohraničený prostor pod místy vrtání z důvodu 

možného pádu odvrtaného materiálu. Odsekané kusy sutě budou odváženy pomocí koleček po 

vyznačených trasách na určenou skládku danou projektem ZS. Viz. Příloha, obr. 13. 
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4. fáze: 

 

Přes vzniklé otvory ve stropních panelech o průměru 200 mm se prověsí vázací 

prostředek jeřábu Liebherr FEC 81 K, který se následně připevní k jeřábovému lanu. 

Postupným zvedáním se dostává stropní panel z horizontální polohy do polohy vertikální. 

V případech zvedání panelů z nižších nadzemních podlaží než z 3.NP bude potřeba zajistit 

řádnou ochranu pracovníků a okolních konstrukcí a také eliminovat horizontální pohyb 

zvedaného panelu dle platných předpisů.40 Po vyzvednutí panelů z vně dispozice bude pomocí 

jeřábu přesunut na skládku danou projektem ZS. Viz. Příloha, obr. 13. 

 

5. fáze: 

 

Železobetonové stropní panely Spiroll budou za použití bouracího kladiva Hilti TE  

300 – AVR s lopatkovým sekáčem TE – H28P rozrušeny na kusy o rozměrech cca 500 mm. 

Zvolení lopatkového sekáče usnadní oddělování cementového kamene od betonářské výztuže.  

 

5.7 Jakost a kontrola kvality 

 

Bourací práce musí být prováděny v souladu s daným postupem kvalifikovanými 

osobami dodavatelské firmy, dále v souladu s platným stavebním zákonem č. 183/2006 Sb.  

a v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti  

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

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy.  

 

5.8 Způsoby zajištění BOZP 

 

Území stavby musí být zajištěno tak, aby nedošlo ke škodě na okolních pozemcích a tím 

poškození třetí osoby. Skládky stavebního materiálu musí být zřízeny výhradně na ploše ZS. 

Veškeré navrhované práce mohou provádět pouze organizace k tomu oprávněné, pracovníci 

s požadovanou kvalifikací a oprávněním. Práce musí být prováděny v souladu 

s bezpečnostními předpisy a postupy, které jsou pro ně stanoveny a v souladu se zákonem  

č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  

                                                 
40    Dle. zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  



30 
 

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

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Dále Nařízením vlády 591/2006 Sb.  

o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. V době 

výstavby bude zhotovitel respektovat hygienické normy pro výstavbu, při výjezdu na místní 

komunikaci budou auta, hlavně v dobách dešťů, řádně očištěna. Pro práce budou použity 

stroje, které vyžadují proškolenou obsluhu. Při zásobování stavby bude respektován provoz 

veřejné dopravy a chodců. Při manipulaci strojů a vozidel stavby zajistí dodavatel dohled 

vyškolené osoby a provizorní dopravní značení.  

 

V pracovním procesu bouracích prací je nutno zajistit základní rizikové faktory, které 

svým působením mohou způsobit vážný úraz a ohrozit pracovníky na životě. Jedná se o pád 

bouraného materiálu do prostoru nižšího podlaží, z tohoto důvodu bude použito systémového 

bednění PERI, které podepírá bouraný prvek stropní konstrukce. V průběhu bouracích prací 

musí být zajištěn zákaz vstupu pracovníků do prostor bezprostředně pod místa bouraní, které 

jsou vymezeny podpůrnými bednícími prvky. Prostor musí být ohrazen výstražnou 

červenobílou páskou a cedulí zákaz vstupu. Dalším rizikovým faktorem, který by mohl nastat 

při bouracích pracích stropních konstrukcí, je pád pracovníků do volného prostoru. 

Odstraněním stropních panelů vznikne prostor o hloubce 3,6 m, který je nutno ohradit. 

Ohrazení tohoto prostoru bude zajištěno ocelovým tyčovým zábradlím o výšce 1,1 m  

ve vzdálenosti 1 m od volného okraje. V neposlední řadě hrozí pracovníkům riziko zásahem 

pohybujícího se stropního panelu na textilním závěsu jeřábového lana. Zvedáním stropních 

panelů Spiroll může dojít k horizontálnímu pohybu zavěšeného panelu, a tím také  k zasažení 

pracovníků. Z tohoto důvodu se mohou zvedací práce provádět jen při dostatečné viditelnosti 

nad 30 m a rychlosti větru ne vyšší než 10,7 m/s. Sebelepším zajištěním bezpečnosti  

a ochrany zdraví při práci ovšem nemůžeme vyloučit riziko úrazu pracovníků. Každý 

pracovník musí být řádně proškolen a musí používat veškeré osobní ochranné pracovní 

pomůcky a dodržovat dané postupy provádění a návody k manipulaci s mechanismy. 
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6. Recyklace a znovupoužití vybouraného materiálů 

 

Recyklace vybouraných železobetonových stropních panelů Spiroll by se dala 

charakterizovat jako 6. fáze bouracích prací. To proto, že recyklace stavební sutě počíná již  

ve fázi bourací, a to především tříděním vybouraného materiálu. Rozrušené kusy stropních 

panelů Spiroll se přemístí pomocí kolového rypadla New Holland WE 150 do vstupního 

otvoru drtičky Sandvik QJ 340. Drcené kamenivo je následně z drtičky ukládáno na skládku 

danou projektem ZS. 

 

6.1 Složení pracovní čety, strojní sestava a pomůcky 

 

Pracovní četa se skládá z: 

 

- 1 mistr (vedoucí pracovník s potřebnou kvalifikací) 

- 2 pracovníci (hlavní pracovníci) 

- 1 obsluha drtičky Sandvik QJ 340 (proškolený pracovník s potřebnou kvalifikací 

k obsluze daného stroje) 

- 1 obsluha kolového rypadla New Holland WE 150 (proškolený pracovník s potřebnou 

kvalifikací k obsluze daného stroje) 

 

I v tomto případě musí být pracovníci řádně vyškoleni, poučeni, seznámeni s mechanizací, 

kterou budou pro práci používat a musí používat schválené OPP.  

 

- Bourací kladivo Hilti TE 3000 - AVR s lopatkovým sekáčem TE – H28P 41  

 

- jmenovitý příkon: 2 070 W 

- maximální frekvence úderů: 860 úderů/min. 

- hmotnost: 29,9 kg 

- rozměry: 814 x 610 x 209 mm 

 

 

 

                                                 
41    Dostupné na: http://www.hilti.cz/holcz/page/module/product/prca_rangedetail.jsf?lang=cs&nodeId=-243315 
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- Drtička Sandvik QJ 340 42 

 

- hmotnost: 51,1 t 

- provozní rozměry: 15,76 x 4.17 x 4,11 m 

- přepravní rozměry: 14,75 x 2,9 x 3,65 m 

- maximální kusy sutě: 600 mm 

- typ drtícího zařízení: čelisťový 

 

- Kolové rypadlo New Holland WE 150 43 

 

- hmotnost stroje: 16,5 t 

- dosah: 2 695 – 8 430 mm 

- přepravní rozměry: 4 725 x 2 520 mm 

- provozní rozměry: 8 270 x 3 900 mm 

- pohon: motorový 

 

6.2 Třídění, recyklace a ukládání vybouraného materiálu 

 

Procesu, popsaný výše, předcházejí další velmi důležité etapy. V první řadě třídění 

vybouraného materiálu, který musí být odproštěn od cizorodých materiálů. Jedná se o dřevo, 

lepenky, plasty, sádrokartony, kovy apod. V případě železobetonových stropních panelů 

Spiroll jde především o oddělení betonářské výztuže. Tento postup byl popsán v 5. fázi 

bouracích prací. Použitím bouracího kladiva Hilti TE 300 – AVR s lopatkovým sekáčem  

TE – H28P je výrazně usnadněn proces oddělování výztuže od cementového kamene. 

Oddělování betonářské výztuže však není nutné v případě použití odrazové mobilní drtičky, 

která je schopná rozdrtit železobetonový prvek bez možného poškození částí stroje. I přesto 

byla navrhnuta mobilní drtička čelisťová, která sice není vhodná pro drcení železobetonu 

(nutné oddělení výztuže), ale vyznačuje se vhodnějšími parametry. Především nesrovnatelně 

nižšími provozními náklady, delší životností čelistí, nízkou prašností a hlučností. Poslední dva 

parametry jsou velmi důležité z hlediska situování staveniště, kde je kladen důraz na snížení 

prašnosti a hlučnosti. Další výhodou oproti odrazovému způsobu drcení je nižší podíl jemné 

frakce vzniklé při drcení, která není vhodná pro nové betonové konstrukce. Skládka 

                                                 
42    Dostupné na: http://www.miningandconstruction.sandvik.com 
43    Dostupné na: http://www.new-holland.cz/new-holland-heavy-line-kolova-rypadla 
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vybouraného materiálu i skládka materiálu drceného jsou dány ZS. Veškeré plochy a zařízení 

využívané k recyklaci vybouraného materiálu lze provozovat pouze za souhlasu příslušného 

krajského úřadu.44 Výsledné kamenivo musí splňovat podmínky dané zákonem č. 22/1997 

Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.  

 

6.3 Způsoby použití recyklovaného materiálu 

 

Recyklovaný materiál vzniklý drcením betonových kusů stropních panelů Spiroll se může 

používat k různým účelům (např. zásypy, provizorní vnitrostaveništní komunikace apod.). 

V případě rekonstrukce stávajícího železobetonového skeletu je tento materiál používán 

k vytvoření nových stropních konstrukcí. Pro účel diplomové práce jsem navrhl dva možné 

způsoby provedení nových stropních konstrukcí využívajících recyklované kamenivo. První 

variantou provedení nové stropní konstrukce jsou železobetonové stropní desky  

o tloušťce 300 mm a druhou variantou systém BSK – MAX stejné tloušťky. V případě 

systému BSK – MAX je recyklované kamenivo používáno ve ztužujícím zálivkovém betonu 

tloušťky 40 mm.  

 

Mezi výhody použití recyklovaného kameniva k výrobě betonu přímo na staveništi patří 

především snížení nákladů na koupi a dovoz materiálu. Porovnání ceny přírodního  

a recyklovaného kameniva je znázorněno na grafu č. 1. 

 

 

                                                 
44    Viz. §14 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
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Graf č. 1 - cena kameniva [Kč/t]

přírodní kamenivo recyklované kamenivo rozdíl ceny
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Z grafu je možné vidět patrný rozdíl ceny pořízení kameniva, ale používání 

recyklovaného kameniva má i své nevýhody. Hlavní nevýhodou betonu používající 

recyklovaného kameniva je nižší pevnost v tlaku o cca 4 – 20 % a nižší modul pružnosti  

o 10 – 30 % oproti přírodnímu kamenivu. Co se týče frakce kameniva, je doporučeno 

používat frakci maximálně 16 - 32 mm. Použitím vyšší frakce se zvyšuje možnost vzniku 

trhlin. Oproti tomu frakce 0 - 4 mm zhoršuje výrazně zpracovatelnost čerstvého betonu. 

Dalšími vlastnostmi recyklovaného kameniva jsou dobrý tvar, nízká objemová hmotnost  

a vyšší nasákavost. Z tohoto výčtu výhod, nevýhod a vlastností recyklovaného kameniva pro 

mě osobně vyplývá jako nevýhodné použít první variantu nových stropních konstrukcí. 

Snížení pevnosti betonu, využívající recyklované materiály, vyžaduje úpravy nejen čerstvého 

betonu, ale také míru vyztužení budoucích železobetonových stropních panelů. Tyto opatření 

s sebou nesou zvýšení nákladů a pracnosti v závislosti na celkovém objemu. Tato závislost  

je znázorněna na grafu č. 2.  

 

 

 

Rozdíl objemů s sebou nese i finanční zátěž v podobě množství používaného cementu, 

respektive čerstvého betonu. Zálivkový beton je prováděn z betonu pevnostní třídy C 16/20, 

který používá cement cem II 32,5. Železobetonové stropní panely jsou prováděny z betonu 

pevnostní třídy C 35/45 používající cement cem I 42,5. Cenová rozdílnost je znázorněna  

na grafu č. 3. 

 

180,92

27,84

208,76

celkový objem

Graf č. 2 - Celkový objem [m3]

ŽB stopní desky Stropní systém BSK - MAX rozdíl objemů
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Sečtením všech dílčích cen materiálů, vstupujících do výrobního procesu, výpočtem 

celkového objemu prací na nových stropních konstrukcích a vyhodnocením výhod a nevýhod 

používání recyklovaného kameniva, se mi jeví jako nejoptimálnější varianta provedení 

stropních konstrukcí ze systému BSK – MAX. Tento systém vyniká nejen svou jednoduchostí 

a rychlostí provedení (obdobný způsob jako strop systému Porotherm), ale také výraznými 

nižšími náklady na provedení. Podrobné vykreslení nových stropních konstrukcí BSK – MAX 

viz. výkresová dokumentace stropů. Výsledné finanční porovnání a výhody stropního systému 

BSK – MAX oproti železobetonovým stropním deskám je zřejmé na grafu č. 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

636

2 232

2 868

cena
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7. Sanace nevybouraných konstrukcí stropu 

 

I když byla převážná část poškozených stropních panelů vybourána a procesem recyklace 

znovu navrácena do výrobního procesu, je potřeba provést sanační práce na stávajících 

stropních prvcích. Ze zbývajících 50 % prvků stropní konstrukce je nutno provést sanační 

opatření na přibližně 20 %. Mezi vady a poruchy, které musí být sanačními pracemi 

odstraněny, patří karbonatace betonu, chemická koroze betonu (výkvěty) a trhliny (viz.  

Příloha: obr. 1 – 10). Nejedná se jen o konstrukce stropních panelů, ale také o konstrukce 

železobetonových průvlaků a sloupů, které byly působením okolního prostředí poškozeny. 

Proces sanace železobetonových prvků se skládá z:  

 

- 7.1 Volba sanačních prostředků 

- 7.2 Složení pracovní čety, strojní sestava a pomůcky 

- 7.3 Příprava betonového podkladu a úprava povrchu výztuže 

- 7.4 Reprofilace poškozeného betonového povrchu 

 

7.1 Volba sanačních prostředků 

 

Současný trh nabízí dostatek prostředků a informací, které ulehčují výběr sanačních 

materiálů, ať už se jedná o prosté překrytí trhlin na povrchu betonových prvků nebo o celkové 

nahrazení rozrušené betonové vrstvy vlivem karbonatace. Pro účel diplomové práce  

a především charakteru vzniklých poškození stávajících konstrukcí se zvolil výrobce 

sanačních materiálů Betosan45 a  Drizoro.46  

 

Následující část diplomové práce tvoří seznam zvolených sanačních prostředků  

a to především jejich složení, vlastnosti, oblasti použití a způsoby aplikace.  

 

 

 

 

 

                                                 
45    Dostupné na: http://betosan.cz 
46    Dostupné na: http://www.drizoro.cz/cz-maxseal-sulfat---pripravek-proti-pusobeni-soli-v-betonu-a-zdivu- 
d138/ 
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Vybrané produkty výrobního programu Betosan jsou použity pro: 

 

- 7.1.1 Sanace trhlin  

- 7.1.2 Sanace povrchového poškození stropních  

- 7.1.3 Sanace karbonatace betonu 

- 7.1.4 Vytvoření adhezního můstku 

 

Sanace chemické koroze betonu (výkvětu) zajišťuje sanační produkt od společnosti Drizoro: 

 

- 7.1.5 Sanace chemické koroze (výkvěty) 

 

7.1.1 Sanace trhlin – Flexicoat 

 

 Tento produkt je dodáván jako jednosložková trvale pružná, vodotěsná nátěrová hmota 

určená k opravám železobetonových povrchů, které jsou porušeny trhlinami47. Po vyzrátí 

trvale odolává vodě i veškerým povětrnostním vlivů. Mezi jeho vlastnosti se řadí: 

 

- vysoký odpor proti prostupu CO2  

- vysoká pevnost a tažnost i za záporných teplot 

- schopnost překlenutí pohyblivých trhlin 

- trvalá odolnost vůči UV záření 

- vodotěsnost  

- výborná adheze k betonovému podkladu 

 

Tento výrobek je dodáván v PE vědrech o hmotnosti 10 kg a jeho skladování  

je doporučeno při teplotách 5 – 35 °C. Při teplotách pod 5 °C by měl být prostředek skladován 

ve vytápěných skladech. Záruční doba 12 měsíců. 

 

 

 

 

 

                                                 
47    Dostupné na: http://betosan.cz/produkt/flexicoat/ 
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7.1.2 Sanace povrchového poškození stropních prvků – Monocrete ARG 

 

 Jednosložková, polymercementová, plastifikovaná suchá maltová směs s obsahem 

alkalirezistentních skleněných vláken Monocrete ARG48 je určena pro opravy poškozených 

betonových a železobetonových povrchů a podlah. Vyznačuje se: 

 

- výbornou přídržností k betonovému podkladu i výztuži 

- trvalou odolností vůči vodě 

- dobrými mechanickými vlastnostmi 

- mrazuvzdorností 

- zvýšenou tahovou pevností, rázovou houževnatostí a odolností proti obrusu 

 

Přípravek Monocrete ARG je dodáván v 25 kg papírových pytlích s PE nástřikem. 

Přípravek musí být při skladování chráněn proti vlhkosti, doba skladování 6 měsíců.    

 

7.1.3 Sanace karbonatace betonu – Betofix S 

 

 Dvousložkový ochranný nátěr na bázi speciálně formulovaných epoxidových 

pryskyřic Betofix S49 , který se používá pro ochranné nátěry betonových a železobetonových 

konstrukcí vystavené zvýšenému koroznímu namáhání. Vyznačuje se: 

 

- vysokým odporem vůči prostupu vodních par 

- vysokým odporem vůči prostupu oxidu uhličitého 

- trvalou ochranou betonu před agresivním působením kyselých složek atmosféry  

a provozních médií (oleje, anorganické soli) 

 

Složka A  Betofixu S je balená do PE věder po 10 kg, složka B v PE vědrech po 2,5 kg. 

Jedná se o hořlavinu I. třídy. Skladovací doba 6 měsíců.  

 

 

 

  

                                                 
48    Dostupné na: http://betosan.cz/produkt/monocrete-arg/ 
49    Dostupné na: http://betosan.cz/produkt/betofix-s/ 
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7.1.4 Vytvoření adhezního můstku – Densocrete 111 

 

 Densocrete 111 je dvousložková polymercementová směs určená k vytváření adhezní 

vrstvy mezi podkladním betonem a reprofilačními hmotami.50 Skládá se ze suché složky  

na anorganické bázi a vodou ředitelné modifikované akrylátové disperze. Vyznačuje se: 

 

- dobré zpracovatelností 

- výbornou přídržností k betonovému podkladu i výztuži 

- trvalou odolnosti vůči vodě 

 

Suchá složka prostředku je dodávána v papírových pytlích s vnitřním PE o hmotnosti  

25 kg nebo v PE vědrech o obsahu 2,5 kg. Kapalná složka v PE vědrech o obsahu 8 l nebo 

v plechovkách o obsahu 0,8 l. Při skladování musí být prostředek chráněn proti vlhkosti, 

kapalná složka také proti mrazu. Doba skladování 6 měsíců. 

 

7.1.5 Sanace chemické koroze (výkvěty) – Maxseal Sulfat 

 

 Jednosložkový tekutý roztok Maxseal Sulfat51 je tvořený křemičitými sloučeninami  

na bázi rozpouštědla určený k zabránění vzniku a k sanaci výkvětů a výronů solí. Vyznačuje 

se: 

 

- vynikající schopností penetrace 

- vysokou odolností proti alkáliím 

- rychlým schnutím 

- aplikací i na mírně vlhké podklady 

 

Výrobek je dodáván v plechovkách o obsahu 5 a 20 l. Maxseal sulfat musí být skladován při 

teplotách ne vyšších než 30 °C chráněný před přímým působením tepla a vlhkosti. 

 

 

 

                                                 
50    Dostupné na: http://betosan.cz/produkt/densocrete-111/ 
51    Dostupné na: http://www.drizoro.cz/cz-maxseal-sulfat---pripravek-proti-pusobeni-soli-v-betonu-a-zdivu-
d138/ 



40 
 

7.2 Složení pracovní čety, strojní sestava a pomůcky 

 

Pracovní četa se skládá z: 

 

- 1 mistr (vedoucí pracovník s potřebnou kvalifikací k provádění sanačních prací) 

- 2 pracovníci (hlavní pracovníci) 

- 2 pomocní pracovníci (plní funkci pomocnou, zásobovací) 

- 1 obsluha tryskacího stroje Falch Trall jet (proškolený pracovník s potřebnou 

kvalifikací k obsluze daného stroje) 

 

Pracovníci musí být řádně vyškoleni, poučeni a seznámeni s mechanizací a pracovními 

postupy, které budou obsluhovat a provádět. Při práci musí každý pracovník používat 

schválené OPP.  

 

Pomůcky: OPP, kladívko, váleček, štětka, zednická lžíce, naběračka, stříkací pistole, drátěný 

kartáč 

Stroje: 

 

- Vysokotlaký tryskací stroj Falch Trall jet 52 

 

- maximální tlak: 2 500 bar 

- pohon: motorový 

- doprava: mobilní provedení na přívěsu 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
52    Dostupné na: http://www.stavebni-centrum.cz/sortiment/vysokotlaka-vodni-cistici-technika/falch-profi.html 
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7.3 Příprava povrchu betonové podkladu a úprava povrchu výztuže 

 

Příprava povrchu betonového podkladu je nejdůležitější etapou v procesu sanačních 

prací. Jeho nesprávné provedení může vést k obtížím v procesu reprofilace, a to např.  

ke snížené přídržností sanačního prostředku k betonovému podkladu. Odborná literatura 

rozděluje přípravu povrchu betonového podkladu do tří stupňů. Prvním stupněm  

je označováno hrubé odstranění betonu do hloubky větší než 10 mm. Druhý stupeň  

je označován jako příprava vlastního podkladu, který zahrnuje odstranění nesoudržných, 

mechanicky poškozených částí betonu do hloubky maximálně 5 mm a následným zdrsněním 

povrchu betonu. Třetí stupeň se vyznačuje odstraněním prachových částic, olejů, starých 

nátěrů a dalších látek zhoršujících přídržnost  sanačních prostředků k podkladu, pomocí 

finálního opláchnutí.53  

 

V případě konstrukce železobetonových stropních panelů Spiroll, byl proveden 

orientační průzkum stavu degradovaných částí. Bylo použito nejjednodušší metody 

zjišťování stavu betonové konstrukce, a to poklepem kladívka (viz. Příloha,  

obr. 14 – 16). Po provedení tohoto průzkumu bude příprava povrchu betonového podkladu 

železobetonových panelů Spiroll a stropních průvlaků prováděna pouze v oblasti druhého  

a třetího stupně. Všechny práce spojené se sanací železobetonových prvků stropu řešeného 

skeletu musí být v souladu s technologickým postupem, návody a bezpečnostními opatřeními 

sanačních prostředků. 

 

Sanační práce budou prováděny pomocí pracovních pomůcek a pracovního stroje Falch 

Trall jet. Práce započnou v 3.NP v místě delšího traktu. Pracovní postup přípravy povrchu 

betonového podkladu a úpravy povrchu výztuže se skládá z 3 fází. 

 

1. fáze: 

 

V první fázi se pomocí úderů kladívkem odstraní porušené vrstvy betonu. Tento postup 

se bude opakovat tak dlouho, dokud neodpadnou všechny uvolněné a nesoudržné vrstvy 

degradovaného betonu. V průběhu nesmí být poškozena betonářská výztuž. Po dokončení této 

fáze budou odpadnuté části betonu odváženy v kolečkách na skládku určenou ZS. 

                                                 
53    Viz. Bilčík, J., Dohnálek, J.:Sanace betonových konstrukcí, Java group v.o.s., Bratislava 2003, str. 80 
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2. fáze: 

 

Po odstranění uvolněných a nesoudržných vrstev degradovaného betonu se dále 

poškozené místo očistí vysokotlakým tryskacím stroje Falch Trall jet, tlakem 60 MPa (600 

bar) 54. Tento postup nejen odstraní zbývající nesoudržné vrstvy betonu, ale také otevře 

pórovou strukturu betonového kamene a tím usnadní následnou reprofilaci sanačními 

prostředky. I přesto může v průběhu 1. a 2. fáze vzniknout prach a kal, který by mohl zanést 

pórovou strukturu betonu. Tento prach a kal bude odstraněn opláchnutím tlakovou vodou, 

tlakem 10 MPa (100 bar). 

 

3. fáze: 

 

Třetí fáze je zaměřená na úpravu povrchu betonářské výztuže a její očištění. Betonářskou 

výztuž není nutné obnažovat úplně, pokud se v procesu čištění vysokotlakým vodním 

paprskem neodstraní. Rez z povrchu betonářské výztuže bude odstraněna mechanickým 

způsobem, a to drátěným kartáčem. Očištěnou výztuž je nutné ochránit proti vzniku nové 

vrstvy rzi vhodnými sanačními prostředky (Betofix S). 

 

7.4 Reprofilace poškozeného betonového povrchu 

 

Reprofilací poškozeného betonového povrchu budou uvedeny prvky železobetonových 

stropních panelů Spiroll a průvlaků stropní konstrukce řešeného skeletu do původního tvaru. 

Jedná se o: 

 

- 7.4.1 Reprofilace karbonatace betonu 

- 7.4.2 Reprofilace povrchového poškození prvků 

- 7.4.3 Reprofilace trhlin 

- 7.4.4 Reprofilace chemické koroze (výkvěty) 

 

Pro sanaci budou použity zvolené sanační prostředky a to v souladu s platnými postupy 

dané výrobcem.  

 

                                                 
54    Viz. Bilčík, J., Dohnálek, J.:Sanace betonových konstrukcí, Java group v.o.s., Bratislava 2003, str. 82, tab. 
6.1 
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7.4.1 Reprofilace karbonatace betonu 

 

Karbonatace betonu zabírá v celkovém množství poruch stropní konstrukce nejvyšší 

podíl. Vyskytuje se na železobetonových stropních panelech Spiroll i na železobetonových 

průvlacích a sloupech. Pro reprofilaci tohoto poškození byly zvoleny sanační prostředky 

Betosan, a to v kombinaci nátěru Betofix S, prostředku pro vytvoření adhezního můstku 

Densocrete 111 a sanační malty Monocrete ARG. 

 

Postup provádění 

 

- Betofix S: 

 

Před aplikací prostředku Betofix S musí být z podkladu odstraněno cementové mléko  

a veškeré nesoudržné, uvolněné nebo zvětšené částice. Prvním krokem je nanesení penetrace 

podkladu penetračním a kotvícím nátěrem Betolit KP55. Po uplynutí 24 hodin bude nanesen 

prostředek Betofix S ve dvou vrstvách nátěrem v množství 200 – 250 g/m2 na jednu vrstvu. 

Teplota podkladu a okolního prostředí musí být v rozsahu 10 – 30 °C. 

 

- Densocrete 111: 

 

Před aplikací adhezního můstku Densocrete 111 je nezbytné podklad nepenetrovat. 

Teplota podkladu musí být v rozmezí 5 – 30 °C.  Penetrace bude prováděna roztokem 

připraveným promícháním s vodou v poměru 1:5 – 1:8. Penetrace nesmí na povrchu vytvořit 

lesklý film. Nejdříve po dvou hodinách bude nanesen prostředek Densocrete 111 v jedné 

vrstvě, tl. vrstvy 0,5 – 1,0 mm.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
55    Dostupné na: http://betosan.cz/produkt/betolit-kp/ 
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- Monocrete ARG: 

 

Sanační malta se k použití připravuje smísením s vodou.56 Doba zpracování je při teplotě 

20 °C cca 50 – 60 minut. Povrch betonu je nutno opakovaně vlhčit alespoň dvě hodiny před 

aplikací. Prostředek se nanáší ručně pokládkou při teplotě povrchu a okolí v rozmezích  

5 – 30 °C ve vrstvách o tl. 5 – 40 mm danou druhem sanační malty. Finální úprava povrchu 

nanesené sanační malty bude prováděna vibrační lištou v kombinaci s ručními hladičkami bez 

přidávání další vody. Opravený povrch je nutno ihned ošetřovat a zabránit přímému oslunění, 

působení větru, které by mělo za příčinu odpařování vody. Vhodné k tomuto ošetřování  

je použití prostředků Betosan Densocure W/R57. V průběhu tuhnutí směsi bude povrch zakryt 

trvale vlhkou geotextílií. 

 

7.4.2 Reprofilace povrchového poškození prvků 

 

Poškozený povrch stropních panelů Spiroll, průvlaků a sloupů vznikl zaviněním cizích 

činitelů. Všechny vzniklé poškození budou zasanovány sanační maltou Monocrete ARG. 

V případě potřeby budete sanační prostředek Monocrete ARG kombinován s prostředkem pro 

vytvoření adhezního můstku, Densocrete 111. Z podkladu musí být odstraněn nesoudržný, 

uvolněný nebo jinak poškozený beton. Povrch betonu je nutno opakovaně vlhčit alespoň dvě 

hodiny před aplikací. Pracovní postup těchto sanačních prostředků je popsán v kapitole 7.4.1. 

 

7.4.3 Reprofilace trhlin 

 

Pro sanaci trhlin se zvolila nátěrová hmota Flexicoat. Příprava nátěrové hmoty Flexicoat 

spočívá v promísení ručním míchadlem. Nátěr se nanáší na soudržný podklad zbavený 

nečistot, bez ostrých hran, štětkou, válečkem nebo stříkací pistolí a to ve dvou vrstvách  

tl. 200 um. Teplota podkladu a okolí při aplikaci se musí pohybovat v rozmezí 5 - 35 °C. 

 

 

 

 

                                                 
56    Viz. tabulka doporučeného mísícího poměru dostupná na: http://betosan.cz/produkt/monocrete-arg/ 
57    Dostupné na: http://betosan.cz/vyrobni-program/sanace-zelezobetonu/ 
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7.4.4 Reprofilace chemické koroze (výkvěty) 

 

Sanace chemické koroze se provádí prostředky firmy Drizoro a to prostředkem Maxseal 

Sulfat. Prostředek se aplikuje na naprosto čistá povrch nástřikem pomocí stříkací pistole pod 

nízkým tlakem odspodu směrem nahoru až do nasycení povrchu (vytvoření souvislé vrstvy). 

Povrch se musí před nástřikem navlhčit. Nástřik se provede ve dvou vrstvách. Každá další 

vrstva bude prováděna ještě před zaschnutí vrstvy předchozí. Spotřeba prostředku  

je za normálních podmínek, teplota v rozmezí 5 – 30 °C, 500 gr/m 
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8. Ekonomická a časová náročnost bouracích prací 

 

Pro stanovení ekonomické a časové náročnosti bylo použito programů Build Power  

a Microsoft Office Project 2007. Výstupy z jednotlivých programů prezentuji formou grafů. 

 

 

Výsledná celková cena bouracích prací stropní konstrukce je 4 228 944 Kč. 

 

 

 Celková doba provádění bouracích prací stropní konstrukce je 30 dnů. 

1 777 305

284 754

79 904

1 884 688

202 293

Cena dílčích etap

Cena bouracích prací [Kč]

konstrukce krovu komínové těleso zdivo ŽB stropní panely podpůrná konstukce

9

3
4

14

Doba provádění dílčích etap

Doba provádění bouracích prací [dny] 

konstrukce krovu komínové těleso zdivo ŽB stropní panely
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9. Závěr 

 

Diplomová práce, vycházející ze skutečného objektu železobetonového skeletu v obci 

Kobeřice, zobrazuje přednosti provedení rekonstrukce před možností zbourání celého objektu. 

V případě vybourání dlouhodobě nevyužívaného objektu by nejen vznikly zvýšené náklady  

na demolici, ale také by byl odstraněn objekt, který má staticky vyhovující nosný systém, 

nepočítají - li se degradované části stropní konstrukce.  

 

Nutnost odstranění konstrukce krovu, z důvodu napadení biologickými škůdci  

a především z důvodu nevyhovující světlé výšky, která by nebyla přípustná pro následné 

využití, otevřela možnost pro návrh technologického postupu provedení bouracích prácí 

nevyhovujících částí železobetonové stropní konstrukce. Recyklace vybouraných stropních 

panelů na staveništi nejen snížila náklady na odvoz a uskladnění stavebního odpadu  

na příslušných skládkách, ale také použitím recyklovaného kameniva pro nové prvky stropní 

konstrukce se snížily náklady na pořízení a dovoz kameniva. Další výhodou rekonstrukce  

je možnost provedení vhodného dispozičního řešení návrhu nového využití objektu (instalační 

šachtice, světlovody) a to z důvodu vybourání nevyhovujících stropních panelů. V poslední 

řadě zvolení vhodných sanačních prostředků zajistí správnou funkčnost ponechaných nosných 

prvků železobetonového skeletu pro následný provoz objektu. 

 

Navržení technologických postupů jednotlivých etap nebylo, z důvodu situování objektu 

železobetonového skeletu v pomyslném středu obce, jednoduché. Důraz byl kladen především 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, musel být zahrnut vliv na okolní zástavbu a její 

obyvatele. I přes tyto faktory je možné provést rekonstrukci stávajícího objektu a tím 

zachovat fungující skelet pro možnost budoucího využití.  
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Příloha: 

 

 
Obr. 1: Porušení spojů železobetonových sloupů vlivem karbonatace  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2: Porušení železobetonového stropního panelu Spiroll v místě uložení 
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Obr. 3: Vliv karbonatace betonu na železobetonovém stropním průvlaku  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4: Vliv karbonatace betonu v místě uložení stropního panelu a průvlaku 
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Obr. 5: Vliv karbonatace betonu na železobetonovém průvlaku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6: Porušení stropního panelu Spiroll zaviněné cizími činiteli 
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Obr. 7: Trhlina v místě uložení železobetonového stropního panelu Spiroll 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8: Vliv karbonatace betonu na železobetonovém průvlaku 
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Obr. 9: Podélné trhliny v železobetonovém stropním panelu Spiroll 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10: Chemická koroze betonu (výkvět), viditelná na levém železobetonovém sloupu 
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Obr. 11: Schéma 1. fáze bouracích prací 

 

 

 

 

 

 

Obr. 12: Schéma 2. fáze bouracích prací 
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Obr. 13: Schéma 3. – 4. fáze bouracích prací 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 14: Orientační průzkum degradace betonových prvků 
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Obr. 15: Orientační průzkum degradace betonových prvků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 16: Orientační průzkum degradace betonových prvků 
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a) Všeobecně 

 

Rozestavěná stavba bývalého nákupního střediska se nachází ve středu obce poblíž 

křižovatky silnic II. třídy č. 467 a silnice III. třídy č. 4667. V blízkosti objektu se nachází 

autobusové nádraží, kostel a další objekty občanské vybavenosti. Samotný objekt je umístěn 

ve svahu, jehož převýšení činí cca 2,5 m, což umožní obsluhu objektu jak z úrovně 1. NP, tak 

z úrovně suterénu. Vjezd na pozemek stavby je z místní komunikace tj. z ulice Hlučínské. 

Stavba bude provedena jako změna stavby před dokončením a to změnou provedení 

samotného objektu bez jeho změny objemu a dále zpevněných ploch a to v menším rozsahu, 

než u původního projektu. 

Jedná se o relativně rozsáhlý objekt, který měl sloužit Jednotě Opava.  

Je to čtyřpodlažní, částečně podsklepená stavba. Půdorys je ve tvaru písmene L, kde je vnější 

roh zkosen v úhlu 45°. Objekt je orientován nádvořím na západ.  

Tři podlaží jsou zhotovena z prefabrikovaného železobetonového skeletu a panelového 

stropu. Střední část je vyztužena zdmi, do kterých je vloženo tříramenné železobetonové 

monolitické schodiště spojující všechna podlaží. Jsou zde také dvě výtahové šachty vyzděné  

z cihel plných CP 290x140x65mm. Poslední podlaží je tvořeno dřevěným krovem nesoucím 

mansardovou střechu s vikýři a střešními okny. Mansarda spadá i do 2. NP a to na jihozápadní 

a jihovýchodní straně. Obvodové zdivo je pouze v úseku středového zkosení  

a na severovýchodní straně kratšího ramene.  

Delší, jižní rameno je tvořeno rastrem 4x3,5 polí (jedno pole je 6x6 m) se zdvojením 

krajních polí o sloupy na poloviční vzdálenost a kratší, severní rameno je tvořeno rastrem 3x2 

polí s podobným zhuštěním jako u delšího ramene. 

Tento stav je od konce roku 1990, střecha byla postavena v roce 1993. 

Stavba je v souladu se schválenou ÚPD obce, předmětná stavba je umístěna v zóně 

občanské vybavenosti C-1 část obce „U kostela“, která zahrnuje plochy pro občanskou 

vybavenost – zejména např. obchodních a správních zařízení, kancelářských, kulturních apod. 

Stavba včetně zpevněných ploch bude realizována na parc. č. 341/1, 343/2, 343/3, 

344/1, 344/2, 346/1, 346/2 a 347/2 , vše katastrální území Kobeřice. 

Zaměření skutečného stavu provedení hrubé stavby bylo provedeno projekční 

kanceláři Atria, Hauerová 3, Opava. 
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Předmětem projektu dokončení rozestavěného objektu Obecního domu je nejen 

zhodnocení léta chátrající budovy, ale také zhodnocení centrální částí obce Kobeřice a také 

nabídnutí občanům obce nové možnosti. 

 

b) Architektonické, funkční a dispoziční řešení 

 

Cílem projektu dokončení rozestavěného objektu polyfunkčního domu je nejen 

zhodnocení léta chátrající budovy, ale také zhodnocení centrální částí obce Kobeřice a také 

nabídnutí občanům obce nové možnosti. 

Hlavním prioritou toho projektu je přestěhování obecní úřadu do polyfunkčního domu. 

Stávající obecní úřad už zcela nesplňuje všechny požadavky a to hlavně estetické, dispoziční 

a bezbariérové. Přemístění má také výhodu v tom, že by se obecní úřad nacházel ve středu 

obce. 

Dále se v objektu bude nacházet obecní knihovna, která se do objektu přestěhuje  

ze svých skromných prostor. Dojde k rozšíření knihovny a doplnění o další části s knihovnou 

související. Ve vrchním patře se bude nacházet restaurace. V obci chybí restaurace s velkým 

prostorem pro velké oslavy. Proto jsme restauraci řešili pomocí posuvných příček, kde lze 

velkého prostoru dosáhnout. Dále v objektu bude internetová kavárna a prostory kanceláří 

k pronájmu. V přízemí bude zřízeno parkoviště a archívy. 

Vzhled je řešen tak, aby pomocí prosklené fasády jsme dosáhly co největšího 

proslunění vnitřního prostoru. Dřevěný obklad je zvolený, aby budova měla venkovský 

nádech a navazovala na dřevěnou hasičskou věž. 

Střešní krytina byla zvolena v barevném řešení tak, aby navazovala na okolní zástavbu 

a hlavně vedlejší kostel. 

 

Dispoziční řešení 

 

V suterénu je v těžišti objektu umístěno hlavní schodiště. Schodiště nám prostupuje 

všemi podlažími. Kromě hlavního schodiště slouží k přemisťování osob mezi podlažími 

vedlejší schodiště a dva výtahy pro veřejnost a zásobovací výtah.  

V suterénu se nachází podzemní garáže, které jsou přístupné z východní strany 

objektu. Dále suterén tvoří archívy, sklady, technické místnosti, které budou sloužit k užívání 
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vlastníků z vyšších podlaží. Ve skosené části na severovýchodní straně se nachází únikový 

východ. 

 V 1. NP bude kratší severní křídlo vymezeno Obecnímu úřadu a to přesně 

informačnímu centru, matrice a technickému oddělení. V severním křídle bude zřízen únikový 

východ.  V jižním křídle to bude zasedací místnost Obecního úřadu, kanceláře jednotlivých 

pracovníku, stavební úřad, archív. V jižním křídle se budou nacházet 2 únikové východy.  

Na jižní straně fasády bude venkovní požární schodiště. Pro příslušná pracoviště budou 

vytvořené hygienická zařízení. Ve skosené části v severovýchodní části objektu bude zřízená 

zásobovací rampa s přístupem k zásobovacímu výtahu pro restauraci ve 3.NP.  

Hlavní vstup do objektu bude v místě hlavního schodiště. Pro hlavní vstup se vytvoří 

prosklený přístřešek. Ve středu dispozice bude umístěno hygienické zařízení pro celé patro. 

V 2. NP v delším křídle bude umístěna knihovna s posluchárnou, čítárnou, dětským 

koutkem, dvd půjčovnou a šatnou. Knihovna dále obsahuje všechny potřebné místnosti pro 

zaměstnance a hygienické zařízení pro návštěvníky a personál. Na jižní straně bude zřízen 

únikový východ na požární schodiště. 

V severním křídle patra bude umístěna internetová kavárna a počítačová prodejna 

s k tomu příslušnými místnostmi. K internetové kavárně a počítačové prodejně budou  

ve střední části zřízeny hygienická zařízení. 

V 3. NP bude využito jižní křídlo jako restaurace a k tomu přilehající místnosti jako 

salónek, kuchyň, chladírna, šatna, sklady, místnosti pro zaměstnance a hygienické zařízení. 

K restauraci bude vybudován zásobovací výtah. Na jižní straně bude zřízen únikový východ 

na požární schodiště. 

V severním křídle se budou nacházet kanceláře s příslušnými hygienickými zařizeními 

pro případné nájemníky. 

   

c) Orientační statistické údaje o stavbě 

 

Zastavěná plocha objektu: 1 011 m2 

Obestavěný prostor: 13 183 m3 
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d) Technické a konstrukční řešení 

 

Zásahy do stávajících konstrukcí 

 

Bude odstraněna celá mansardová střecha. U kratšího křídla dojde k demontáži 

komínového tělesa v celém rozsahu. Dojde vybourání malé části základu v místech, kde  

se zřídí nové základy. V některých místech dojde ke spřažení nového a stávajícího základu. 

V suterénu dojde částečně k vybourání ŽB zdi a zdiva CP. To z důvodu změny dimenzí  

a vybourání otvoru pro okna. V 1.NP dojde k částečnému vybourání zdiva CP a to z důvodu 

změny dimenzí a vybourání otvoru pro okna. V 2.NP dojde z části k vybourání obvodového 

zdiva a pak doplnění novým zdivem. Dále se vybourá 8 ŽB sloup 300x300 mm na jižní straně 

delšího křídla a k němu průvlak z ocelového profilu. Stropní konstrukce bude vybouraná cca. 

z 50% ve stropě nad 1.PP, nad 1.NP, nad 2.NP. 

 

Nové konstrukce 

 

Obvodová konstrukce bude řešena z části jako prosklená fasáda z hliníkových profilů 

Reynaers a jako obvodová konstrukce ze zdiva obložena dřevěným obkladem. 

Obvodová konstrukce ze zdiva bude částečně doplněná o zdivo z pórobetonových tvárnic 

Ytong. Obvodové zdivo bude zatepleno tepelnou izolací Isover tl. 100 mm a obloženo 

dřeveným obkladem Jatoba. U terénu bude místo dřevěného obkladu zřízená mozaiková 

omítka do výšky 300 mm. 

Dále budou provedeny všechny nové podlahy a veškeré instalace. Podlahová 

konstrukce v přízemí bude doplněna o hydroizolaci, která bude vytažena po obvodové ŽB 

stěně min. 150mm nad terén. Kolem výtahových šachet vznikne nové schodiště tvaru  

L po celé výšce objektu. Výtahové šachty budou opatřeny výtahem spojujícím všechna patra. 

Dále bude vytvořena jedna nová výtahová šachta pro zásobování restaurace, která je po celé 

výšce objektu, ale zásobování bude probíhat jen mezi 1.NP a 3.NP. 

V suterénu dojde k vybourání některých otvorů v obvodovém zdivu, budou tam 

provedena okna, dveře pro únikový východ a vrata pro vjezd z rampy do podzemních garáží. 

Dále bude v suterénu provedena zeď ze zdiva Ytong tl. 300 mm, která bude rozdělovat 

podzemní garáž od dalších místností.  
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Celý prostor přízemí bude dále rozdělen příčkami na jednotlivé místnosti a funkční 

celky a to včetně hygienických zařízení a příslušné další technické infrastruktury. Příčky 

budou použity ze zdiva Ytong tl. 150 mm, 100 mm a celoskleněné posuvné příčky. Takto  

se budou rozdělovat místnosti i v dalších patrech. Posuvné celoskleněné příčky nám slouží 

k tomu, že během chvíle může změnit dispozici. 

Stropní konstrukce bude z 50% vyměněna za novou stropní konstrukci. Přes stropní 

konstrukci budou vedeny tubusové světlovody z důvodu osvětlení 1.NP, 2.NP, 3.NP. Nosné 

konstrukce budou doplněny o 4 sloupy 300x300 mm, které budou procházet přes všechna 

podlaží a o 8 sloupů 600x400 mm, které budou zřízeny na jižní straně delšího křídla v místě 

vybourané mansardové střechy. 

Stávající střecha bude zbourána a bude vytvořena nová mansardová střecha  

ve sklonech 10° a 72°.  Konstrukce střechy je navržena jako dřevěný krov (vaznice, krokve 

atd.) a ocelová konstrukce (ocelové rámy, ocelové příložky). Střešní krytinu tvoří plechová 

taška Evertile barvy černé. Přesná barva musí být zvolena v závislosti na krytině okolního 

zástavby. 

Stávající nosné zdi jsou vyzděny z cihel plných, dozdívky z cihel plných CP 290x140x65 mm 

na MVC 2,5. Obvodové a vnitřní výplňové zdivo skeletu je z pórobetonových tvárnic Ytong. 

Vnitřní nové příčky pak budou z pórobetonových tvárnic Ytong a systémem posuvných 

příček Clearmont. 

Materiály a technologie použité při realizaci mají příslušné atesty, které budou 

doloženy ke kolaudaci stavby. 

 

d1) Popis stávajícího stavu 

 

Jedná se o relativně rozsáhlý objekt, který měl sloužit Jednotě Opava.  

Je to čtyřpodlažní, částečně podsklepená stavba. Půdorys je ve tvaru písmene L, kde je vnější 

roh zkosen v úhlu 45°.Objekt je orientován nádvořím na západ. 

Tři podlaží jsou zhotovena z montovaného železobetonového skeletu a panelového stropu. 

Střední část je vyztužena monolitickými zdmi, do kterých je vloženo tříramenné 

monolitické schodiště spojující všechna podlaží. Jsou zde také dvě výtahové šachty vyzděné  

z cihel plných CP 290x140x65mm. Poslední podlaží je tvořeno dřevěným krovem nesoucím 

mansardovou střechu s vikýři a střešními okny. Mansarda spadá i do 2. NP a to na jihozápadní 

a jihovýchodní straně. Obvodové zdivo je pouze v úseku středového zkosení  

a na severovýchodní straně kratšího ramene. Delší, jižní rameno je tvořeno rastrem 4x3,5 polí 
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(jedno pole je 6x6 m) se zdvojením krajních polí o sloupy na poloviční vzdálenost a kratší, 

severní rameno je tvořeno rastrem 3x2 polí s podobným zhuštěním jako u delšího ramene. 

Tento stav je od konce roku 1990, střecha byla postavena v roce 1993. 

Před zpracováním tohoto projektu bylo vypracováno zaměření skutečného stavu  

a průzkum stavby. Zaměření skutečného stavu provedení hrubé stavby bylo provedeno 

projekční kanceláři Atria, Hauerová 3, Opava. 

 

d2) Přípravné a bourací práce 

 

Bourací práce budou spočívat v: 

 

- rozebrání stávajícího komína. 

- v suterénu vybourání obvodové stěny z panelů na severní straně objektu a vybourání otvoru 

pro přístup do garáže na východní straně objektu. Odstranění vnitřních stěn CP tl.450mm 

v rozsahu daným projektem (viz.výkres půdorys bouracích prací 1.PP). 

- v 1.NP vybourání obvodové stěny z cihel CP tl. 300 mm na severní straně objektu. 

Odstranění vnitřních stěn CP tl. 450 mm v rozsahu daným projektem (viz.výkres půdorys 

bouracích prací 1.NP). 

- v 2.NP vybourání obvodové stěny z cihel CP tl. 300 mm na severní straně objektu a také  

na to navazující obvodové stěny ze zdiva Porotherm. Dále na severní straně odstranění  

8 sloupů 300x300 mm z cihel CP a k tomu souvisejících průvlaků tvořených 2xI profil a mezi 

profily vloženou cihlou (viz.výkres půdorys bouracích prací 2.NP). 

- bourací práce stropu nad 1.PP v tomto rozsahu:  

a.) v severním kratším křídle odstranění 4xŽB stropní deska 5600x1200x300 mm, 

monolitická stropní deska šířky tl. 300 mm a monolitická křížem vyztužená stropní deska  

tl. 300 mm. 

b.) v delším křídle se odstranění 4xŽB stropní deska 5600x1200x300 mm a monolitická 

křížem vyztužená stropní deska tl. 300 mm (viz.výkres půdorys bouracích prací stropu nad 

1PP). 

- bourací práce stropu nad 1.NP v tomto rozsahu:  

a.) v severním kratším křídle odstranění 4xŽB stropní deska 5600x1200x300 mm, 

monolitická stropní deska tl. 300 mm a monolitická křížem vyztužená stropní deska tl. 300 

mm. 
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b.) v delším křídle se odstranění 9xŽB stropní deska 5600x1200x300 mm a monolitická 

křížem vyztužená stropní deska tl. 300 mm (viz.výkres půdorys bouracích prací stropu nad 

1NP). 

- bourací práce stropu nad 2.NP v tomto rozsahu:  

a.) v severním kratším křídle se odstranění 4xŽB stropní deska 5600x1200x300 mm, 

monolitická stropní deska tl. 300 mm a monolitická křížem vyztužená stropní deska tl. 300 

mm. 

b.) v delším křídle se odstranění 9xŽB stropní deska 5600x1200x300 mm, monolitická křížem 

vyztužená stropní deska tl. 300 mm a 7x ŽB stropní deska 3000x3000x300 mm na severní 

straně (viz.výkres půdorys bouracích prací stropu nad 2.NP). 

- mansardová střecha se bude rozebírat v celém rozsahu 

- vybourání okenních a dveřních otvorů, 

- vybourání sklepních dvorků po obvodu stavby, 

 

Technologický postup bourání: 

 

- před započetím prací nutno provést průzkum stavu objektu a jeho okolí a zjistit inženýrské 

sítě, musí být zajištěn stálý dozor odpovědné osoby, 

- dále nutno vymezit prostor bourání, zajistit proti vstupu nepovolaných osob, odpojit  

a zajistit 

rozvodné sítě a kanalizace, 

- při bourání je nutno sledovat ostatní okolní konstrukce, jestli se nevytvořily poruchy při 

bourání, bourání se má provádět za denního světla, bourání nesmí být přerušeno, pokud 

není zajištěna stabilita konstrukce, 

- zajistit možnosti odstranění odbouraného materiálu popř. jeho skládkování tak, aby 

nepřekážel dalšímu postupu prací včetně vstupů a vjezdů, 

- bourání provádět tak, aby nebyla narušena pevnost ostatních částí stavby, 

- při bourání zdí postupovat také odshora a to postupně, bourat pouze zdi, které v daném 

momentě nemají nosnou funkci, při bourání otvorů nutno postupovat po částech, do kterých 

postupně vkládat překlady, 

- další části objektu bourat až po odstranění částí nad nimi, únosnost vodorovných částí 

objektu příp. zpevnit podpěrami, 

- při bourání nutno dodržet vyhlášku č. 309 /2006 Sb. - ČÚBP o bezpečnosti práce a 

technických zařízení při stavebních pracích a to část desátou – Bourací a rekonstrukční 
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práce. 

  

d3) Zemní práce 

 

Výkopové práce budou provedeny pro výkopy základových patek a pásu, drenáže, 

výměny hydroizolace a terénních úprav. Před zahájením výkopových prací zajistí investor 

vytýčení všech stávajících inženýrských sítí. Výkopové práce budou provedeny strojně  

a dočištění ručně. Základové patky budou mít základovou spáru minimálně 1000 mm pod 

úrovní terénu. 

Drenáž bude provedena po obvodu suterénních zdí (minimálně 200 mm pod úroveň 

hydroizolace), které jsou ve styku s okolním terénem. Šířka výkopu drenáže bude minimálně 

800 mm. 

 

d4) Svislé konstrukce 

 

Svislé konstrukce jsou stávající cihelné z CP a z cihelných tvárnic Porotherm. 

Výplňové zdivo skeletu bude vyzděno z pórobetonových tvárnic YTONG P2-400 

300x249x599 mm na MC 5,0 MPa.  

Vnitřní příčky budou z pórobetonových příčkovek YTONG P2-500 150x249x599 mm 

na MC 5,0 MPa, respektive z pórobetonových příčkovek YTONG P2-500 100x249x599 mm 

na MC 5,0 MPa a systém posuvných příček Clearmont tl.100 mm.  

Otvory budou překryty originálními překlady YTONG a ocelovými nadokenními 

nebo nadedveřními překlady profilu I(dle druhu zdiva). Prostor mezi I profily bude vyplněn 

cihlami CP. 

Bude zhotovené nové vedlejší ŽB  schodiště s tloušťkou desky 120mm, které bude 

uložené na postraních kapsách ve zdech. Stupně budou obloženy keramickou dlažbou včetně 

podstupnic. Madla budou použita ocelová. 

Dále vznikne nové venkovní požární schodiště na severní straně fasády. Schodiště 

bude řešeno jako ocelové firmy Ronn Drain. Kotvit se bude do základových patek a pomoci 

chemických kotev do ŽB průvlaku. 

Použití jednotlivých materiálů je zřejmé z výkresů. 
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d5) Vodorovné konstrukce 

 

Strop nad 1. PP 

 

Stávající strop nad 1. PP tvoří stropní panely Spiroll tloušťky 300 mm uložené  

na ozuby prefabrikovaných železobetonových průvlaků. V prvním kratším poli na jižní  

a jihozápadní části tvoří strop PZD stropní desky tloušťky 150 mm, taktéž uložené na ozuby 

prefabrikovaných železobetonových průvlaků. V místě schodišťového prostoru jsou stropy 

monolitické železobetonové tloušťky 300 mm.  

Bourací práce stropu nad 1.PP v tomto rozsahu:  

a.) v severním kratším křídle odstranění 4xŽB stropní deska 5600x1200x300 mm, 

monolitická stropní deska šířky  tl.300mm a monolitická křížem vyztužená stropní deska 

tl.300 mm. 

b.) v delším křídle se odstranění 4xŽB stropní deska 5600x1200x300 mm a monolitická 

křížem vyztužená stropní deska tl.300 mm (viz.výkres půdorys bouracích prací stropu nad 

1PP). 

Do vybouraných částí jsou navrhnuty dva typy materiálového řešení nových stropních 

konstrukcí a to: 

- Systém BSK MAX - stropní trámce ST-M 27 a stropní vložky SV-M/26  

a stropní destičky SD-7/25. Stropní trámce i stropní vložky jsou vyráběny v souladu 

s platnými ČSN a v souladu se zákonem č. 18/1997 Sb., v platném znění a následné vyhlášky 

č. 307/2002 Sb.  

- ŽB monolitický strop – beton C25/30, prostředí XC1 vyroben v souladu s ČSN 

EN 206-1, ocel B420B, průměr výztuže 16 mm. 

Zhotovené nové vedlejší ŽB  schodiště má s tloušťkou desky 120 mm, které bude 

uložené na postraních kapsách ve zdech. Železobetonová schodišťová deska je vyztužena 

pruty ØV8 ā100 mm, rozdělovací výztuž z prutů ØV6 ā 200 mm. Stupně budou obloženy 

keramickou dlažbou včetně podstupnic. Madla budou použita ocelová. 
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Strop nad 1. NP 

 

Stávající stropy vyšších pater jsou obdobné jako strop nad 1. PP. Stávající strop nad  

1. NP tvoří stropní panely Spiroll tloušťky 300 mm uložené na ozuby prefabrikovaných 

železobetonových průvlaků. V prvním kratším poli na jižní a jihozápadní části tvoří strop 

PZD stropní desky tloušťky 140 mm, taktéž uložené na ozuby prefabrikovaných 

železobetonových průvlaků. V místě schodišťového prostoru jsou stropy monolitické 

železobetonové tloušťky 300 mm. 

Bourací práce stropu nad 1.NP v tomto rozsahu:  

a.) v severním kratším křídle odstranění 4xŽB stropní deska 5600x1200x300 mm, 

monolitická stropní deska tl.300mm a monolitická křížem vyztužená stropní deska tl.300 mm. 

b.) v delším křídle se odstranění 9xŽB stropní deska 5600x1200x300 mm a monolitická 

křížem vyztužená stropní deska tl.300mm (viz.výkres půdorys bouracích prací stropu nad 

1NP). 

Do vybouraných částí jsou navrhnuty dva typy materiálového řešení nových stropních 

konstrukcí a to: 

- Systém BSK MAX - stropní trámce ST-M 27 a stropní vložky SV-M/26  

a stropní destičky SD-7/25. Stropní trámce i stropní vložky jsou vyráběny v souladu 

s platnými ČSN a v souladu se zákonem č. 18/1997 Sb., v platném znění a následné vyhlášky 

č. 307/2002 Sb.  

- ŽB monolitický strop – beton C25/30, prostředí XC1 vyroben v souladu s ČSN 

EN 206-1, ocel B420B, průměr výztuže 16 mm. 

Zhotovené nové vedlejší ŽB  schodiště má s tloušťkou desky 120 mm, které bude 

uložené na postraních kapsách ve zdech. Železobetonová schodišťová deska je vyztužena 

pruty ØV8 ā100 mm, rozdělovací výztuž z prutů ØV6 ā 200 mm. Stupně budou obloženy 

keramickou dlažbou včetně podstupnic. Madla budou použita ocelová. 
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Strop nad 2. NP 

 

Stávající stropy vyšších pater jsou obdobné jako strop nad 1. PP. Stávající strop nad  

2. NP tvoří stropní panely Spiroll tloušťky 300 mm uložené na ozuby prefabrikovaných 

železobetonových průvlaků. V prvním kratším poli na jižní a jihozápadní části tvoří strop 

PZD stropní desky tloušťky 150 mm, taktéž uložené na ozuby prefabrikovaných 

železobetonových průvlaků. V místě schodišťového prostoru jsou stropy monolitické 

železobetonové tloušťky 300 mm. 

Bourací práce stropu nad 2.NP v tomto rozsahu:  

a.) v severním kratším křídle se odstranění 4xŽB stropní deska 5600x1200x300 mm, 

monolitická stropní deska tl. 300 mm a monolitická křížem vyztužená stropní deska tl. 300 

mm. 

b.) v delším křídle se odstranění 9xŽB stropní deska 5600x1200x300 mm, monolitická křížem 

vyztužená stropní deska tl. 300 mm a 7x ŽB stropní deska 3000x3000x300 mm na severní 

straně (viz.výkres půdorys bouracích prací stropu nad 2.NP). 

Do vybouraných částí jsou navrhnuty dva typy materiálového řešení nových stropních 

konstrukcí a to: 

- Systém BSK MAX - stropní trámce ST-M 27 a stropní vložky SV-M/26  

a stropní destičky SD-7/25. Stropní trámce i stropní vložky jsou vyráběny v souladu 

s platnými ČSN a v souladu se zákonem č. 18/1997 Sb., v platném znění a následné vyhlášky 

č. 307/2002 Sb.  

- ŽB monolitický strop – beton C25/30, prostředí XC1 vyroben v souladu s ČSN 

EN 206-1, ocel B420B, průměr výztuže 16 mm. 

Zhotovené nové vedlejší ŽB  schodiště má s tloušťkou desky 120mm, které bude 

uložené na postraních kapsách ve zdech. Železobetonová schodišťová deska je vyztužena 

pruty ØV8 ā100 mm, rozdělovací výztuž z prutů ØV6 ā 200 mm. Stupně budou obloženy 

keramickou dlažbou včetně podstupnic. Madla budou použita ocelová. 

 

d6) Krov 

 

Stávající krov bude zcela rozebrán. Jednotlivé dřevěné prvky budou po rozebrání 

prohlídnuty a prvky v dobrém stavu lze znova použít po konzultaci s projektantem a statikem. 

Stávající krov je proveden jako dřevěný a to jako klasický dřevěný vaznicový krov vytvořený 

z krokví (fošen nastojato) uložených na pozednicích, střední a vrcholové vaznici. Popis 
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stávajících prvků krovu: pozednice jsou profilu 120x100 mm, vrcholová a střední vaznice 

160x180 mm, krokve v šikmé části mansardové střechy 100x140 mm, krokve v ploché části 

mansardové střechy 120x140 mm ā 1000 mm, sloupy pak 140x140 mm ā 1000 mm. 

Nová střecha bude řešena jako dřevěný vaznicový krov doplněný o ocelovou 

konstrukci. Novou konstrukci tvoří dřevěné vaznice 160/180 mm, 160/120 mm a dále pak 

dřevěný podpěrný trojúhelníkový rám a krokve 120/160 mm. Dřevěné vaznice se zesílí 

ocelovými příložkami 2xU profil 120/50/5 mm nebo 160/50/5 mm. Spolu působení mezi 

dřevěnou vaznicí a ocelovou příložkou zajistí titanový závitový svorník o ø 24mm. Tuhost 

konstrukce zajistí konstrukce ocelových rámu a ukotvení do stávající konstrukce chemickou 

kotvou FHB II – A L M20x210/50 mm. 

Podhledy krovu budou opláštěny sádrokartonem Knauf Fireboard tl. 30 mm. 

Celkové řešení viz statický výpočet. 

 

d7) Střecha 

 

Stávající střešní krytina z asfaltového šindele se rozebere jako první a pak celý 

dřevěný krov. Nová mansardová střecha bude mít sklony 72° a 10°. 

Skladba nové mansardové střechy se skládá z krokve 120/160 mm. Mezi krokvemi je vložená 

tepelná izolace Isover Unirol profit tl.120 mm. Pod krokve se přidá tepelná izolace Isover 

Unirol profit tl.80 mm. Pod tepelnou izolací je separační vrstva PE folie Parafol AL. Podhled 

tvoří sádrokartón Knauf Fireboard, který je ukotven na pružný hliníkový profil rychlošrouby 

Knauf. Střecha bude řešena nad krokvemi s provětráváním. Provětrávání vrstev střešního 

pláště bude řešeno nasávacími otvory u okapu a v lomu střechy. Odvětrání pod titanzinkovou 

krytinou bude řešeno v hřebeni střechy. Dále je řešena pomoci pojistné hydroizolace Isover 

Tyvek Soft. Střešní krytina je navržena plechová taška Evertile barvy černé. Barva bude 

upřesněna podle okolní zástavby. Střešní krytina se bude pokládat na kotralatě 30x50 mm  

a latě 40x60 mm. Nad okapem střechy budou osazeny protisněhové háky dle sortimentu 

výrobce střešní krytiny. 

Hlavní vstup bude řešen novým přístřeškem. Přístřešek je navržen systémem Reynaers 

včetně zastřešení. Nosný systém tvoří hliníkové profily Reynaers CW50. Prostor mezi profily 

tvoří skleněné tabule z izolačního dvojskla. Celý systém je kotven pomocí kotev Reynaers, 

které jsou kotveny do sloupů a průvlaku pomoci chemických kotev. 
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d8) Klempířské prvky 

 

Klempířské výrobky budou provedeny z pozink. plechu  tl. 0,6 mm. Jedná  

se o oplechování parapetů a střechy, nových prostupů vystupujících nad střechu, dále střešní 

žlaby a svody. 

Na nové střeše se provede rozvod hromosvodu a provede se revize celé soustavy. 

Revizní zpráva hromosvodu bude doložena ke kolaudaci. Výchozí revizi provede dodavatel 

montážních prací podle ČSN 33 1500. Další revize (periodické) bude provádět provozovatel 

ve stanovených lhůtách, příp. po každé opravě vyvolané poruchou či poškozením. 

 

d9) Výplně otvorů 

 

Přesné rozměry otvorů se zaměří přímo na místě stavby! Dodavatele určí investor. 

Připojovací spáry mezi obvodovým pláštěm a rámy nově osazovaných výplní se utěsní PUR 

pěnou a následně interiérovým a exteriérovým těsněním. 

Okna na fasádě budou z dřevěných europrofilů, barevný odstín dub, zasklena 

izolačním dvojsklem PTU 4+16+PT4 s distančním rámečkem  TGI (součinitel prostupu tepla 

okna Uw = 1,0 W.m-2.K-1). Součásti dodávky oken jsou i vnitřní parapety, vnitřní parapety  

z laminované dřevotřísky (popřípadě komůrkové z PVC), venkovní z pozinkovaného plechu. 

Parapet oken je zateplen polyuretanem (popřípadě extrudovaným fasádním polystyrénem) 

tloušťky 30 mm. Šířka rámu oken bude zvětšena s ohledem na zateplení ostění fasádním 

polystyrénem EPS Isover Greywall tl. 50 mm.  

Prosvětlení podkroví je řešeno pomoci střešních oken Velux GGL M04 306521 780x980 mm 

a Velux GGL M06 306521 780x1180 mm. 

Vstupní dveře do objektu budou hliníkové posuvné dveře Reynaers CP155 

celoskleněné. Únikové východy budou řešeny jako dřevěné dveře euro profil celoskleněné, 

barva dřeva dub a jako hliníkové dveře Reynaers CS 104 celoskleněné. Zasklení izolačním 

dvojsklem (součinitel prostupu tepla dveří Ud = 1,2 W.m-2.K-1). Rozměry vstupních dveří  

do objektu budou upřesněny dle konkrétního výrobce s ohledem na šířku rámu zárubně při 

zateplení ostění fasádním polystyrénem EPS Isover Greywall tl. 50 mm. 

Vnitřní dveře budou dřevěné hladké typové do ocelových zárubní. Budou řešeny bez 

prahu. Jen v 3.NP se u některých dveří práh objeví, ale nesmí vzniknout schodek větší než  

20 mm (včetně prahu dveří). Dále se v objektu objeví celoskleněné dveře Clearmont Dorma 

Studio Arcos do hliníkových zárubní. Celoskleněné dveře budou řešeny bez prahu. 
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Bezbariérové WC vybavit a osadit v detailu dispozičně zařizovacími předměty dle 

bodu 2.4 přílohy vyhlášky č. 369/2001 Sb. a dle publikace ”Stavby bez bariér” z roku 1999 

str. 49 bod 14 a str. 50 bod 15. Nutno dodržet, mimo jiné, půdorysnou polohu záchodové mísy 

a výšku 500 mm (mísy této výšky se vyrábějí), osadit sklopná madla z obou stran WC mísy  

a umývadlo osadit stojánkovou pákovou baterií, umístit věšáček na oděv ve výši 1200 mm, 

splachování WC umístit z boku, ovládání větrání místnosti umístit s horní hranou ve výši 

maximálně 1200 mm, atd.. U tohoto WC rovněž upravit dveře (vodorovné madlo z vnitřní 

strany dveří přes celou šířku dveří ve výši cca. 900 mm, zámek odjístitelný zvenčí atd.). 

Dveře bezbariérového WC a předsíně WC označit mezinárodním symbolem 

přístupnosti (symbol vozíčkáře). 

Detailní řešení a použití výrobků a materiálů musí v realizaci odpovídat příkladům 

uvedeným v publikaci „Bezbariérové řešení staveb“ autora Ing. Jana Skopce, vydané 

Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v roce 2002 a zároveň musí odpovídat ustanovením 

příloh vyhláška č. 369/2001 Sb. 

 

d10) Úpravy povrchů 

 

Vnitřní omítky budou hladké štukované Knauf MVJ2. Podhledy budou řešeny jako 

sádrokartonové D 19 Knauf Desing. 

Obklady v hygienickém zařízení, kuchyni a jejím zařízení budou z keramických 

obkládaček do výšky 2 000 mm a v kuchyňkách za kuchyňkou linkou (druh obkladu upřesněn 

investorem výstavby). 

Tepelná izolace Perimetr tl 100 mm bude chránit pod terénem hydroizolaci. 

Objekt nad suterénem, kde se bude nacházet dřevěný obklad, bude zateplen tepelnou 

izolací Isover EPS Greywall tl. 100 mm nebo 125 mm. Ostění a nadpraží oken bude zatepleno 

tepelnou izolaci Isover EPS Geywall tl. 50 mm. Střecha bude zateplena mezi krokvemi 

tepelnou izolace Isover Unirol Profit tl. 120 mm a pod krokvemi tepelnou izolací Isover 

Unirol profit tl. 80 mm. Podhledy krovu budou opláštěny sádrokartonem Knauf Fireboard  

tl. 30 mm. Podhled nad podzemní garáží bude zateplen tepelnou izolaci z důvodu požární 

ochrany. 

Opláštění budovy se bude řešit pomocí dřevěného obkladu Jatoba a prosklenou 

fasádou Reynaers. Dřevěný obklad Jatoba 20x165 mm bude připevněný na svislé svlaky 

50x50 mm a ty se boudou kotvit do nosné konstrukce. Místo dřevěného obkladu bude  

u terénu do výšky 300 mm zřízená omítka marmolit MAR1 M074 HBW 17 od firmy Weber. 
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Prosklené fasáda Reynaers je řešena pomocí hliníkových profilů CW50 a skleněných tabulí 

z izolačního dvojskla.  

Zámečnické výrobky (zábradlí, viditelné ocelové prvky) budou opatřeny protikorozním 

nátěrem.  

 

d11) Izolace, podlahy 

 

Stávající kanály a jáma v suterénu budou zasypány štěrkodrtí (zhutněno  

na požadovaný index zhutnitelností ID > 0,67) a proveden podkladní beton z betonu B12,5 

vyztužený kari sítí 150x150x6 mm. 

Do kanálu bude vložena drenáž. Případné narušené části stávajícího podkladního 

betonu budou opraveny. 

Na vyčištěný povrch stávajícího podkladního betonu se provede penetrace podkladu. 

Na penetraci se nataví hydroizolace z asfaltového pásu Bitagit 40 Mineral tl. 4 mm. 

Podlahovou konstrukci v suterénu bude tvořit v místě garáže průmyslová podlaha 

z drátkobetónu  tl. 100 mm. Dále podlahu bude tvořit keramická dlažba NSN Genesy 

protiskluzná, mrazuvzdorná tl. 10 mm. Keramická dlažba je uložena samonivelační 

vyrovnávací stěrce. Pod samonivelační vyrovnávací stěrkou se nachází betonová mazanina 

B20 vyztužená kari síti 150/150/6 mm tl. 44 mm. Podlaha je zateplena izolaci Orsil N tl. 150 

mm, které se pokládá na hydroizolaci a je oddělena od betonové mazaniny separační vrstvou 

z PE folie. Dalším druhem podlahy v suterénu je plovoucí laminátová podlaha z Malmedské 

břidlice tl. 10 mm. Plovoucí podlaha je uložena samonivelační vyrovnávací stěrce. Pod 

samonivelační vyrovnávací stěrkou se nachází betonová mazanina B20 vyztužená kari síti 

150/150/6 mm tl. 44 mm. Podlaha je zateplena izolaci Orsil N tl. 150 mm, které se pokládá  

na hydroizolaci a je oddělena od betonové mazaniny separační vrstvou z PE folie. 

V 1.NP, 2.NP a ve 3.NP podlahu budou tvořit dva druhy podlah a to keramická dlažba 

NSN Genesy tl. 10 mm a plovoucí laminátová podlaha z Malmedské břidlice tl. 10 mm.  

Keramická dlažba je uložena samonivelační vyrovnávací stěrce. Pod samonivelační 

vyrovnávací stěrkou se nachází betonová mazanina B20 vyztužená kari síti 150/150/6 mm  

tl. 46 mm. Podlaha je opatřena izolaci proti kročejovému hluku deskami Orsil N tl. 25 mm, 

které se pokládá na stávající stropní konstrukci. Betonová mazanina je oddělena od izolace 

separační vrstvou z PE folie. Stávající stropní konstrukce bude opatřena penetraci podkladu  

a vyrovnávacím cementovým potěrem. 
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Plovoucí laminátová podlaha z Malmedské břidlice je uložena samonivelační 

vyrovnávací stěrce. Pod samonivelační vyrovnávací stěrkou se nachází betonová mazanina 

B20 vyztužená kari síti 150/150/6mm tl. 46 mm. Podlaha je opatřena izolaci proti 

kročejovému hluku deskami Orsil N tl. 25 mm, které se pokládá na stávající stropní 

konstrukci. Betonová mazanina je oddělena od izolace separační vrstvou z PE folie. Stávající 

stropní konstrukce bude opatřena penetraci podkladu a vyrovnávacím cementovým potěrem. 

Prostranství je vydlážděno zámkovou dlažbou tl. 80 mm uloženou do kamenné drtě 

frakce 4-8 mm tloušťky 100 mm. Podkladem pak bude zhutněná štěrkodrť frakce 8-16 tl. 125 

mm. Stupnice a podstupnice monolitických železobetonových schodišť tvoří keramická 

dlažba  NSN Genesy tl. 10 mm. 

Podklady pro pokládku nášlapných vrstev budou provedeny v rovinnosti s odchylkou 

max. 2 mm měřené na dvoumetrové lati. Betonová mazanina plovoucí podlahy bude 

dilatována v ploše cca po 20 m2 včetně provedení dilatace v keramické dlažbě. Pružnou výplň 

dilatačních spár v betonové mazanině a dlažbě tvoří nejčastěji silikonové (popř. 

polyuretanové) spárovací hmoty. Taktéž budou použity profily pro ukončení podlah a pro 

plynulé napojení podlahových krytin. Pro vyrovnání stávajícího povrchu stropních panelů  

je navržen vyrovnávací cementový potěr tloušťky 15 mm. Roznášecí vrstvu betonové 

mazaniny je třeba pružně oddělit od okolních konstrukcí dilatačním páskem po celém obvodu 

stěn. 

Tepelné izolace budou splňovat požadavky Vyhlášky č. 151/2001. Vnější obálka 

objektu bude splňovat požadavky novely normy ČSN 73 0540-2 (8) z roku 2002 a měrnou 

energetickou spotřeby dle Vyhlášky č. 291/2001. 

Okolo suterénních stěn přiléhajících k terénu bude provedena drenáž pro odvedení 

podzemní vody. Drenážní potrubí z tvarované perforované flexibilní trubky z PVC JS 125 

bude uložené do podkladního betonu B10 v tloušťce alespoň 100 mm pod dnem drenážního 

potrubí. Příčný spád betonové mazaniny je 3%, podélný spád je 0,5 %. Ve dně betonové 

mazaniny je provedena rýha pro uložení drenážního potrubí. Kamenivo nad drenážním 

potrubím je provedeno v tloušťce alespoň 300 mm z kameniva frakce 16-32 bez prachových 

částic, které by mohly zbytečně zanášet drenážní potrubí. Separační vrstva je provedena  

z netkané textilie z polypropylenových vláken o plošné hmotnosti 300 g/m2 (např. FILTEK 

300). V přesazích o šířce 10 cm je textilie bodově svařena. Separační vrstva je umístěna  

do kontaktu zemního tělesa se svislou drenážní vrstvou a zásypem kameniva kolem 

drenážního potrubí. Separační vrstva končí 150 mm pod úrovní terénu společně s drenážní 
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vrstvou. Zásyp stavební jámy je z nepropustného zhutněného zásypu, aby bylo omezeno 

množství vsakující se vody, popř. přitékající do spáry mezi objektem a přilehlým prostředím. 

 

e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí 

 

Tepelné izolace budou splňovat požadavky Vyhlášky č. 151/2001. Vnější obálka 

objektu bude splňovat požadavky novely normy ČSN 73 0540-2 (8) z roku 2002 a měrnou 

energetickou spotřeby dle Vyhlášky č. 291/2001. 

 

f) Způsob založení objektu 

 

V objektu budou zhotoveny čtyři nové sloupy a pod sloupy vznikne nové patka, která 

bude spřažená se stávajícími základy. Dále vznikne pod vnitřní stěnou Ytong P2-400 tl. 300 

mm nový základový pás tl. 500 mm. Dále vzniknou nové základové patky pro ukotvení 

proskleného přístřešku, požárního schodiště a zásobovací rampy. Nové základové pásy tl. 400 

mm vzniknou pod příjezdovou rampou do garáže. 

Všechny nové základové konstrukce jsou navrženy z betonu B20 a musí byt založeny 

v nezámrzné hloubce min. 900 mm (navrženo 1000 mm) pod terénem. 

 

g) Vliv stavby na životní prostředí 

 

Stavba ani její provoz nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Na stavbě budou 

použity běžné technologie, které neohrožují životní prostředí. Vzrostlé stromy a keře nebudou 

káceny. Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001  

Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů. Vytříděný stavební odpad je nutno likvidovat 

povoleným způsobem, například recyklací nebo uložením na povolenou skládku, popřípadě 

předat odborné firmě k likvidaci. Při realizaci stavby dojde k produkci těchto odpadů skupiny 

17 – stavební a demoliční odpady (dle vyhlášky č. 381/2001 Katalog odpadů a seznam 

nebezpečných odpadů ve znění pozdějších předpisů). 
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Zásady pro nakládání s odpady 

 

Při provozu je nutné: 

- minimalizovat vznikání odpadů 

- separovat jednotlivé druhy odpadů 

- uplatňovat zásady maximální recyklace 

- minimalizovat odpady k přímému skládkování. 

 

Kategorizace odpadů 

 

Stavební a demoliční odpady – předpokládané množství a způsob nakládání 

(t/rok) kategorie odpadu 

 

17 01 01 Beton 25,0t O 

17 02 01 Dřevo 8t O 

17 01 02 Cihly 20,0t O 

17 02 02 Sklo 0,5t O 

17 02 03 Plasty 0,2t O 

17 04 05 Železo a ocel 1,0t O 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady 

Odpady vzniklé provozem 

(t/rok) kategorie odpadu nakládání s odpadem 

20 01 21* Zářivky 0,01t N OZO 

20 03 01 Směsný komunální odpad 0,8t O 

 

h) Dopravní řešení 

 

Pro příchod k obecnímu domu bude vybudován chodník pro pěší a to z ulice 

Hlučínské. Po realizaci celého záměru se tak konečně revitalizuje část obce na urbanisticky 

nejlepším místě uprostřed vesnice na křížení hlavních tahů jak pěších tak motorizovaných. 

Tím dojde k oživení tohoto prostoru v blízkosti novogotického kostela Nanebevzetí Panny 

Marie a dovršení celého původního záměru, i když s jiným obsahem. Na severovýchodní 

straně bude také umístěno parkoviště pro 15+5 stání a v podzemních garážích 6 stání. Další 
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parkoviště potřebné pro provoz restaurace bude vybudováno u stávajícího autobusového 

nádraží (cca 50 aut).  

 

i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

 

Zůstávají stávající a nemění se. 

 

j) Obecné požadavky na výstavbu 

 

Při provádění stavebních a montážních prací je třeba dodržovat ustanovení NV  

č. 362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích  

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a NV č. 591/2006 o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništních. Zvýšenou pozornost je 

třeba věnovat zejména dodržení práce ve výškách a nad volnou hloubkou. Všichni zúčastnění 

pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením prací a jsou dále povinni používat 

při práci předepsané osobní ochranné pomůcky podle výše uvedených předpisů. 

Na staveniště bude zamezen přístup nepovolaných osob. 



VŠB – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební 

Katedra pozemního stavitelství 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.2 – Technická zpráva zařízení staveniště 

 

 

 

 

 

 

Student:            Bc. Tomáš Lýsek 

Vedoucí diplomové práce:          Ing. Marie Wolfová, PhD. 

 

 

 

Ostrava 2011 



Obsah: 

 

1. Identifikační údaje 

2. Popis stavby 

3. Geologické podmínky staveniště 

4. Termíny a lhůty výstavby 

5. Staveniště 

6. Skladování na staveništi 

7. Doprava 

8. Systém zásobování materiály 

9. Sociální zařízení staveniště 

10. Požární bezpečnost ve výstavbě 

11. Ochrana životního prostředí 

12. Bezpečnost práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

1. Identifikační údaje 

 

Stavba: Rekonstrukce polyfunkčního domu - Kobeřice 

  

Zhotovitel: REKO – OVA spol.s.r.o. 

 

Základní údaje: 

  

Identifikační údaje:  

   

Identifikační údaje investora: 

 

Název investora:   VŠB – Technická univerzita Ostrava, fak. Stavební                                                                                  

          Sídlo investora:   L.Podeště 1875, 708 00 Ostrava - Poruba              

          IČO:    00 03 02 41 

          DIČ:    00 03 02 41  

 

Identifikační údaje stavbyvedoucího: 

 

Jméno hlavního stavbyvedoucího:            Ing. Otakar Vejvoda  

firma:                REKO – OVA spol.s.r.o.                                          

sídlo:                                               28. Října, 702 00 Moravská Ostrava 

 tel.:                                                                           603 225 522 

            

 projektová organizace:                                   REKO - OVA spol. s.r.o. 
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2. Popis stavby:  

 

Polyfunkční dům se nachází v Kobeřicích v části obce ,,U kostela“. Rekonstrukce vč. 

zpevněných ploch bude realizována na parc. č.341/1, 343/2, 343/3, 344/1, 344/2, 346/1, 346/2 

a 347/2 vše k.ú Kobeřice . Vjezd na pozemek stavby je z místní komunikace – Ulice 

Hlučínská. Pozemek  je ve svažitém terénu a jehož převýšení činní cca.3m.   

 

Popis stávajícího stavu 

 

Jedná se o relativně rozsáhlý objekt, který měl sloužit Jednotě Opava.  

Je to čtyřpodlažní, 

částečně podsklepená stavba. Půdorys je ve tvaru písmene L, kde je vnější roh zkosen v úhlu 

45°.Objekt je orientován nádvořím na západ. 

Tři podlaží jsou zhotovena z montovaného železobetonového skeletu a panelového stropu. 

Střední část je vyztužena monolitickými zdmi, do kterých je vloženo tříramenné monolitické 

schodiště 

spojující všechna podlaží. Jsou zde také dvě výtahové šachty vyzděné z cihel plných  

CP 290x140x65 

mm. Poslední podlaží je tvořeno dřevěným krovem nesoucím mansardovou střechu s vikýři  

astřešními okny. Mansarda spadá i do 2. NP a to na jihozápadní a jihovýchodní straně. 

Obvodové zdivo 

je pouze v úseku středového zkosení a na severovýchodní straně kratšího ramene. 

Delší, jižní rameno je tvořeno rastrem 4x3,5 polí (jedno pole je 6x6 m) se zdvojením krajních 

polí o sloupy na poloviční vzdálenost a kratší, severní rameno je tvořeno rastrem 3x2 polí  

s podobným 

zhuštěním jako u delšího ramene. 

Tento stav je od konce roku 1990, střecha byla postavena v roce 1993. 

 

Popis budoucího stavu 

 

Architektonická kompozice novostavby je přizpůsobena tak, aby objemové, materiálové 

a výtvarné řešení odpovídalo dnešnímu pohledu na venkovskou nebo příměstskou zástavbu. 

Novostavba je zastřešena novou mansardovou střechou se sklonem 10% a 72%. Střecha  
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je řešena pojistnou Isover Tyvek Soft a střešní krytinou Ondusteel Evertile . Dispoziční řešení 

rekonstruované stavby odpovídá potřebám stavebníka.   

 

 V polyfunkčním domě se bude nacházet:  

 

- 1.PP -  parkoviště, sklady, archív, technické místnosti, výtahy, WC.     

- 1.NP -  kanceláře, jednací místnost, archív sklady, výtahy, WC, kuchyňka.    

- 2.NP- knihovna, internetová kavárna, sklady, posluchárna, výtahy, dvd půjčovna,   

dětský koutek, kanceláře, šatna, WC, kuchyňka.  

       - 3.NP - restaurace, salónek, šatna, kuchyň, sklad, výtahy, chladírna, hala, kanceláře, 

kuchyňka, WC. 

Místnosti jsou přístupné z veřejné chodby. 

 

  Vertikální propojení mezi jednotlivými patry zajišťuje železobetonové monolitické 

schodiště obložené keramickou dlažbou. Větrání  místností přirozené a u místností kde nelze 

dosáhnout přirozeného větraní, větráme pomocí větrací  šachty. 

  Opláštění budovy bude řešeno prosklenou fasádou Raynaers a dřevěným obkladem 

Jatoba. Dřevěný obklad Jatoba bude kotven do obvodového zdiva Ytong, který bude zateplen 

tepelnou izolaci Isover. 

 

Bourací práce 

 

- Části základů 

- Vnitřní stěny 

- Otvory pro budoucí okna a dveře 

- Celá střecha 

- Komín  

- Vybouráni části stropu 
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Kapacity, užitkové plochy apod.  

 
- Zastavěná plocha           1011 m2 

- Obestavěný prostor          16176 m3  

- Zpevněná plocha                    5354 m2 

- Maximální výška nad upraveným terénem                                  +12,000 m 

 

3. Geologické podmínky staveniště:  

 

Vychází se původních inženýrsko-geologických průzkumu,kde bylo zjištěno: 

 

- Radonové riziko nízké 

- Lokalita podmínečně vhodná 

- Základové poměry složité  

- Únosnost podloží je 70 kPa. 

- Hladina podzemní vody v úrovni 241,75 m.n.m. B.p.v. 

 

4. Termíny a lhůty výstavby 

 

Časový postup práci bude znázorňovat přiloženým řádkovým harmonogramem 

v časovém plánu hlavního objektu zhotovený v programu Microsoft Projekt. 

Lhůta výstavby je navržena dle požadavků investora. 

 

Termíny: 

- Předání staveniště: 10.3.2012                    

- Zahájení stavby: 19.3.2012 

- Ukončení stavby: 29.10.2013 
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5. Staveniště:  

 

Plocha staveniště činí cca. 5354 m2. 

 

Postup budování a likvidace staveniště: 

 

Prostor staveniště je majetkem investora. V současné době je pozemek nevyužívaný, 

částečně oplocený. Stávající oplocení je třeba doplnit.  Staveniště se začne budovat 10dní před 

zahájením prací na stavbě a bude se postupně budovat podle potřeb v průběhu stavby. 

Likvidovat se budou postupně objekty zařízení staveniště tak, aby bylo před definitivním 

vyčištěním objektu zařízení staveniště zlikvidováno. Před započetím stavebních prací zajistí 

investor vytýčení stávajících inženýrských sítí. 

 

Obecné zásady pro zařízení staveniště: 

 

Rekonstrukce stavby bude zahájená předáním staveniště mezi zástupci investora  

a hlavního dodavatele stavby. 

Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit přístupovými cestami pro dopravu 

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

a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k ohrožení bezpečnosti 

provozu na podzemních komunikacích dále k znečištění na podzemních komunikacích, 

ovzduších a vod, k omezení přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k síti technického 

vybavení a požárním zařízením.  

Odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště musí být 

zabezpečeno tak, aby se zabránilo rozmočení pozemku staveniště včetně vnitrostaveništní 

komunikací, nenarušovala a neznečišťovala se odtoková zařízení pozemních komunikací  

a jiných ploch přilehajících k staveništi a nezpůsobilo se jejich podmáčení. 

Energetické, vodovodní a stokové sítě v prostoru staveniště musí být polohově  

a vyznačeny před převzetím staveniště stavby. 

Veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně používané pro staveniště při 

součastném zachování jejich užívání veřejnosti (chodníky), včetně osob s omezenou 

schopností pohybu a orientace, se musí po dobu společného užívání bezpečně chránit  

a udržovat.  
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Veřejná prostranství a pozemní komunikace se pro staveniště smí použít jen  

ve stanoveném rozsahu a době. Po ukončení jejich užíváni jako staveniště musí být uvedeny 

do původního stavu, pokud nebudou určeny k jinému využití.  

 

Charakteristika staveniště: 

 

Uvolnění pozemku: 

- Pozemek je uvolněn a připraven k výstavbě 

Dočasné využití pozemku po dobu výstavby: 

- Budou vyčleněny potřebné prostory pro ZS v rámci pozemku stavby 

Likvidace porostu: 

- Výhradně nízký porost a náletové dřeviny  

Požadavky na dočasný zábor části sousedních pozemků po dobu výstavby: 

- Jen ve stanoveném rozsahu a době. 

Podmínky památkové péče: 

- Staveniště není památkově chráněné ani se nenachází v chráněném pásmu 

památkové rezervace. 

Uspořádání staveniště: 

Zařízení staveniště bude řádně oploceno poli o rozměrech 3x1,8m vytvořenými 

z vlnitého pozinkovaného plechu, které bude opatřeno informační tabulkou o zákazu vstupu 

na staveniště. 

Bude prováděna kontrola a očištění dojíždějících vozidel, aby nedocházelo  

ke znečišťování komunikací. 

Na staveništi bude budována komunikace pro dopravení silového zásobníku mobilní 

betonárny, dvouhřídelové michačky, kapsového zásobníku kameniva, mobilní drtičky, pro 

přístup ke skládce recyklovaného kameniva, skládce žb stropních konstrukcí a následné 

skládce lešení. 

         Staveništní komunikace bude provizorní jednosměrná komunikace ze zpevněného štěrku 

frakce 16-32mm šířky 3m. 

Dále se zde nachází vrátnice, uzamykatelný vjezd, prostor pro překládku materiálu, 

lešení. 
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Na staveništi zřídíme také následující objekty: 

 

- uzavřené sklady 

- otevřené sklady 

- sociální zařízení 

- kanceláře 

- mobilní buňky 

- rozvodnou stanici 

- šatny 

- míchací centra 

- sila 

 

Uspořádání dle nákresu v situaci zařízení staveniště. 

 

Pro výstavbu bude použita i těžká mechanizace: 

 

 1.  jeřáb 

 2. 2x stavební výtah NOV 1030 technické údaje viz. dodací list firmou  

CB  MONTSERVIS s.r.o. 

 

Před započetím vlastní výstavby budou v první fázi realizovány přípojky-kanalizace, 

vodovod, elektrický silnoproud.  Po dobu výstavby přípojek dojde k dočasným záborům ulice 

Hlučínská. K záboru dojde v době 2týdnů. 

Napojení staveniště na sítě 

 

Voda: pro potřeby stavby bude vybudovaná provizorní přípojka o ø 40 mm z místní 

veřejné vodovodní sítě která prochází přes staveniště z ulice Hlučínská. Místo napojení  

je vyznačeno na situaci ZS. K měření odběru na staveništi bude vybudována vodoměrná 

šachta s vodoměrem a uzávěrem. 

Kanalizace: splašková, voda ze sociálního a provozního ZS bude odváděna přípojkou  

o ø 120 mm napojenou na hlavní řád v ulici Hlučínská. 

Elektrická energie: bude zajišťována přípojkou NN z veřejné rozvodné sítě vedoucí  

v ulici Hlučínská. Kabely po staveništi povedou pod povrchem země. 
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Zásobování staveniště el. Energií:   

 

(má na starosti projektant elektro) 

Při výpočtu spotřeby elektrické energie zjišťujeme spotřeby elektrických spotřebičů 

(elektromotory), venkovní a vnitřní osvětlení. 

Na staveništi rozvádíme proud o nízkém napětí 380/220 V.  Potřebný výkon se stanoví 

pro období maximální rozestavěnosti. Příkon se uvádí v kilowattech (kW), výkon 

transformátorů v kilovoltapérech (kVA). 

 

Při projektu elektrizace vycházíme z : 

- vypracování předběžné rozvahy o odběru , která je podkladem k jednání  

    s příslušnými orgány o možnosti připojení na státní energetickou síť-viz příloha č.1 

-   určení požadavků na nepřerušenou dodávku 

-   jednání o využití budoucích definitivních zatížení pro účely výstavby 

- určení pořadí důležitosti jednotlivých odběrných míst, na základě kterých jsou  

dimenzovány rozvody 

 

Určení druhu spotřebičů: 

             a) spotřebiče provozní 

            b) spotřebiče pro osvětlení 

Stanovení maximálního zdánlivého příkonu: 

    Je navržen transformátor o příkonu 109 kW. 

Připojení spotřebičů a rozvod uvnitř objektu: 

     Vodiče musí být umístěny tak, aby nedošlo k jejich poškození mechanickými vlivy. 

 

Osvětlení na staveništi: 

 

Trasu a umístění těles navrhuje projektant ZS. Vlastní rozvod a dimenzování vodičů 

zajistí projektant elektro. Osvětlovací trasu je vhodné vést samostatně z důvodu 

koordinovaného zapínání a vypínání. Uvnitř objektu žárovkovými a výbojkovými tělesy 

napájenými z rozvaděčů. 

 

Zvláštní poznámka:  Jeřáb bude napojen na pozemní kabel z blízkého staveništního 

rozvaděče na el. Energii,ten musí být uzemněny.       
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Zásobování  staveniště vodou:   

   

 užitkovou, pitnou  

 

Spotřeba vody: 

 

Při dimenzování vodovodní přípojky zajišťující zásobování staveniště vodou vycházíme 

ze součtu potřeb pro provozní účely (užitková voda) a pro účely sociální spotřeby (pitná 

voda). Spotřeba vody se udává vteřinovou spotřebou, kterou vypočteme součtem měrných 

spotřeb. Pro provozní účely součtem potřeb vody, připadající na práce prováděné podle 

časového plánu v období maximální rozestavěnosti (výkonu). U sociální potřeby vycházíme 

ze spotřeby na jednoho pracovníka, kterou násobíme počtem pracovníků na staveništi v etapě 

maximálního výkonu (v době maximálního nasazení na stavbě). Z výše uvedených údajů 

vypočteme střední denní množství v období maximální spotřeby pro jednotlivé druhy 

spotřeby. Vteřinovou spotřebu vody pro jednotlivé druhy spotřeby vypočteme podle vzorce: 

 

Qn = (pn x Kn /t x 3600) l/sec, kde     

Qn       vteřinová spotřeba vody, 

Pn        spotřeba vody na den, směnu, 

Kn       součinitel nerovnoměrnosti pro danou spotřebu, 

T         doba, po kterou je voda odebíraná. 

 

Viz. příloha č.2 

 

6. Skladování na staveništi: 

 
Rozměry skladů jsou dány plochou skladů nutnou pro vlastní uložení materiálu  

a manipulačním prostorem. Vycházíme z časového plánu stavby. Sklady se nebudují všechny 

najednou, ale podle potřeby s postupem výstavby.  
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stropní trámce ST-M 27: 

 

- budou ukládány na dřevěné hranoly 50 x 50 mm dle typů (typové, atypické) 800 mm 

od konce stropních trámců na zpevněné ploše ze štěrku frakce 16 – 32 mm tl. 150 mm 

- typové stropní trámce budou skladovány na půdorysné ploše 45,4 m2 

- atypické stropní trámce budou skladovány na půdorysné ploše 50,5 m2 a 80,2 m2, 

prvky budou skladovány nad sebou 

 

stropní vložky SV-M/26 a stropní destičky SD-7/25: 

 

- budou ukládány v paletách na půdorysnou plochu 21,4 m2 

- prvky budou skladovány vedle sebe a na sebe 

 

Ocelové válcované profily I č. 300 a I č. 270: 

 

- budou ukládány na dřevěné hranoly 50 x 50 mm na plochu o půdorysné ploše 56,1 m2 

- dodavatelem profilů bude Ferona a.s. 

- profily budou na stavbu dodávány vždy pro jednotlivé podlaží v celkovém potřebném 

počtu 

- prvky skladujeme v jedné řadě vedle sebe 

 

Sklady a skládky: 

 

Rozmístění skladek a skladů na staveništi musí zajistit plynulý odběr materiálu dle 

potřeby plánovaného postupu práci. Materiál ve skládkách a na skladech musí byt uskladněn 

tak, aby byla zajištěna jeho stabilita a nebyla ohrožena jeho kvalita. 

 

Pro jednotlivé typy materiálu platí tyto zásady skladování: 

 

- Sypký volně ložený materiál se ukládá v přirozeném sklonu tak, aby nedocházelo 

k jeho sesouvání 

- Sypký materiál dodávaný v pytlích se ukládá do uzavřeného skladu do výšky 

max.1,5m (pro ruční manipulaci) 

- Kusový materiál pravidelných tvarů se smí skladovat do výšky 1,8m 
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- Kusový materiál nepravidelných tvarů se smí skladovat do výšky 1,0m 

- Prvky volně ložené na paletách se smí skladovat do výšky 2,0m  

- Nosné ocelové prvky musí být uloženy v suchém prostředí 

- Mezi skládkami musí být zabezpečen minimální průchod 0,75m 

- Drobné nářadí a materiál se uskladní v uzamykatelných skladech 

- Nebezpečné kapalné látky musí být uloženy v uzavřených obalech doporučených 

výrobcem. Musí být umístěny v uzamykatelném skladu na podlaze. 

 

Před všemi skladovacími plochami a sklady na staveništi musí být před jejím zřízením 

sejmutá ornice. Uložena bude na mezideponii na staveništi viz výkres zařízení staveniště. 

Ornice musí být skladována maximálně do výšky 1,5m. Všechny sklady materiálu budou 

zpevněné a odvodněné. 

 

Skladování na staveništi: 

 

Na staveništi se objevují 2 typy skládek materiálu: 

 

- skládka otevřená na volném prostranství 

- krytý sklad 

 

Na skládce ve volném prostranství se bude nacházet zdící prvky, stropní konstrukce, 

lešení,bednění atd. V krytých skladech se skladuje: podlahoviny, spojovací součásti, 

elektrotechnická keramika, svítidla, žárovky, armatury, kování a zámky, umyvadla, cement, 

vápno, sádra, omítkové směsi, dlaždice, obkladačky, sklo. Krytý sklad je zřízen ve stávajícím 

objektu. Umístění skládek je zřejmé ze situace . 

 

7. Doprava:  

 

Hlavní vjezd na staveniště je z ulice Hlučínské a přímo u něj bude zřízena vrátnice  

a uzamykatelný vjezd. Šířka navrhované komunikace bude 3metry, komunikace  

je jednosměrná. Vnitrostaveništní komunikace bude zhotovena ze zpevněného štěrku frakce 

16-32mm šířky 3 m. Vjezd z ulice Hlučínská je opatřen uzamykatelnou bránou šířky 3,5m  

a výšky 1,8m. Brána je dvoukřídlá a je vytvořena o ocelových polích z pletiva, která jsou 
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připevněna na trubkovou nosnou konstrukci.  V době nepřítomnosti pracovníků na staveništi 

musí být brána řádně zabezpečena, aby nedocházelo k vniknutí nepovolaných osob  

na staveniště. Prostor kolem samotné stavby je řádně udusán a zhutněn.  

 

Dopravní opatření a omezení: 

 

Při budování přípojek inženýrských sítí je provoz na mimostaveništní komunikaci 

dopravními značkami zpomalen a usměrní se do jednoho jízdního pruhu. Zákaz parkování  

na komunikaci bude během výstavby upřesněn a na tabulích o zákazu stání vyznačen datem.  

 

8. Systém zásobování materiály:   

 

Beton bude vyráběn přímo na staveniště pomoc dvouhřídelové mobilní betonárny 

Stetter M1-TZ. 

Staviva, doplňky pro zdění, kompletace a drobný materiál budou dováženy na paletách 

od subdodavatele - Staveniny Janík vzdálenost cca. 1km. 

 

Stavebniny Janík  

          Kobeřice, 747 27 

tel. 553 657 799 

 

Prefabrikované dílce, tvárnice, armatura, apod. budou postupně dováženy  

od subdodavatelů max. vzdálenost 40km. 

Tvárnice budou dováženy na paletách, písek bude skladován volně ložený. Malta  

se bude vyrábět přímo na staveništi pomocí míchaček. Omítkové směsi, cement, atd. bude 

uložen přímo v rekonstruovaném objektu. Všechny komunikace, po kterých bude materiál 

dopravován na staveniště, vyhovují a není potřeba žádných dalších opatření. 

Dále viz seznam subdodavatelů. 

Předzásobení materiálu má na starosti stavbyvedoucí a bude jej řešit operativně 

v průběhu výstavby. 
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9. Sociální zařízení staveniště: 

 

Sociální zatížení slouží sociálním a hygienickým potřebám pracovníků na staveništi. 

Rozsah sociálního ZS závisí na počtu pracovníků. Na staveništi je třeba zajistit vhodné 

místnosti pro převlékání. Návrh a zařizování sociálního zařízení musí být v souladu  

s platnými hygienickými předpisy, vydanými ministerstvem zdravotnictví. 

 

Návrh sociálního zatížení staveniště: 

 

Je navrženo na maximální počet pracovníků  kteří se na dané stavbě vyskytnou cca 20: 

 

šatny: min 1,25 m2 na jednoho pracovníka, tj. 20 x 1,25 = 25 m2- navrženy  

 mobilní buňky Touax 26 m2. 

WC buňka: je vybavena 2 sedadla, 2 pisoáry (min. potřeba 2 sedadla a 2 pisoáry na 50 

mužů), 2 umyvadla, 2 sprchy a ohřívač na vodu (min. 1 umyvadlo na 10 lidí a 1 sprcha na 20 

lidí). 

 

Hmotnost prázdné buňky je cca. 3200 kg, s funkčním vybavením do hmotnosti cca. 

6000 kg. 

Osazení: buňky musí být osazené na zpevněné  ploše ze štěrku frakce 16-32mm.  

 

Prostory administrativy a správy výstavby (kanceláře pro zhotovitele): 

 

-    stavbyvedoucí 13 m2 

-    mistr 13 m2 

-    archív 13 m2 

-    zasedací místnost 26 m2 
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10. Požární bezpečnost při výstavbě: 

 

Dle zákona České národní rady č.133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších 

předpisů a ostatních legislativních předpisů tykajících se určitou měrou požární bezpečnosti 

při výstavbě, je nutno dodržovat tyto základní podmínky: 

- zabránit šíření požáru uvnitř objektu i na staveništi 

- umožnit účinně zasahovat hasičskému sboru 

- umožnit bezpečně evakuovat osoby a zařízení z ohroženého prostoru 

11. Ochrana životního prostředí: 

 

Při provozu staveniště a při provádění stavebních práci mohou být negativně ovlivněny 

tyto prvky životního prostředí: 

 

- zeleň a hluk 

- nároky na hlučnost  

- prašnost 

- čistota veřejných komunikací  

- odpady 

- provoz v okolí stavby  

- okolí stavby 

 

Tyto negativní vlivy je nutno brát při výstavbě v úvahu a je třeba se jich vyvarovat. 

Sejmutá ornice bude uložena na mezideponii v prostoru staveniště a bude využita pro 

pozdější úpravy. 

Těžká mechanizace, která může byt zdrojem hluku, bude na staveništi v provozu jen po 

nezbytnou dobu. Veškeré zdroje a zařízení musí splňovat normy o emisích hluku a spalin 

ČSN EN ISO 3744 a ČSN ISO 3746, musí mít platná označení CE a ES prohlášení o shodě. 

Za porušení předpisů zodpovídá dodavatel strojů a zařízení. 

Z důvodu prašnosti bude staveniště oploceno celoplošným oplocením z vlnitého plechu. 

Veškerá mechanizace vyjíždějící ze staveniště musí být očištěna od mechanických 

nečistot, tak aby nedocházelo ke znečištění komunikace v ul. Hlučínská. 

Odpady vzniklé při výstavbě je nutno třídit dle druhů a odvážet je na předem stanovené 
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skládky. Dle tyto účely budou na staveništi umístěny dle potřeby kontejnery. 

Okolní zástavba nebude prováděnými stavebními prácemi negativně ovlivněna. Jeřáb 

může manipulovat s materiálem jen v určeném prostoru staveniště. 

 

12. Bezpečnost práce: 

 

Při všech pracích na staveništi je nutno dodržovat: 

 

         Zákon č. 309/2006 Sb., Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy 

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

a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámení a řádně proškoleni před 

zahájením prací. Dále jsou povinni používat při práci bezpečnostní výbavu. Staveniště musí 

být ohraničeno oplocením a na vstupu označeno výstražnou tabulkou se zákazem vstupu všem 

nepovolaným osobám.                                                        

 

 

 




