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This bachelor thesis elaborates the inspection and test plan for technological stage of 

concreting work. The subject of this work is based on modified the Specialized Project I and 

II. The aim of the thesis is to describe in detail quality control during implementation of 

concreting work in a project of residential building.  The constituent parts of the work are 

technological process, inspection and test plan together with the schedule of the technological 

stage of concreting work.  

 

Key words: 

Concreting work, technological process, technical report, quality control, schedule  



 

 

Obsah 

Seznam použitého značení: ...................................................................................................... 11 

Úvod ......................................................................................................................................... 14 

Průvodní a souhrnně technická zpráva ................................................................................ 15 

A. Průvodní zpráva ................................................................................................................... 15 

A.1 Identifikační údaje ......................................................................................................... 15 

A.1.1 Údaje o stavbě ......................................................................................................... 15 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi ............................................................................................... 15 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace ....................................................... 15 

A.2 Seznam vstupních podkladů .......................................................................................... 16 

A.3 Údaje o území ................................................................................................................ 16 

A.4 Údaje o stavbě ................................................................................................................ 18 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení ................................... 19 

B. Souhrnná technická zpráva .................................................................................................. 20 

B.1 Popis území stavby ........................................................................................................ 20 

B.2 Celkový popis stavby ..................................................................................................... 21 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek ................................... 21 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení ........................................................ 21 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby ......................................................... 22 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby ................................................................................... 22 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby ................................................................................. 23 



 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů ............................................................................. 23 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení .......................... 25 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení .................................................................................... 25 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi ............................................................................. 25 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí26 

B.2.11 Ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí ................................ 26 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu ........................................................................... 26 

B.4 Dopravní řešení .............................................................................................................. 26 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav ........................................................... 26 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana .................................................. 27 

B.7 Ochrana obyvatelstva ..................................................................................................... 27 

B.8 Zásady organizace výstavby .......................................................................................... 27 

C. Situační výkresy .................................................................................................................. 32 

C.1 Situační výkresy širších vztahů ...................................................................................... 32 

C.2 Celkový situační výkres ................................................................................................. 32 

C.3 Koordinační situační výkres .......................................................................................... 32 

C.4 Katastrální situační výkres ............................................................................................. 33 

C.5 Speciální situační výkres ................................................................................................ 33 

D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení ....................................... 33 

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu ................................................... 33 

D.1.1 Architektonicko –stavební řešení ............................................................................ 33 



 

 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení .................................................................................... 34 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení ................................................................................... 38 

D.1.4 Technika prostředí staveb ....................................................................................... 38 

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení ................................................. 39 

E. Dokladová část ..................................................................................................................... 39 

E.1 Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů ................... 39 

E.2 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury ................................ 39 

E.2.1 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury .......................... 39 

E.2.2 Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby ................. 39 

Zpracování tématu ................................................................................................................. 40 

TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ ETAPY BETONÁŘSKÝCH PRACÍ .... 41 

1) OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ .......................................................................... 41 

2) VÝPIS MATERIÁLU ................................................................................................... 42 

3) PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ .......................................................................................... 43 

4) PRACOVNÍ PODMÍNKY ............................................................................................ 43 

5) PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ ......................................................................................... 44 

6) STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY .......................................................................... 44 

7) PRACOVNÍ POSTUP ................................................................................................... 48 

Zřízení bednění ................................................................................................................. 48 

Armovací práce ................................................................................................................. 51 

Betonářské práce ............................................................................................................... 52 



 

 

Ošetření betonové směsi ................................................................................................... 53 

Odbednění ......................................................................................................................... 54 

8) JAKOST A KONTROLA KVALITY .......................................................................... 55 

Kontrola bednění ............................................................................................................... 55 

Kontrola armování ............................................................................................................ 57 

Kontrola a jakosti čerstvé betonové směsi ........................................................................ 58 

Kontrola ztvrdlého betonu ................................................................................................ 59 

9) BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ ..................................................................... 62 

10) EKOLOGIE ............................................................................................................... 63 

KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN .................................................................................... 64 

Závěr ........................................................................................................................................ 70 

Seznamy ................................................................................................................................... 72 

Související dokumenty ......................................................................................................... 72 

Seznam internetových zdrojů ............................................................................................... 72 

Použitý software ................................................................................................................... 73 

Seznam příloh: ...................................................................................................................... 73 

Přílohy ..................................................................................................................................... 74 

Příloha č.1 - Harmonogram technologické etapy ................................................................. 74 

Příloha č.2 - Spotřeby vody a el. energie na staveništi ......................................................... 75 

Příloha č.3 – Výpočet skladovacích ploch ............................................................................ 78 

 



11 

 

Seznam použitého značení: 

% - procento 

°C – stupeň celsia 

aj. -  a jiné 

apod. – a podobně 

BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

cca – přibližně 

cm - centimetry 

č. - číslo 

ČSN – Česká technická norma 

dl. - délky 

el. – elektrickým 

EN – evropská norma 

EPS – expandovaný polystyren 

h – hodiny 

KK – kuchyňský kout 

km – kilometry 

ks - kusy 

KZP – kontrolní a zkušební plán 

m - metr 

m.n.m.B.p.v. – metry nad mořem Balt po vyrovnání 
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m2 – metr čtverečný 

m3 – metr krychlový 

m3/hr – metry krychlové za hodinu 

max – maximálně 

min – minimálně 

mm – milimetr 

MPa – megapackal 

MVC – malta vápenocemntová 

NN – nízké napětí 

NP – nadzemní podlaží 

P+D – pero a drážka 

PD – projektová dokumentace 

PE - polyethylen 

RAL – stupnice barevných odstínů 

S - suterén 

Sb. - sbírky 

SPZ – státní poznávací značka 

t - tuna 

tl. – tloušťka 

TP – technologický postup 

tzn. - to znamená 
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WC – záchod  

ŽB – železobeton 
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Úvod 

Ve své bakalářské práci zpracovávám kontrolu kvality při provádění technologické 

etapy betonářských prací. Základem práce je převzatý projekt bytového domu vypracovaný 

do předmětu Specializovaný projekt I a II. Tento objekt má dvě nadzemní podlaží a jedno 

podzemní podlaží.  

V rámci bakalářské práce jsem řešil projektovou dokumentaci pro zadaný objekt  

a technologickou etapu betonářských prací stropu nad prvním nadzemním podlažím. Pro tuto 

etapu jsem zpracoval technologický postup provádění jednotlivých činností (zřízení bednění, 

armovací práce, betonářské práce, ošetření betonové směsi a odbednění) a harmonogram. 

Bednění jsem si vybral do firmy DOKA typ lešení Dokaflex 1-2-4. Dále pak jsem vypracoval 

zprávu zařízení staveniště, včetně výkresu. Pro celou etapu betonářských prací jsem zpracoval 

kontrolní a zkušební plán, který nám určuje kontroly a zkoušky v průběhu provádění 

jednotlivých prací. Tyto kontroly a kvalitativní požadavky jsou blíže specifikovány 

v technologickém postupu. 

Bakalářská práce je dělena na dvě části - textovou a výkresovou. Textová část 

obsahuje: průvodní a souhrnně technickou zprávu, technologický postup etapy betonářských 

prací, kontrolní a zkušební plán a zprávu zařízení staveniště. Výkresová část tvoří projektovou 

dokumentaci, detaily zabednění částí monolitických konstrukcí a zařízení staveniště. 

 

 

 

 

 

 

 

  



15 

 

Průvodní a souhrnně technická zpráva 

Celá průvodní a souhrnně technická zpráva byla vypracována podle vyhlášky 499/2006Sb.,  

ve znění pozdějších předpisů. [3] 

A. Průvodní zpráva 

A.1 Identifikační údaje  

A.1.1 Údaje o stavbě  

Bytový dům  

K Točně 8, 74801 Hlučín  

Katastrální území – Opava  

Parcelní číslo pozemku – 877/8  

A.1.2 Údaje o stavebníkovi  

Jára Cimrman 

Zahradní 5 

748 01 Hlučín 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace  

Pavel Pelka  

ČS Armády 5 

74801 Hlučín 

e-mail: Pelka.P@seznam.cz  
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tel: 777 777 777  

A.2 Seznam vstupních podkladů  

Mapové podklady:  

Katastrální mapa 

Výškopisné a polohopisné zaměření 

Geologický průzkum pomocí vrtaných sond, radonový průzkum.  

Ostatní podklady:  

Vlastní průzkumy, požadavky investora, zaměření a fotodokumentace,  

Zákon č.499/2006 Sb. =>novella 62/2013 Sb. O dokumentaci staveb  

Vyhláška č. 398/2009 Sb. O obecných požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 

staveb, energetický audit  

Vyhláška č. 268/2009 Sb. O obecných požadavcích na výstavbu,  

A.3 Údaje o území 

a) rozsah řešeného území; zastavěné nezastavěné území 

Stavební parcela č. 877/8 se nachází v zastavěné oblasti. Okolní zástavbu tvoří bytové 

domy a občanská vybavenost. Parcela se nachází v blízkém okolí centra města Hlučín. 

b) dosavadní využití a zastavěnost území 

V současné době není parcela zastavěna. Na parcele se nenachází nízké křoviny 

 ani vzrostlá zeleň, celá parcela je jen zatravněna. 

c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

Na dotčené stavební parcele č. 877/8 se nenachází žádné chráněné území dle jiných 

právních předpisů. 
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d) údaje o odtokových poměrech 

Stavební parcela č.877/8 je situována ve svažitém terénu, kdy spád pozemku  

je směrem k ulici Dlouhá. Výškový rozdíl pozemku mezi ulicí K Točně a ulicí Dlouhá  

je cca 3,15m. Parcela bude zatravněna a tím se zlepší vsakování srážkové vody. Zpevněné 

plochy budou svažité směrem k zatravněným plochám, aby nebylo nutné tyto plochy 

odvodňovat do jednotné kanalizace. 

e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 

plánování 

Územně plánovací dokumentace města Hlučín počítá v této lokalitě s obytnou 

zástavbou. Proto předložený projekt bytového domu nijak nenarušuje plán územně 

plánovací dokumentace. 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Projekt byl vypracován v souladu s požadavky na dané území dle územně plánovací 

dokumentace 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Zadavatel si sám sežene souhlasné stanoviska všech dotčených orgánů. V případě 

námitek ze strany dotčených orgánů je potřeba upravit projektovou dokumentaci tak,  

aby vyhovovala všem požadavkům dotčených orgánů. 

h) seznam výjimek a úlevových řešení 

Na daný projekt se nevztahují žádné výjimky nebo úlevové řešení. 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investicí 

Seznam souvisejících a podmiňujících investic není předmětem této zprávy. 

j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby 

Parcelní číslo pozemku  877/8  

Katastrální území  Opava  

Rozloha   1128,74 m
2 
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A.4 Údaje o stavbě  

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

 Projekt bytového domu je řešen jako novostavba. 

b) účel užívání stavby 

 Objekt bude sloužit jako bytový dům se dvěma nadzemními a jedním suteréním 

podlažím kde v 1.NP se nachází byt 4+KK a dva bezbariérové byty (první 3+KK a druhý 

2+1) uzpůsobené pro imobilní občany, v 2.NP se nachází dva byty 2+KK a dva byty 3+1. 

V suterénu se nachází sklepní kóje a 4 garážové stání. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Objekt bude postaven jako trvalá stavba. 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

Ochrana stavby podle jiných právních předpisů není předmětem této zprávy. 

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

požadavků zabezpečující bezbariérové užívání staveb 

Pro dodržení technický požadavků na stavbu musíme splnit následující vyhlášky a 

zákony: 

Vyhláška č.268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby 

Zákon č.183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu 

Vyhláška č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb 

f) údaje o dodržení technických požadavků dotčených orgánu a požadavku 

vyplívajících z jiných právních předpisů 

 Projekt bytového domu respektuje námitky obdržené od dotčených orgánů  

a požadavky vyplívající z jiných právních předpisů 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 
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Na daný projekt se nevztahují žádné výjimky nebo úlevové řešení. 

h) návrhové kapacity stavby 

Obestavěný prostor:   3740,9m3 

Užitná plocha:   960,44m2 

Zastavěná plocha:   356,45m2 

i) základní bilance stavby 

Není součástí tohoto projektu 

j) základní předpoklady výstavby 

Není součástí tohoto projektu 

k) orientační náklady stavby 

Předpokládané orientační náklady spojené s výstavbou bytového domu byly stanoveny  

na 12 231 000,-Kč.včetně DPH. 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení  

Stavba je členěna na stavební objekty:  

SO 01 - NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU 

SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A PARKOVACÍ STÁNÍ 

SO 03 - PŘÍPOJKA KANALIZACE, PLYNU, VODY A NN  
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B. Souhrnná technická zpráva  

B.1 Popis území stavby  

a) charakteristika stavebního pozemku 

Stavební parcela č. 877/8 o celkové výměře 1128,74m2 v katastrálním území Opava. 

Vjezd na pozemek je z ulice Dlouhá. Vjezd je řešen pomocí asfaltové komunikace,  

na pozemku samotném je pak komunikace řešena zhutněným štěrkovým násypem. Parcela  

je situována ve svažitém terénu, kdy spád pozemku je směrem k ulici Dlouhá.  Pozemek není 

zastavěn a nenachází se na něm vzrostlá zeleň. Pozemek se nachází okolí již stávající bytové 

zástavbě. 

b) výčet a závěr provedených průzkumů a rozborů 

Na základě geologického a radonového průzkumu bylo zjištěno, že základová půda  

je tvořena hlínou písčitou pevné konzistence. V území nebylo zjištěno riziko pronikání 

radonu, množství radonu bylo zjištěno jako malé. V rámci hydrogeologického průzkumu byla 

zjištěna hladina podzemní vody a to v hloubce 5,5m. 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

 Inženýrské sítě kanalizace, plynu, vody a elektřiny jsou vedeny v ulici Dlouhá  

a jednotlivé přípojky jsou již vedeny na hranici pozemku, tyto přípojky vyžadují umístění 

ochranného pásma v okolí přípojek a vedení, které je k těmto přípojkám přivedeno. 

V blízkosti pozemku se nachází liniové inženýrské sítě, na ulici Dlouhá, ochranné 

pásma těchto sítí nezasahují do pozemku. 

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

 Vzhledem k záplavovému území se objekt nachází na úrovní 500 leté vody. V oblasti 

se nenachází žádné poddolované území. 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky ochrana okolí, vliv na stavby a na 

odtokové poměry v území 
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Objekt je bytový dům a nachází se v okolní zástavbě bytových domů, a vliv na okolní 

zástavbu je minimální. Díky zatravnění pozemku nebudou mít stavba negativní vliv  

na odtokové poměry v území. 

f) požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 

 Na pozemku není potřeba kácet žádné dřeviny. 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkci lesa 

Není součástí tohoto projektu 

h) územně technické podmínky 

Objekt je napojen na veřejnou komunikaci z ulice Dlouhé. Jedná se o výjezd ze čtyř 

garážových stání. Na pěší komunikaci se objekt napojuje z ulice K Točně. Připojení objektu 

k technické infrastruktuře je za pomocí přípojek vedených k ulici Dlouhá, ve které jsou 

vedeny jednotlivé sítě technické infrastruktury, plynovod, NN, kanalizace a vodovod. 

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

Není součástí tohoto projektu 

B.2 Celkový popis stavby  

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek  

Stavba bude užívána k celoročnímu bydlení osob. Jedná se o bytový dům o dvou 

nadzemních podlažích kde v 1.NP se nachází byt 4+KK a dva bezbariérové byty (první 

3+KK a druhý 2+1) uzpůsobené pro imobilní občany, v 2.NP se nachází dva byty 2+KK  

a dva byty 3+1, jedno suterénní podlaží kde se nacházejí sklepní kóje a čtyři garážové 

stání. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
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Jedná se o novostavbu bytového domu v okolní zástavbě dalších bytových domů. 

Objekt je navržen jako dvoupodlažní o rozměrech 18,88 x 18,88m, podsklepený bytový 

dům s plochou střechou. V 1NP, 2NP a se nachází celkem 7 bytů. Vchod do domu bude 

orientován k severovýchodu směrem k ulici K Točně a vjezd do garáží je umístěn  

na jihozápadní straně objektu ze strany od ulice Dlouhá.  

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešené, materiálového a 

barevného řešení 

Svislé nosné i nenosné konstrukce budou zhotoveny ze cihel Porotherm. Fasádu 

stavby bude tvořit strukturovaná silikátová omítka oranžové barvy. Sokl je tvořen 

probarvenou kamínkovou omítkou šedé barvy. Krytina ploché střechy bude z asfaltových 

pásů s posypem. Okna, dveře a vrata jsou v barvě bílé. 

Zpevněné plochy budou provedeny ze zámkové dlažby opatřeny obrubníkem a 

okapový chodník bude tvořen betonovými dlaždicemi.  

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby  

První a druhé patro objektu je řešeno jako obytné a je zde celkem 7 bytových jednotek, 

v prvním patře se nachází 2 bytové jednotky uzpůsobené pro imobilní občany.  

V suterénním podlaží se nachází technická místnost, místnost údržby, 4 garážové stání 

(1 garážové stání je přizpůsobeno pro imobilní občany) a sklepní kóje pro všechny bytové 

jednotky. V objektu je hydraulická zvedací plošina, která umožňuje přístup imobilním 

občanům do všech podlaží objektu. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby  

Bezbariérový přístup k objektu je u hlavního vchodu z ulice K Točně a jedno garážové 

stání je přizpůsobené pro užívání imobilními občany.  
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B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby  

Celý objekt je řešen v souladu s danými předpisy a normami a bude splňovat 

požadavky na bezpečné užívání staveb. Bezpečnost stavby pro její užívání je prokázána 

zkolaudováním stavby a jejím uvedením do provozu. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů  

V suterénu bytového domu se nachází 4 garážové stání, z toho 2 jsou zvětšené o dílnu, 

sklady pro 7 bytů, technická místnost a místnost údržby. V 1.NP je navržený hlavní vstup 

do objektu byt 4+KK a dva bezbariérové byty jeden 3+KK a druhý 2+1. V 2.NP se nachází 

dva byty 2+KK a dva byty 3+1. 

Zemní práce 

Na staveništi bude sejmuta ornice v mocnosti cca 0,20m a provedena odkopávka 

zeminy ze stavební, odkopávání bude probíhat ze strany výkopu nejblíže k ulici Dlouhá, 

protože se nachází v cca podobné výšce jako budoucí dno výkopu. Hloubka hlavní figury 

je -3,485m od stanovené 0,000. Při provádění výkopu se bude provádět svah výkopu 

v určeném sklonu 1:1, zemina dle průzkumu je hlinitopísčitá. Po provedení hlavního 

výkopu se provede výkop rýh pro provedení ŽB pásů. Výkopek se přemístí na depónii 

mimo staveniště, kromě množství potřebného na obsyp objektu který zůstane na depónii na 

staveništi. Odvodnění dna stavební jámy bude provedeno pomocí odvodňovacích žlabů. 

Základy:  

Na základě provedeného geologického průzkumu jsou podmínky pro zakládání 

jednoduché a nenáročné. Objekt je založen na základových pásech z prostého betonu  

C 20/25. Hloubka základové spáry je -3,985m od projektového počátku 0,000. Podkladní 

betony třídy C16/20, tloušťky 150 mm. 

 Hydroizolace 

Vodorovná i svislá izolace proti zemní vlhkosti bude provedena pomocí hydroizolační 

stěrky o 2 vrstvách o tl. každé vrstvy 3mm. Radon nebyl na základě radonového průzkumu 

zjištěn (jeho množství bylo velmi malé) proto není potřeba navrhovat izolaci proti radonu. 
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Konstrukční systém:  

Obvodové stěny v 1. S jsou zděné z cihel Porotherm EKO+ PROFI šířky 440mm  

na maltu pro tenké spáry. V suterénním podlaží se vedle nosné stěny Porotherm zhotoví 

opěrná stěna z betonových tvárnic ztraceného bednění, která bude odolná vůči zemním 

tlaků z přilehlého terénu. Obvodové stěny v nadzemní části objektu jsou rovněž zděné 

z cihel Porotherm EKO+ PROFI, šířky 440mm na maltu pro tenké spáry. Vnitřní nosné 

zdivo je z cihel Porotherm P+D, šířky 300mm na maltu MVC 2,5MPa. Příčky  

jsou navrženy z cihel Porotherm PROFI šířky 115mm a 80mm na maltu pro tenké spáry, 

akustické příčky z cihel Porotherm AKU šířky 250mm na maltu M10.  

Stropy  

Stropní konstrukce je navržena jako železobetonová. Jednotlivé tvary stropní 

konstrukce, uložení a prostupy jsou zobrazeny ve výkresu stropu. V rovině stropů  

jsou navrženy ztužující ŽB věnce. ŽB ztužující věnce jsou po obvodu zatepleny bednícími 

prvky od firmy Velox tl. 135mm.  

Vertikální komunikace:  

Schodiště je navrženo monolitické železobetonové. Stupně jsou opatřeny keramickým 

obkladem. Zábradlí je ocelové kotvené do zdi s dřevěným madlem. Hlavní vstup  

do objektu je opatřen čistící zónou, protiskluzovou úpravou nášlapné vrstvy. Nosná 

konstrukce schodiště je monolitická železobetonová. 

Zastřešení:  

Zastřešení je navrženo jako jednoplášťová plochá střecha. Konstrukce je tvořena 

stropem Porotherm, na němž je penetrace emulze DEKPRIMER, parozábrana Foalbit  

AL S 40, polyuretanové lepidlo PUK (INSTA–STICK), spádové klíny EPS 200 S  

o tloušťce od100 do 310mm. Na spádových klínech je navržena dvouvrstvá izolace  

z materiálu ELASTODEK 40 SPECIAL MINERAL a ELASTODEK 40 STANDARD 

DEKOR. 

 

Výplně otvorů 
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Vstupní dveře jsou plastové 6-ti komorové bílé barvy, okna jsou plastové 6-ti komorové 

bílé opatřené izolačním trojsklem (pro zlepšení tepelně izolačních vlastností) a celo 

obvodovým kováním. Garážová vrata jsou výklopná, barvy bílé 

Úprava vnitřních povrchů 

Vyzděné konstrukce a stropy budou opatřeny z vnitřní strany hladkou vápennou 

štukovou omítkou popřípadě keramickým obkladem. Podlahy budou provedené 

z keramické dlažby, palubkami s povrchovou úpravou nebo betonovou mazaninou 

s epoxidovým nátěrem. 

Podhledy – jsou tvořeny sádrokartonem uchyceným na nosné konstrukci a mezi 

sádrokarton a strop je vložena tepelná izolace z minerální vlny pro zlepšení tepelně 

technických vlastností 

Vnější plochy:  

Pro přístup k objektu je vybudován chodník ze zámkové betonové dlažby ve štěrkovém 

loži napojený na stávající pěší komunikaci. Kolem objektu bude vybudován okapových 

chodník o šířce 0,5m z velko formátových betonových dlaždic 0,5x0,5m se sklonem 2% 

směřující od objektu. 

Stání před garážemi, které je situováno na jihozápadní straně objektu z ulice Dlouhá,  

je navržena zámková dlažba. Po dokončení stavby se provedou zahradní úpravy na všech 

volných prostranství v okolí objektu, provede se vyrovnání terénu a osívání trávy. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení  

Není součástí této zprávy.  

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení  

Není součástí této zprávy.  

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi  

Není součástí této zprávy.  
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B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 

prostředí  

Není součástí této zprávy.  

B.2.11 Ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  

Hlukové emise navrženého objektu do venkovního prostoru a jejich působení na okolní 

zástavbu nepřekročí hodnoty stanovené hygienickými předpisy. Ve vnitřním prostředí budou 

hladiny hluku v souladu s hygienickými požadavky dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb.,  

o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a dále dle zákona č. 258/2000 Sb., 

o ochraně veřejného zdraví včetně všech jeho změn. Před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

je objekt chráněn svými obvodovými konstrukcemi tzn. zděným obvodovým pláštěm z cihel 

Porotherm 44 EKO+ Profi a železobetonovým stropem nad nejvyšším podlažím s povrchem 

střechy z asfaltových pásů s posypem. Objekt je navržen v okrajové části města v již stávající 

zástavbě bytových domů kde se nepředpokládají silné negativní účinky vnějšího prostředí.  

V současné době není v dané lokalitě znám žádný jiný škodlivý zdroj vnějšího prostředí 

(seismicita, spodní vody, poddolované území aj.). 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu  

Objekt bude napojen na všechny dostupné inženýrské sítě města, tzn. vodovod, kanalizaci, 

plynovod a vedení nízkého napětí. Jednotlivé přípojky sítí jsou již vyvedeny na hranu 

pozemku 

B.4 Dopravní řešení  

Objekt budovaný na pozemku par. č. st. 877/8 bude napojen na komunikaci zpevněnou 

plochou, pěší komunikací z ulice K Točně a příjezd ke garážovému stání z ulice Dlouhá. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  

Vegetační úpravy v okolí objektu bytového domu budou provedeny na celém pozemku. 

Úprava spočívá v upravení plochy pozemku a opětovném zatravnění. 
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B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana  

Stavba bytového domu ani zpevněných ploch nebudou mít negativní vliv na životní 

prostředí, neboť se nejedná o výrobní provoz, ale pouze objekt sloužící pro bydlení. Objekt  

je navržen dle platných ČSN, EN. Návrh stavby rovněž splňuje požadavky jak hygienických 

norem, tak požadavky na ochranu zdraví.  

Výstavbou dojde k záboru půdy na pozemku investora pro umístění zařízení staveniště  

a jednotlivé skládky materiálu. V rámci úpravy pozemku po dokončení prací bude pozemek 

opětovně zatravněn. Ozelenění pozemku není součástí této PD. Okolí novostavby bude velmi 

mírně zatíženo spalinami z plynových kotlů a komunálním odpadem z bytových jednotek. 

Charakter stavby předpokládá, že nebude docházet k vzniku nebezpečných odpadů, zvýšené 

hladině hluku nebo zvýšenému provozu na přilehlých komunikacích.  

B.7 Ochrana obyvatelstva  

Netýká se vzhledem k charakteru a situování stavby bytového domu.  

B.8 Zásady organizace výstavby  

hygienické a sociální zázemí 

Pro zařízení staveniště budou použity: mobilní kontejner Toi Toi BK1 uzpůsobeny pro 

kancelář stavbyvedoucího, dále pak se dva mobilní kontejnery Toi Toi BK1 uzpůsobí  

jako šatna pro celkem až 16 zaměstnanců. Kontejnery BK1 jsou v základu vybaveny oknem, 

el. topidlem a zásuvkami. Pro stavbyvedoucího se doplní tento kontejner o 2 stoly, 2 regály, 

nástěnku a jako šatna budou kontejner vybaven 8 uzamykatelnými skříňkami a 8 židlemi. 
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Umývárna spolu se sprchami bude vybavena 5 sprchovými kouty, dvěma mycími žlaby  

se šesti kohoutky a jedním umyvadlem v předsíňce. Stavení kontejnery pro sklad nářadí 

drobného materiálu, dále pak kontejnery pro stavební suť a odpad o objemu 6m
3
, mobilní WC 

Toi Toi klasik. Všechny mobilní kontejnery budou umístěny na zpevněný podklad a budou 

vyrovnány za pomocí dřevěných hranolů (které zajistí dodavate mobilních kontejnerůl)  

do roviny.[10] 

a)Potřeby a spotřeby rozhodujících médii a hmot, jejich zajištění 

Část materiálu jako překlady a výztuž bude na staveništi skladována na předem určené 

ploše na paletách, které budou chráněny proti povětrnostním vlivům. Tento materiál bude  

na staveništi skladován jen krátkodobě. Další část materiálu jako tvárnice Porotherm tl. 440  

a 300mm na paletách budou dopraveny a skladovány přímo v půdorysu objektu v místě 

potřeby. Rovněž tak tvarovky Porotherm 250, 115 a 80mm budou dopraveny a uskladněny 

v půdoryse objektu v místě potřeby. Strop pod budovaným podlažím bude podepřen stojkami, 

které přenesou zatížení od vlastní tíhy stropu a materiálu uloženém na něm. S dodavatelem 

bude sepsána smlouva o pravidelnosti dodávek stavebního materiálu. Nářadí a drobný 

materiál bude uskladněn v uzamykatelném kontejneru. Desky pro bednění věnců VELOX 

WS-EPS TL. 135mm a tl.35mm budou z nákladního automobilu uloženy přímo v místě 
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potřeby => není nutná skládka pro tento materiál. Všechny skládky jsou navrženy na největší 

spotřebu materiálu na daný časový úsek. Materiál potřebný k provedení bednění bude  

na staveništi uskladněno jen krátkodobě v mobilní skladovací buňce. Velikost jednotlivých 

skládek (ve výkresu zařízení staveniště) pro uskladnění materiálu jsou určeny poskládáním 

prvků (palet) na danou plochu. Výpočet skladovacích ploch je v příloze č. 3. Osvětlení 

staveniště se vyřeší vhodně umístěnými halogenovými světly. Výpočty spotřeby vody  

a el. energie jsou uvedeny v Příloze č. 2. 

b) Odvodnění staveniště. 

Odvodnění staveniště bude vyřešeno pomocí odvodňovacích rýh kolem budoucího 

výkopu. Voda z výkopu se odvádí drenážním potrubím do sběrné studny, která se vykope  

v nejnižším místě jámy. Ze sběrné studny se odčerpává čerpadlem. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Komunikačně bude staveniště napojeno zpevněnými plochami (pomocí silničních 

panelů) na veřejnou komunikaci. Staveniště bude napojeno na všechny dostupné inženýrské 

sítě města, tzn. vodovod, kanalizaci, plynovod a vedení nízkého napětí. Jednotlivé přípojky 

jsou již vedeny na hranici pozemku, následně se provede pouze napojení k zhotoveným 

přípojkám pro potřeby výstavby. El. Kabely jsou vedeny od rozvaděče ke stavebním buňkám 

a k jeřábu v chráničce pod lešením a mimo lešení je kabel umístěn na sloupcích. El. Kabel 

vedený k silu je v části kde kříží panelovou cestu chráněn fošnami proti poškození. Stejným 

způsobem bude ochráněna i vodovodní hadice, která bude přivádět vodu k silu. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky. 

Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky jsou minimální, na staveniště a ze 

staveniště budou vyjíždět nákladní automobily z přilehlé ulice Dlouhá. 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Uspořádání staveniště bude řešeno dle platných bezpečnostních předpisů, norem, 

vyhlášek a zákonů, které zaručují bezpečnost provozu a ochranu sousedních území.  

Na pozemku nebude prováděna žádná demolice ani potřeba kácet dřeviny. Celé staveniště 

bude oploceno mobilním oplocením výšky 1,8m. Na staveništi bude potřeba dodržovat 

požadavky na ochranná pásma sítí technické infrastruktury dle požadavků všech správců sítí.  
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f) Maximální zábory pro staveniště. 

Pěší komunikace bude po dobu výstavby zabraná v místě vjezdu a výjezdu vozidel 

stavby a stání nákladních automobilů, komunikace pro pěší bude odkloněna na protější 

chodník. Plocha zábory činí cca 73,1m
2
. Další zábor pozemku bude po dohodě s majitelem a 

sepsání smlouvy na sousedním pozemku 877/6, plocha zábory činí cca 176m
2
. 

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace. 

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.  

Je zakázáno dle vyhlášky znečišťování přilehlých komunikačních ploch, případně 

znečištění musí být odstraněno. Přilehlé komunikační plochy, které nejsou součásti staveniště, 

musí zůstat průjezdné a neznečištěné popřípadě se musí pravidelně čistit. Je zakázáno během 

výstavby znečišťovat ovzduší pálením gumy, ropných produktů apod.  

 

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo depote zemin. 

Bude provedena skrývka ornice o objemu cca 279,86m
3
 nakypřené zeminy, z toho 

bude na depónii na staveništi uskladněno cca 146,74m
3
 nakypřené ornice, zbytek ornice (cca 

133,39m
3
) bude odvezen mimo staveniště.  

Volně ložené zeminy bude na stavbě ponecháno 262,485m3 na provedení obsypu 

budovy. Přebytečný výkopek o objemu 718,668 m
3
 bude odvezen na skládku vzdálenou cca 

10km do staveniště. 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě. 

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.  
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j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů. 

Na stavbě musí pracovat jen pracovníci vyučeni nebo zaučeni v daném oboru a musí 

být vybaveni ochrannými pracovními pomůckami a prostředky, za které odpovídá dodavatel. 

Všichni pracovníci na stavbě musí být proškoleni z bezpečnostních předpisů a pravidelně 

proškolováni. Staveništní mechanismy musí být zabezpečeny proti možné manipulaci cizími 

osobami. Je třeba důsledně dodržovat bezpečnostní opatření při pohybu staveništních 

mechanismů, překládání materiálu apod. Pro zajištění bezpečnosti práce a technologických 

zařízení je potřeba v průběhu výstavby dodržovat základní požadavky dle zákona č. 362/2005 

Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci  

na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky dále zákona č. 309/2006 Sb. 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády  

č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništích.  

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb. 

V místě záboru komunikace pro pěší bude upravena komunikace tak aby umožňovala 

pohyb osob se sníženou schopností pohybu.  

l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření. 

Dopravně inženýrské opatření bude zajištěno odbornou firmou.  

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění staveb. 

Na staveništi se nepředpokládají speciální podmínky při provádění stavby  

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

Postup výstavba bude probíhat podle stanoveného harmonogramu stavebních prací. 

Termín zahájení stavby bude určen investorem od data vydání Stavebního povolení.  

Po dokončení výstavby je dodavatel povinen staveniště upravit tak, jak mu ukládá smlouva  

o dílo a projektová dokumentace. 
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C. Situační výkresy 

C.1 Situační výkresy širších vztahů 

Není předmětem této technické zprávy 

C.2 Celkový situační výkres 

Není předmětem této technické zprávy 

C.3 Koordinační situační výkres 

a) Koordinační situace je nakreslena v měřítku 1:200 

b) Vedle budoucího objektu stojí již stojící objekt bytového domu na parcele 877/6 která  

se nachází na jihovýchodní straně. Kolem objektu se nachází komunikace jak silniční  

tak pro pěší v ulicích Dlouhá a K Točně. 

c) Stavební parcela 877/8 sousedí s pozemkem 877/6 jinak k objektu přiléhají komunikace 

d) Hranice mezi pozemky nebude nijak řešena. 

e) Parcela je situována ve svažitém terénu, kdy spád pozemku je směrem k ulici Dlouhá. 

Výškový rozdíl pozemku mezi ulicí K Točně a ulicí Dlouhá je cca 3,15m. projektový počátek 

0,000 objektu je výškopisně zaměřen na výšku 269,5m.n.m.B.p.v. 

f) Z pozemku se nebude odstraňovat žádný objekt ani technická infrastruktura 

g) Stanovili jsme projektový počátek 0,000 objektu výškopisně výšku 269,5m.n.m.B.p.v. 

h) Na stávající komunikace se připojí zpevněná plocha, která se nachází před vjezdem  

do garáží z jihozápadní strany objektu od ulice Dlouhá. Rovněž bude napojena komunikace 

pro pěší nacházející se na severovýchodní straně objektu. 

i) Bude nutné zatravnit pozemek po dokončení výstavby, aby se zachoval původní vzhled 

okolí budovy. 
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j) Objekt je odsazen od komunikace z jihozápadní strany 6m, ze severozápadní strany 9m, 

 ze severovýchodní strany 5m. Odstup budovaného objektu od objektu na sousední parcele 

č.877/6 je 25m. 

k) Napojení na technickou infrastrukturu je zakresleno v koordinační situaci, přípojky 

jednotlivých sítí jsou již zhotoveny na hranici pozemku. 

l) Na pozemku se nenachází žádné památkové zóny ani památkové rezervace. Ochranné 

pásma jednotlivých sítí technické infrastruktury určují správci sítí. 

m) Dočasně v průběhu výstavby bude zabrán přiléhající chodník, a také dočasné plocha 

11*16m na pozemku s parcelním číslem 877/6 se souhlasem jejího majitele. 

C.4 Katastrální situační výkres 

Není předmětem této technické zprávy 

C.5 Speciální situační výkres 

Není předmětem této technické zprávy 

D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení  

Dokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo technologických 

zařízení se zpracovává po objektech a souborech technických nebo technologických 

zařízeních v následujícím členění v přiměřeném rozsahu:  

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu  

D.1.1 Architektonicko –stavební řešení  

a) Technická zpráva  

Stavební parcela č. 877/8 o celkové výměře 1128,74m2 v katastrálním území Opava. 

Vjezd na pozemek je z ulice Dlouhá. Komunikace na pozemku je provedena zhutněný 
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štěrkovým násypem. Parcela je situována ve svažitém terénu, kdy spád pozemku je směrem 

k ulici Dlouhá. Výškový rozdíl pozemku mezi ulicí K Točně a ulicí Dlouhá je cca 3,15m. 

Pozemek není zastavěn a nenachází se na něm vzrostlá zeleň. Základová půda je tvořena 

hlínou písčitou pevné konzistence. V území nebylo zjištěno riziko pronikání radonu. V rámci 

geologického průzkumu byla zjištěna hladina podzemní vody a to v hloubce 5,5m. Pozemek 

se nachází v bytové zástavbě. Inženýrské sítě kanalizace, plynu, vody a elektřiny jsou vedeny 

v ulici Dlouhá a jednotlivé přípojky jsou již vedeny na hranici pozemku. Vstup do objektu  

se nachází na severovýchodní straně spolu s rampou umožňující bezbariérový přístup  

do objektu. Celý objekt je navržen ze zdícího systému Porotherm. Objekt je navržen  

jako dvoupodlažní, podsklepený bytový dům s plochou střechou. V 1NP, 2NP a se nachází 

celkem 7 bytů.  

Fasádu stavby bude tvořit strukturovaná silikátová omítka oranžové barvy RAL 2003 

a sokl bude tvořit probarvená kamínková omítka šedé barvy RAL 7037. Výplně otvorů, okna, 

dveře a garážové vrata jsou plastové bílé RAL 9016. Krytina ploché střechy bude  

z asfaltových pásů s posypem. Vnější stěny jsou navrženy tak aby vyhověli tepelně 

technickým požadavků na objekt dané normou, zvuková neprůzvučnost mezi společnými 

prostory a bytovými jednotkami, mezi byty aj. je rovněž navržena tak aby vyhověla všem 

potřebným požadavkům na zvukovou neprozvučnost. 

b) Výkresová část- bude přiložena k technické zprávě 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

a) Technická zpráva  

Zemní práce 

Na staveništi bude sejmuta ornice v mocnosti cca 0,20m a provedena odkopávka 

zeminy ze stavební, odkopávání bude probíhat ze strany výkopu nejblíže k ulici Dlouhá, 

protože se nachází v cca podobné výšce jako budoucí dno výkopu. Hloubka hlavní figury 

je -3,485m od stanovené 0,000. Při provádění výkopu se bude provádět svah výkopu 

v určeném sklonu 1:1, zemina dle průzkumu je hlinitopísčitá. Po provedení hlavního 

výkopu se provede výkop rýh pro provedení ŽB pásů spolu s výkopem pod zvedací 

plošinu. Tento výkop bude o 1,1m hlouběji než je hlavní figura v hloubce -3,485. Výkopek 
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se přemístí na depónii mimo staveniště, kromě množství potřebného na obsyp objektu 

který zůstane na depónii na staveništi. Odvodnění dna stavební jámy bude provedeno 

pomocí odvodňovacích žlabů. 

Základy:  

Na základě provedeného geologického průzkumu jsou podmínky pro zakládání 

jednoduché a nenáročné. Objekt je založen na základových pásech z prostého betonu  

C 20/25. Hloubka základové spáry je -3,985m od projektového počátku 0,000. Podkladní 

betony třídy C16/20, tloušťky 150 mm. Základy pod zvedací plošinou se budou částečně 

bednit, aby byl dosažen požadovaný tvar. Do vyhloubené jámy v místě zvedací plošiny  

se vytvoří bednění pro železobetonové patky rozměru 300x300mm spojené 

železobetonovými stěnami tl 150mm. Bednění se zhotoví přímo na staveništi, rozměry 

bednění budou odpovídat rozměrům požadované konstrukce. Po zhotovení základu  

pod zvedací plošinu se provede obsypání okolí základů pro zvedací plošinu. Základ  

pod betonové schody a rampu v zádveří se zhotoví až po provedení obsypu objektu. 

 Hydroizolace 

Vodorovná i svislá izolace proti zemní vlhkosti bude provedena pomocí hydroizolační 

stěrky o 2 vrstvách o tl. každé vrstvy 3mm. První vrstva bude vyztužena Perlinkou  

která bude vtlačena do nanesené první vrstvy. Druhá vrstva bude nanesena až po zaschnutí 

první vrstvy, dobu potřebnou k zaschnutí udává výrobce hydroizolační stěrky. Radon nebyl 

na základě radonového průzkumu zjištěn (jeho množství bylo velmi malé) proto není 

potřeba navrhovat izolaci proti radonu. 

Svislé nosné konstrukce 

Obvodové stěny v 1.S jsou zděné z cihel Porotherm EKO+ PROFI šířky 440mm  

na maltu pro tenké spáry. V suterénním podlaží se vedle nosné stěny Porotherm zhotoví 

opěrná stěna z betonových tvárnic ztraceného bednění, která bude odolná vůči zemním 

tlakům z přilehlého terénu. Obvodové stěny v nadzemní části objektu jsou rovněž zděné 

z cihel Porotherm EKO+ PROFI, šířky 440mm na maltu pro tenké spáry. Vnitřní nosné 

zdivo je z cihel Porotherm P+D, šířky 300mm na maltu MVC 2,5MPa. 
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Příčky 

 Příčky jsou navrženy z cihel Porotherm PROFI šířky 115mm a 80mm na maltu  

pro tenké spáry, akustické příčky z cihel Porotherm AKU šířky 250mm na maltu M10.  

Překlady 

Překlady budou od firmy Porotherm, překlady Porotherm 7. U obvodových stěn  

tl. 440mm bude celý překlad nad otvorem tvořen 5 překlady Porotherm 7. Mezi překlady 

bude vložena tepelná izolace EPS. U stěn tl. 300mm se nad otvor uloží 4 překlady 

Porotherm 7. Nad otvory v příčkách se provedou překlady Porotherm 11,5. 

Stropy  

Stropní konstrukce je navržena jako železobetonová. Jednotlivé tvary stropní 

konstrukce, uložení a prostupy jsou zobrazeny ve výkresu stropu. V rovině stropů  

jsou navrženy ztužující ŽB věnce. ŽB ztužující věnce jsou po obvodu zatepleny bednícími 

prvky od firmy Velox WS-EPS tl. 135mm. V místě schodiště se použijí bednící prvky 

Velox WS tl.35 mm. 

Komín 

V objektu bude proveden dvou průduchový komín Schiedel se středovou 

přivzdušňovací šachtou. Komín bude probíhat celým objektem a nachází se v blízkosti 

jihovýchodní stěny objektu. 

Vertikální komunikace:  

Schodiště je navrženo monolitické železobetonové. Stupně jsou opatřeny keramickým 

obkladem. Zábradlí je ocelové kotvené do zdi s dřevěným madlem. Hlavní vstup  

do objektu je opatřen čistící zónou, protiskluzovou úpravou nášlapné vrstvy. Nosná 

konstrukce schodiště je monolitická železobetonová. U zádveří budou zhotoveny schody  

a rampa, která spojuje objekt s okolní komunikaci pro pěší. 

Zastřešení:  

Zastřešení je navrženo jako jednoplášťová plochá střecha. Konstrukce je tvořena 

železobetonovým stropem, na němž je penetrace emulze DEKPRIMER, parozábrana 

Foalbit AL S 40, polyuretanové lepidlo PUK (INSTA–STICK), spádové klíny EPS 200 S  
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o tloušťce od100 do 310mm. Na spádových klínech je navržena dvouvrstvá izolace  

z materiálu ELASTODEK 40 SPECIAL MINERAL a ELASTODEK 40 STANDARD 

DEKOR. Nad zádveřím bude provedena stříška, která bude krýt vstup před deštěm. Nosná 

konstrukce stříšky bude ocelová zavěšená na táhlech a jako výplň bude použito sklo. 

Výplně otvorů 

Vstupní dveře jsou plastové 6-ti komorové bílé barvy, okna jsou plastové 6-ti komorové 

bílé opatřené izolačním trojsklem (pro zlepšení tepelně izolačních vlastností) a celo 

obvodovým kováním. Garážová vrata jsou výklopná, barvy bílé. 

Úprava vnitřních povrchů 

Vyzděné konstrukce a stropy budou opatřeny z vnitřní strany hladkou vápennou 

štukovou omítkou popřípadě keramickým obkladem. Podlahy budou provedené 

z keramické dlažby, palubkami s povrchovou úpravou nebo betonovou mazaninou 

s epoxidovým nátěrem.  

Podhledy – jsou tvořeny sádrokartonem uchyceným na nosné konstrukci a mezi 

sádrokarton a strop je vložena tepelná izolace z minerální vlny pro zlepšení tepelně 

technických vlastností. 

Vnější plochy:  

Pro přístup k objektu je vybudována rampa a schodiště ze železobetonu. Tento přístup 

bude mít na jedné straně vlastní základ a na druhé straně bude opřen o železobetonovou 

opěrnou stěnu tvořenou z betonových tvárnic ztraceného bednění. Tento přístup do objektu 

bude oddilatován od objektu a bude napojen na chodník ze zámkové betonové dlažby uložený 

ve štěrkovém loži napojený na stávající pěší komunikaci. Kolem objektu bude vybudován 

okapových chodník o šířce 0,5m z velkoformátových betonových dlaždic 0,5x0,5m  

se sklonem 2% směřující od objektu. 

Stání před garážemi, které je situováno na jihozápadní straně objektu z ulice Dlouhá, 

je navržena zámková dlažba. Po dokončení stavby se provedou zahradní úpravy na všech 

volných prostranství v okolí objektu, provede se vyrovnání terénu a osívání trávy. 

b) Výkresová část- bude přiložena k technické zprávě 
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c) Statické posouzení – všechny navržené konstrukce vyhověli při statickém 

posouzení.  

d) Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí  

Každých 5 let je potřeba provést kontrolu spolehlivosti jednotlivých konstrukcí 

v objektu. Kontrola se provádí za přítomnosti majitele objektu a bezpečnostního technika. 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

a) Technická zpráva  

Z požárního hlediska je objekt rozdělen na 2 požární úseky a ty jsou: schodiště se zvedací 

plošinou spolu se společnými chodbami a na bytové jednotky. Tyto dva požární úseky  

jsou od sebe odděleny, aby bylo možné v případě požáru evakuovat všechny osoby 

nacházející se v objektu. V zádveří (místnost 101) je v podhledu navržena jako tepelná izolace 

minerální vlna, aby při požáru nedošlo ke skapávání zahřátého polystyrénu. Takto máme 

zajištěnou bezpečnou únikovou cestu z objektu, která musí být viditelně označena. U všech 

bytových jednotek jsou provedeny protipožární zárubně s odolností proti prohoření 45 minut. 

Do těchto zárubní se osadí vstupní dveře do bytových jednotek s minimální požární odolností 

30 minut. Dveře spolu se zárubněmi v technické místnosti umístěné v suterénu budou rovněž 

protipožární, aby se v případě nehody zabránilo rychlému rozšíření požáru. Podlaha 

v technické místnosti bude tvořena z keramické dlažby. Všechny konstrukce, které jsou 

navrženy v bytovém domě splňují všechny právní a normové předpisy požární bezpečnosti. 

Požární bezpečnost byla posuzována na základě normy ČSN 73 0810 zabývající se požární 

bezpečností staveb - Společná ustanovení. 

b) Výkresová část 

Není předmětem této technické zprávy 

D.1.4 Technika prostředí staveb 

 Není předmětem této technické zprávy 
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D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 

Není předmětem této technické zprávy 

E. Dokladová část 

Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných pravidel předpisů vydané 

příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou 

osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů. 

E.1 Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů 

Všechny dotčené strany se vyjádřili k projektu, jejich stanoviska byla zohledněna a projekt 

byl upraven tak aby vyhovoval všem dotčeným stranám. Všechny souhlasné stanoviska jsou 

dodány v písemné podobě. 

E.2 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 

E.2.1 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 

Správce jednotlivých sítí technické infrastruktury, kanalizace, vodovod, plynovod a nízkého 

napětí se vyjádřili k připojení objektu ke všem výše zmíněným sítím. Na jejich vyjádření  

je brán ohled při úpravě dokumentace, aby vyhovovala všem zainteresovaným stranám. Jejich 

vyjádření a souhlasné stanoviska jsou přiloženy, aby bylo možné je později na požádání 

doložit. 

E.2.2 Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby 

Není předmětem této technické zprávy  
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Zpracování tématu 

Součástí mé bakalářské práce na téma: Kontrola kvality provádění technologické etapy 

betonářských prací je mimo jiné zpracování kontrolního a zkušebního plánu pro celou etapu. 

V rámci celé etapy jsem řešil zřizování železobetonového stropu nad 1 NP. 

Před zpracováním kontrolního a zkušebního plánu jsem vypracoval technologický 

postup. V technologickém postupu jsem popisoval jednotlivé práce, požadavky na materiál  

a konstrukce, personální obsazení, návrh strojní sestavy, jakost a kontrolu kvality a požadavky 

na BOZP pro celou technologickou etapu betonářských prací. Posloupnost prací celé etapy 

betonářských prací je zobrazena v harmonogramu viz. příloha č. 1.  

Díky tomu jsem mohl určit posloupnost jednotlivých kontrol a zkoušek potřebných  

ke zhotovení kontrolního a zkušebního plánu (dále jen: KZP). KZP popisuje posloupnost 

kontrol s určením jejich četnosti, způsobu kontroly, kritérii přijatelnosti a odpovědnou osobou 

za provedení dané kontroly. O každé provedené kontrole se provede záznam. Tento záznam 

obsahuje: číslo kontroly, datum provádění kontroly, místo kde byla kontrola prováděna, dále 

pak odpověď na jednoduchou otázku: zda vyhovuje všem zadaným požadavkům a s odpovědí 

ANO/NE. Následuje jméno osoby, která prováděla kontrolu, záznam o zkoušce (je-li potřeba 

nějaký záznam pořídit/přiložit v případě, že kontrola nevyhovuje stanoveným požadavkům,  

je třeba sepsat zjištěné nedostatky). Jako předposlední se v tabulce nachází poznámka  

a na konci celého záznamu se podepíše ten, co kontrolu prováděl. 

Jedním z hlavních bodů u KZP bylo určit četnost kontrol a také odpovědnost  

za provádění jednotlivých kontrol. V technologickém postupu jsou u návrhu strojní sestavy 

uvedeny konkrétní stroje včetně schéma časového využití autodomíchávačů. Kontroly 

uvedené v KZP jsou blíže specifikovány v technologickém postupu. 
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TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ ETAPY 

BETONÁŘSKÝCH PRACÍ 

1) OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 

MÍSTO STAVBY:  K Točně 8, 74801 Hlučín  

Katastrální území – Opava  

Parcelní číslo pozemku – 877/8  

 

NÁZEV STAVBY:  Bytový dům 

 

TERMÍN ZAHÁJENÍ:  30.6.2014 

 

PROJEKČNÍ 0,000:  269,5 m.n.m.B.p.v. 

 

POČET PODLAŽÍ:  2xNP + 1.S 

 

ZASTAVĚNÁ PLOCHA: 356,45m
2
 

CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVBY: 

Stavební pozemek se nachází v městské části Rovniny na ulici K Točně 8, stavební 

parcela č. 877/8 má celkovou výměru 1128,74m
2
 v katastrálním území Opava. Pozemek  

se nachází v okolí již stávající bytové zástavbě. K severovýchodní straně je orientován hlavní 

vstup do objektu. Jedná se o bytový dům o dvou nadzemních podlažích kde v 1.NP se nachází 

byt 4+KK a dva bezbariérové byty (první 3+KK a druhý 2+1) uzpůsobené pro imobilní 

občany, v 2.NP se nachází dva byty 2+KK a dva byty 3+1, jedno podzemní podlaží a třech 

nadzemních podlažích.  

Příjezd ke garážovému stání je z ulice Dlouhá z jihozápadní strany (celkem 4 garážové 

stání nacházející se v suterénu objektu). Parcela je situována ve svažitém terénu, kdy spád 

pozemku je směrem k ulici Dlouhá. Výškový rozdíl pozemku mezi ulicí K Točně a ulicí 

Dlouhá je cca 3,15m. Pozemek není zastavěn a nenachází se na něm vzrostlá zeleň. Základová 

půda je tvořena hlínou písčitou pevné konzistence. V území nebylo zjištěno riziko pronikání 
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radonu. V rámci geologického průzkumu byla zjištěna hladina podzemní vody a to v hloubce 

5,5m. Inženýrské sítě kanalizace, plynu, vody a elektřiny jsou vedeny v ulici Dlouhá  

a jednotlivé přípojky jsou již vyvedeny na pozemku. 

Objekt je postaven ze systému POROTHERM kromě stropů, které jsou provedeny  

ze železobetonu, a je založen na základových pásech. 

2) VÝPIS MATERIÁLU 

Materiál použitý na stavbě pro danou technologickou etapu bude uskladněn  

na staveništi. Drobný materiál, stropní podpory a jiný kusový materiál bude uskladněn 

v mobilním uzamykatelném skladu. 

Materiál:  Stropní podpory typu Eurex      276ks 

Opěrnou trojnožkou      112ks 

Spouštěcí hlavicí H20      112ks 

Přidržovací hlavice H20 DF s integrovaným třmenem 164ks 

Nosníky Doka H20 top délky 3,9m    81ks 

Nosníky Doka H20 top délky 2,65m    346ks 

Panely Dokadur o rozměru  200/50cm    249ks 

250/50cm   30ks 

Věncová deska VELOX WS-EPS tl.135mm, dl.2000mm 38ks 

Věncová deska VELOX WS tl.35mm, dl.2000mm  6ks 

Sloupky ochranného zábradlí T    44ks 

Prkno-zábradlí dl min.4m     40ks 

Stavební hřebíky 

Armatura (množství a druh dle výkresu výztuže dodaného statikem) 
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Odbedňovací prostředek Doka-‚OptiX 

3) PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 

K převzetí staveniště mezi objednatelem a zhotovitelem dojde v dohodnutém termínu 

tedy 30.6.2014. Ten den objednatel předá a zhotovitel přejímá staveniště, tento akt obě 

strany stvrdí podpisem předávacího protokolu. Objednavatel a zhotovitel pak provedou 

řádný zápis do stavebního deníku. Součástí převzetí staveniště bude předání projektové 

dokumentace včetně výškového a polohového zaměření stavby oprávněnou osobou,  

kde na výkresu zařízení staveniště budou zakresleny skladovací plochy, deponie, zábory 

pozemku, napojení na inženýrské sítě a výsledky geologického průzkumu, které na vlastní 

náklady provedl objednatel. V geologickém průzkumu bude napsána skladba podloží, 

třída těžitelnosti zeminy, únosnost zeminy a hladina spodní vody. 

Připravenost staveniště: 

Zařízení staveniště se použije již stávající, na kterém jsou příjezdové komunikace 

tvořeny silničními panely, jsou zde mobilní WC, kontejnery na odpad, mobilní kontejner 

Toi Toi BK1 uzpůsobeny pro kancelář stavbyvedoucího, dále pak se dva mobilní 

kontejnery Toi Toi BK1 uzpůsobí jako šatna pro celkem až 16 zaměstnanců. Dále  

pak mobilní kontejner s umývárnou a sprchami, samostavitelný jeřáb a místo  

pro skladování potřebného materiálu k provádění železobetonového stropu nad 1.NP. Celé 

staveniště bude oploceno mobilním oplocením řady „ideal“ výšky 1,8m.Před zahájením 

prací musí být hotovy všechny svislé nosné konstrukce prvního nadzemního podlaží, které 

svými rozměry, umístěním odpovídají požadavkům dané projektové dokumentaci.[10] 

4) PRACOVNÍ PODMÍNKY 

Komunikace na staveništi bude tvořena silničními panely, aby nedocházelo k zaboření 

těžké techniky v případě zvodnění zeminy v období dešťů. Práce související s etapou 

betonářských prací se budou provádět za příznivých klimatických podmínek. Bednění  

je možno provádět až do teploty -10°C pokud není v místě provádění námraza. Betonáž  

je možno provádět až do teploty +5°C, při nižší teplotě se musí zavést zvláštní opatření 

pro betonáž za nízkých teplot. 
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Pracovní doba je stanovena od 7:00 do 16:00 h. Všichni pracovníci musejí být 

proškoleni BOZP, za proškolení pracovníků podle platných vyhlášek zodpovídá zhotovitel 

stavby, proškolení pracovníci podpisem stvrdí, že byli proškoleni. Celé staveniště bude 

oploceno mobilním oplocením výšky 1,8m. Staveniště bude vybaveno mobilním WC.  

Na staveništi budou umístěny šatny a umývárna. Komunikace mezi jednotlivým 

vybavením staveniště bude po betonových silničních panelech. 

5) PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

Stavbyvedoucí bude dohlížet na celý průběh technologické etapy betonářských prací. 

Současně se stavbyvedoucí bude na stavbě mistr a velký počet odborně způsobilých 

pracovníků pro jednotlivé procesy ve výstavbě jako řidiči autodomíchávačů, obsluha 

čerpadla betonové směsi a železáři. 

Výčet pracovníků: 

 Mistr       1 

 Obsluha čerpadla REED A30HP   1 

 Řidiči autodomíchavač Stette C3 AM 8 C  3 

 Železáři       5 

 Obsluha samostavitelného jeřábu   1 

 Pracovníci zřizující bednění    4 

 Pracovníci provádějící betonáž   6 

Pomocní pracovníci     4 

 

6) STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 

Pro provádění bednění: kladivo, přímočará pila, metr 

Pro zhotovení výztuže: kleště, ohýbačka výztuže, střihačka výztuže, radlovačka  
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Pro betonáž budou zapotřebí tyto stroje a pracovní pomůcky: autodomíchavač Stette 

C3 AM 8 C, přívěsné čerpadlo betonové směsi REED A30HP, ponorný vibrátor ENAR 

AVMU– AX 38, srovnávací lať, lopata, hrábě. 

Pro ochranu betonu: konev 

Pro odbednění: kladivo 

Všichni dělníci musejí používat osobní ochranné pracovní prostředky jako pracovní 

rukavice, pevnou pracovní obuv, reflexní pracovní oděv, přilbu, obsluha strojů mimo 

kabinu musí mít reflexní vestu, přilbu, dle uvážení chrániče sluchu, pracovní rukavice.  

Aby byla dodržena plynulost při betonování, tak se bude čerstvá betonová směs 

dopravovat z betonárny k čerpadlu betonové směsi na staveništi za pomocí tří 

autodomícháváčů Stette C3 AM 8 C. 

Návrh strojní sestavy:  1x čerpadlo REED A30HP 

    3x Autodomíchavač Stette C3 AM 8 C 

SCHÉMA ČASOVÝCH ÚSEKŮ (doprava mezi staveništěm a betonárnou, 

vyprazdňování a plnění betonové směsi z/do autodomíchávače) 
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TECHNICKÝ LIST k Autodomíchavači Stette C3 AM 8 C [7]  
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TECHNICKÝ LIST k přívěsnému čerpadlu REED A30HP  [8] 
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7) PRACOVNÍ POSTUP 

Zřízení bednění 

Pro zhotovení bednění stropu se použije bednění od firmy DOKA typ (Dokaflex 1-2-

4). Toto bednění budou zřizovat pouze pracovníci proškolení na práci s tímto typem bednění. 

Jako měřící prostředek pro správné umístění podpor lešení se může využít nosník, který bude 

podpírat bednění. Na nosnících Doka top jsou umístěny značky ve vzdálenosti 0,5m  

tak aby bylo možné správně umístit jak podpory tak podélné a příčné nosníky Doka. [4] 

První stropní podpora typu Eurex se spouštěcí hlavicí H20 a opěrnou trojnožkou  

se umístí v rohu 0,5m od obou stěn. Výšku podpěry nastavíme pomocí nastavovacích třmenů, 

poté na ní umístíme hlavici H20 s vyrážecím klínem. Při umisťování podpory dbáme na to, 

aby byl klín umístěn správným směrem, tak aby bylo možné ho při odbednění vyrazit. 

Vzdálenost mezi klínem a deskou hlavice by měl být alespoň 6cm. Hlavice H20 musí být 

natočena tak aby bylo možné do ní uložit dva podélné nosníky Doka H20 top o délce 3,9m 

(dále jen: podélné nosníky) při přesahování. Na krajní stropní podpoře se hlavice H20 natočí 

tak, aby bylo možné do ní umístit pouze jeden podélný nosník. Podporu umístíme  

do podpůrné trojnožky a zajistíme ji upínací pákou. Stropní podpěry Doka Eurex se spouštěcí 

hlavicí H20 a opěrnou trojnožkou umisťujeme v podélném směru ve vzdálenosti  3m od sebe 

(tedy 6 značek na nosníku Doka H20 top) a v příčném směru se umisťují co 2m (tedy 4 

značky na nosníku Doka H20 top). [4] 

 Po provedení všech podpor s opěrnou trojnožkou se začnou do hlavic H20 umisťovat 

podélné nosníky za pomocí montážních vidlic. Podélné nosníky se kladou do hlavic tak aby 

byla krajní značka, umístěna na podélném nosníku, byla nad stropní podporou. Tím  

se následně zjednoduší montáž příčných nosníku Doka H20 top délky 2,65m (dále jen: příčný 

nosník). Po uložení všech podélných nosníku se zkontroluje rovinnost, (zda výška odpovídá 

výšce stropu) a správná poloha stropních podpor a podélných nosníků. Jsou-li stropní podpory 

a podélné nosníky na správném místě v předepsané kvalitě dané výrobcem tak se poté začnou 

za pomocí montážních vidlic umisťovat příčné nosníky.  Příčné nosníky se umisťují od kraje 

bednění po 0,5m. S polohou příčných nosníků nám pomohou značky umístěny na podélných 

nosnících, které jsou taky po 0,5m. Musíme zajistit, aby pod spojem dvou bednících desek byl 

umístěn příčný nosník nebo zdvojený nosník. [4] 
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Po položení všech příčných nosníků se provede montáž mezipodpěr uchycených 

k podélným nosníkům, které budou pomáhat přenášet zatížení. Na mezipodpory se umístí 

přidržovací hlavice H20 DF, která se zajistí integrovaným třmenem. Mezipodpory se umisťují 

ve vzdálenosti 1m (tedy 2 značky na nosníku Doka H20 top) to znamená, že mezi dvěma 

stropními podporami s opěrnou trojnožkou se umístí dvě mezipodpory. [4] 

Po umístění všech mezipodpor se provede uložení bednících desek (panely Dekadur  

o rozměrech 200/50cm a 250/50cm tl. 21mm dále jen bednící desky). Bednící desky se budou 

klást od kraje bednění (přiražené ke stěně) na sráz kolmo na příčné nosníky. Doměrky 

bednících desek u krajů se dořezávají podle potřeby na stavbě tak, aby bednící desky ležely  

na těsno u stěny. [4] 

V místě prostupu se provede na staveništi z desek rám o velikosti daného prostupu. 

Tento rám se umístí na své místo přesně podle výkresové dokumentace a pomocí vrutů  

se uchytí k bednícím deskám tak aby nedošlo k pohybu rámu v důsledku betonáže nebo jiné 

činnosti probíhající v celé technologické etapě. 

Po obvodu se jako bednění věnců použijí věncové desky VELOX WS-EPS tl.135mm. 

Tyto desky se budou klást na horní hranu hotového obvodového zdiva Porotherm EKO+ 

PROFI a za pomocí spony se uchytí za vnitřní hranu zdiva. Věncové desky VELOX WS-EPS 

se budou v rozích upravovat. Úprava bude taková, že z jedné desky odstraníme EPS  

o tl.135mm tak aby na sebe desky v rohu dosedaly a nevznikaly tam tepelné mosty. V místě 

schodiště bude pro bednění věnce použita bednící deska VELOX WS o tl.35mm, uchycení  

se provede stejně jako u obvodových věncových desek VELOX WS-EPS. [9] 

„Bednění musí udržet beton v požadovaném tvaru až do jeho zatvrdnutí“ [1] 
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Bednění slouží ke zhotovení železobetonového stropu nad 1.NP. Tlak vzniklý  

od čerstvé betonové směsi, práci na bednění a jiné druhy zatížení je třeba přenést  

až na základovou konstrukci aby se nepřetěžoval strop nad 1. S. Proto musíme podepřít strop 

nad 1. S tak abychom rozložili zatížení mezi stropy až do nejnižšího podlaží. Návrh, jejich 

umístění a množství pomocných podpor potřebných k přenesení zatížení je potřeba 

konzultovat se statikem, nebo odborníkem na danou problematiku.  

Abychom dodrželi požadavky na bezpečnost práce, tak zřídíme po obvodě objektu 

zábradlí o výšce nejméně 1,1m. Sloupky zábradlí budou tvořeny tak, že se do svislé nosné 

konstrukce vyvrtá otvor pro uchycení kotevní tyče. Tyto tyče se uchytí pomocí chemické 

kotvy. Na tuto tyč se nasune sloupek zábradlí a následně se přitáhne za pomocí široké 

podložky a matky. Dopnutá matka pevně spojuje sloupek se svislou nosnou konstrukcí. 

Sloupky zábradlí budou umístěny ve vzdálenostech po 1,8m. Mezi jednotlivé sloupky bude 

upevněno zábradlí z prken dl. min 4m. Toto zábradlí bude ve dvou úrovních, tak aby po 

vybetonování stropní konstrukce zůstal přesah nad okrajem stropu minimálně 1,1m a tím byli 

splněny požadavky na BOZP při práci ve výškách. [4] 
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Po upevnění zábradlí po obvodu svislé nosné konstrukce se začne provádět utěsnění 

spár mezi bednícími prvky a svislou nosnou konstrukcí. Těsnění se bude provádět za pomocí 

úzkého pruhu PE folie, která se bude klást nad spoj mezi stěnu a přiléhající bednící desky.  

Po zhotovení celého bednění zkontrolujeme, zda tvar bednění odpovídá rozměrům 

uvedeným v projektové dokumentaci a vizuálně zkontrolujeme polohu bednících desek, 

umístění stropních podpor, mezipodpor, správné natočení vyrážecích klínu aby šlo konstrukci 

bednění odbednit. S celkovou kontrolou nám pomohou značky umístěné na podélných 

nosnících. Stropní podpory, mezipodpory i příčné nosníky by měli být umístěny na značkách 

ve vzdálenostech určených výrobcem. Mezi stropními podporami je v podélném směru 6 

značek, v příčném směru 4 značky. Mezipodpory jsou umístěny na podélném nosníku  

ve vzdálenosti 2 značek od stropní podpory. Příčné nosníky jsou umístěny nad všemi 

značkami, tedy co 0,5m. Díky tomu se dá u systému bednění Dokaflek 1-2-4 jednoduše zjistit 

zda je správně provedeno. Na hotové bednění naneseme odbedňovací prostředek za použití 

rozstřikovače. [4] 

„Odbedňovací prostředky se musí vybrat a používat tak, aby nepůsobili škodlivě na 

beton, betonářskou výztuž, předpínací výztuž nebo bednění a aby neměly škodlivé 

účinky na trvanlivost konstrukci“ [1] 

Zahájení betonování je možné nejdříve po cca 30 minutách od ukončení nanášení 

odbedňovacího prostředku. [4] 

Armovací práce 

Armovací práce se budou provádět dle specifikací dodaných statikem, který doloží 

jednotlivé návrhy stropních desek posudkem a výkresem výztuže.  

„Betonářská výztuž musí odpovídat požadavkům uvedeným v prováděcí specifikaci. 

Vlastnosti se musí zkoušet a dokumentovat podle EN 10080“ [1] 

 Musí být dodržen přesný počet, poloha, průřez a kvalita jednotlivých prutů  

při provádění armovacích prací. Současně s výztuží umisťujeme také plastové distanční 

vložky, které nám zajistí dodržení minimálního krytí výztuže betonovou směsí předepsané 

statikem. Norma ČSN EN 13670 nám udává: 
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 „Podložky a distanční vložky musí být vhodné pro dosažení stanoveného krytí 

výztuže.“ [1] 

 Většina výztuže se na stavbu dopraví již naohýbaná v požadovaném tvaru. Zbylé části 

výztuže si železáři naohýbají a nastříhají přímo na staveništi. 

Betonářské práce 

Před zahájení betonáže se zkontroluje poloha výztuže dle výkresu výztuže. Vizuálně 

zkontrolujeme čistotu bednění a výztuže (napadané listí, odpadky, hlína apod.), polohu  

a správné rozmístění distančních vložek. Betonovou směs na staveniště dopraví 

autodomíchávač Stetter C3 AM 8 C. Od řidiče autodomíchávače si vyžádáme dodací listy,  

ve kterých zkontrolujeme mimo jiné věcí jako, kdy byla betonová směs namíchána 

v betonárně, množství a typ dodaného betonu.  

Po této kontrole a převzetí dodacích listů se může betonová směs začít čerpat na místo 

potřeby. K čerpání betonové směsi se použije přívěsné čerpadlo REED A30HP. Na toto 

čerpadlo se připojí hadice, které budou dopravovat betonovou směs. Na manipulaci s hadicí 

stačí jeden člověk, který bude dávkovat směs na místo potřeby, směs by se neměla čerpat 

z větší výšky než 1m aby nedocházelo k rozmísení betonové směsi. Pokud je v určitém místě 

moc betonové směsi tak ji rozhrneme za pomocí hrábí. Postupně budeme čerpat betonovou 

směs do připraveného bednění s armaturou tak abychom minimalizovali riziko vzniku 

vzduchových mezer. [8] 

Abychom toto riziko snížili a zároveň zhutnili beton, použijeme ponorný vibrátor 

ENAR AVMU–AX 38. Aby bylo hutnění účinné, musíme dodržet akční rádius daného 

ponorného vibrátoru, jednotlivé akční rádiusy se musí překrývat, abychom zamezili vzniku 

nezhutněných míst. Interval mezi jednotlivými zásuny vibrátoru do čerstvé betonové směsi  

je cca 500mm při použité hlavici AX 38. Vibrátor zasunujeme i vysunujeme svisle, 

vyvarujeme se vodorovným pohybům. Doba potřebná k zhutnění jednoho místa je cca 5-15s.  

„Beton je považován za dobře zhutněný, když je povrch kolem vibrátoru lesklý, 

kompaktní a neobjevují se již žádné vzduchové bubliny. Rovněž se projevuje změna 

hluku, který vibrátor vytváří. “ [6] 



53 

 

Vibrátor se nesmí tlačit násilím do betonové směsi, hrozí jeho uváznutí mezi armaturou.  

Při hutnění v blízkosti svislého bednění udržujeme odstup od bednění alespoň 7cm. Povrch 

betonu po zhutnění vibrátorem ENAR AVMU–AX 38 vyrovnáme pomocí lati do roviny. 

Postup systematicky opakujeme na celou plochu železobetonového stropu. Pracovní spáry 

jsou navrženy s ohledem na dobu ukládání čerstvého betonu nad nosné stěny. Jednotlivé tvary 

železobetonových desek se budou betonovat v kuse. [6] 

 

Ošetření betonové směsi 

 Dle harmonogramu provádění jednotlivých prací technologické etapy se nepočítá 

s betonováním za nižších teplot než +5°C. Z toho důvodu není nutné dodržovat opatření pro 

betonáž za nižších teplot. Kvůli možnosti že se bude betonáž provádět za vysokých teplot,  

tak po dokončení betonářských prací budeme beton chránit před nadměrným vysoušením. 

„Za vysokou teplotu vnějšího prostředí se považuje teplota vyšší než 30°C. “ [1] 
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 Během prvního dne kdy se beton uloží do bednění, jej budeme pravidelně postřikovat (mlžit) 

vodou. Následující den po získání minimální pevnosti povrchu betonu jej přikryjeme vlhkou 

tkaninou po celém povrchu betonu, tuto tkaninu budeme rovněž pravidelně postřikovat vodou. 

Tímto zabráníme nadměrnému vysoušení betonové směsi a vzniku jak smršťovacích trhlin 

které snižují životnost betonu tak snížení pevnosti které může nastat v případě, že cement 

nedostatečně hydratoval. Tkaninu, která chrání beton, kropíme pravidelně. Potřebná doba 

ochrany betonu závisí na vlhkosti prostředí, teplotě a jiných faktorech, nejlepší je však 

ošetřovat beton po celou dobu tvrdnutí betonu abychom se vyvarovali poruchám betonu 

vzniklých vlivem vysokých teplot. [2] 

Odbednění 

Po dostatečném vytvrdnutí betonu (po 28 dnech) je možné konstrukci stropu odbednit. 

Odbednění budou provádět pouze proškolení pracovníci. Nejprve se začne odbedněním 

prostupů tak že se vyšroubují vruty držící rám k bednícím deskám, poté se rozebere rám  

a jeho části vytáhneme z hotového prostupu. Proškolení pracovníci začnou postupně 

odstraňovat mezipodpory s přidržovacími hlavicemi H20 DF u kterých povolí integrovaný 

třmen, aby je bylo možné sundat. Všechny části lešení ukládáme mimo pracovní plochu,  

aby nepřekáželi při práci například do vedlejší místnosti kde je již bednění odstraněno nebo 

přímo do mobilního skladu. Po odstranění všech mezipodpor nám zůstanou stropní podpory  

se stabilizační trojnožkou, které jsou od sebe v podélném směru co 3m a v příčním směru co 

2m. [4] 

Dělníci začnou postupně spouštět bednění tak, že u každé stropní podpory úderem 

kladiva vytlučou vytloukací klín a vnitřní část trubky zapadne do podpory a tím se bednění 

spustí. Toto se provede u všech stropních podpor. Za pomocí montážní vidlice, kterou jsme 

ukládali podélné a příčné nosníky, sklopíme příčné nosníky, tím se uvolní. Sklápět budeme 

pouze ty příčné nosníky, které nejsou pod spojem bednících desek, tyto nosníky, které 

podepírají spoje bednících desek, necháme na místě. Po uvolnění je vytáhneme a uložíme  

je na předem určené místo. Poté budeme postupně uvolňovat jednotlivé dílce bednících desek 

a následně je ukládat na určeném místě mimo pracovní plochu. Příčné nosníky, které již 

nebudou zatíženy bednícími deskami, se rovněž mohou odstranit. [4] 

Postup se opakuje do doby, než budou všechny bednící desky spolu s příčnými 

nosníky odstraněny, až poté je možno odstranit podélné nosníky. Každá již uvolněná stropní 
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podpora se může demontovat tak, že uvolníme nastavovací třmen, tím vnitřní trubka zajede do 

stropní podpory. Následně se uvolní opěrná trojnožka, která stabilizovala stropní podporu,  

a všechny části ležení se umístí na předem určené místo. Po celkovém odbednění se provede 

pomocné podepření proto, aby v závislosti na další probíhající stavební činnosti (např. 

betonáž stropu vyššího podlaží) nedošlo k poškození nebo nadměrnému průhybu nově 

zbudované konstrukce. Návrh, umístění a množství pomocného podepření záleží rovněž  

na statikovi jako v případě pomocného podepření stropu nad 1.S [4] 

8) JAKOST A KONTROLA KVALITY 

Před samotným zahájením prací dané technologické etapy se provede kontrola stavební 

připravenosti. Tato kontrola se provádí, jak vizuálně kde hledáme vady v konstrukci, 

chybějící či nevyhovující prvky nebo části konstrukce tak měřením, kterým kontrolujeme,  

zda je konstrukce vyhotovena dle požadavků PD. Kontrolu provádí stavbyvedoucí spolu 

s firmou, která bude provádět následující etapu prací. Při dodržení požadavků na stavební 

připravenost je možné pokračovat v provádění prací.  

Kontrola bednění 

Vstupní kontrola:  

Před zahájení zřizování bednění se provede vizuální kontrola všech dodaných prvků 

bednění. Každý prvek, který bude použit pro zřízení bednění, je potřeba před zabudováním 

vizuálně zkontrolovat. Kontrolu provedou proškolení dělníci, kteří jsou proškoleni 

dodavatelem bednění Doka, aby tyto prvky poznaly. Prvky bednění, které nebudou odpovídat 

požadavkům vizuální kontroly se nesmí zabudovat do konstrukce bednění. Takové prvky  

se umístí na označené místo mimo pracovní plochu. Prvky neodpovídající vizuální kontrole 

jsou takové prvky, které by svým stavem ohrozili únosnost bednění, prostorou tuhost bednění 

či kvalitu prováděného betonu. Nevhodné prvky bývají: ohnuté, zkroucené, shnilé, značně 

poškozené, proděravěné, rezavé aj. [4] 

Mezioperační kontrola: 

Během zřizování bednění, které bude prováděno pouze proškolenými pracovníky, bude mistr 

kontrolovat postup prací a správnost jejich provádění. Kontrola se provádí, aby se zamezilo 
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chybám již při zřizování bednění a nebylo je tak nutné složitě odstraňovat až po zhotovení 

celého bednění. Touto kontrolou mimo jiné kontrolujeme i dodržování technologického 

postupu a dodržování BOZP.  

Výstupní kontrola: 

Po zhotovení bednění mistr zkontroluje těsnost bednění mezi jednotlivými prvky 

bednění ale hlavně zda je těsný spoj mezi bedněním a zdivem kde se umisťuje pásek PE folie. 

Zároveň bude kontrolovat jednotlivé nosné prvky konstrukce bednění a stabilizační trojnožky 

zda jsou správně upevnění ke stropním podporám a jestli jsou pevně zapřeny o stropní 

konstrukci suterénního patra.   

Po této kontrole proběhne celková kontrola bednění, kde musíme zkontrolovat 

všechny části bednění za asistence stavbyvedoucího. Kontrola bude probíhat vizuálně  

i měřením a bude se kontrolovat: 

- poloha bednění (geometrické rozměry) zda bednění odpovídá projektové 

dokumentaci 

- stabilita jednotlivých částí bednění (prostorová tuhost) 

- správné provedení konstrukce bednění (za pomocí značek umístěných na nosnících) 

 - čistota bednění  

- odstranění všech nepotřebných zbytků bednění (odložených nad nebo pod bedněním) 

- provedení prostupů 

- povrchová úprava bednění (správné nanesení odbedňovacího prostředku) 

- těsnost spojů prvků bednění 

Výsledky kontroly musí stavbyvedoucí zapsat do stavebního deníku, neshody zjištěné 

při provedené kontrole se rovněž zapíší do stavebního deníku. Zhotovitel bednění musí tyto 

nalezené neshody odstranit, poté se znova provede kontrola provedeného bednění. Bednění  

a jeho čistota se bude kontrolovat ještě před zahájením betonování. Pokud bude stav a čistota 

bednění vyhovující tak stavbyvedoucí může dát pokyn k zahájení betonování. 
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Kontrola armování 

Vstupní kontrola:  

Armovací práce se nemohou provádět, dokud nebude stavbyvedoucím ve stavebním 

deníku napsaný souhlasný výsledek kontroly bednění po odstranění všech nedostatků 

zjištěných při předchozí kontrole bednění. Stavbyvedoucí bude kontrolovat jednotlivé 

dodávky výztuží dovážených na stavbu. Dodavatel výztuže doloží osvědčení o jakosti a hutní 

atest. Každý svazek výztuží dodávaný na stavbu musí mít štítek, který obsahuje: 

- druh dodávané oceli 

- průměr výztuže 

- délku prutu 

- tvar prutu (zda je výztuž naohýbána podle zadané objednávky a výkresu výztuže) 

- počet kusů ve svazku 

Při přebírání dodávky dáváme pozor na znečištěnou, silně zrezivělou a zkřivenou 

výztuž. Během přemístění výztuže na místo skladování musíme zamezit poškození výztuže. 

Před zahájením armovacích prací mistr provede kontrolu bednění a jeho čistoty. 

Kontroluje se, zda by již aplikován odbedňovací prostředek a odstraněné všechny nečistoty 

v bednění. 

Mezioperační kontrola: 

V průběhu provádění armovacích prací mistr kontroluje polohu, typ, průřez, počet 

prutů, spoje prutů, umístění distančních vložek a jejich počet podle výkresů výztuže dodaný 

statikem. 

Výstupní kontrola: 

Po dokončení armovacích prací se provede vizuální kontrola armování za účasti 

stavbyvedoucího. Předmětem kontroly je: 

- poloha výztuže dle výkresu výztuže dodané statikem 
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- správné umístění jednotlivých prutů výztuže (jejich průměr, tvar prutů) 

- napojení prutů výztuže 

- čistota výztuže 

- dodržení krycí vrstvy betonu (umístění a počet distančních vložek) 

Před zahájením betonování musí být zkontrolována čistota výztuže. Pokud není výztuž 

znečištěna a splňuje všechny požadavky tak až poté může dát stavbyvedoucí pokyn k zahájení 

betonování. 

Kontrola a jakosti čerstvé betonové směsi 

Kontrola při dodání: 

Při dodání čerstvé betonové směsi dovezené autodomíchávačem provedeme kontrolu 

dodacího listu. Ke každé dodávce musí být doložen dodací list, bez dodacího listu dodávku 

čerstvého betonu stavbyvedoucí nepřevezme. Dodací list dokládá kvalitu a jakost dodané 

čerstvé betonové směsi. Dodací list obsahuje ty to údaje: [5] 

„- identifikaci výrobce betonové směsi, 

- pořadové číslo dokladu, 

- označení odběratele, místo přejímky bet. směsi (stavba, object), 

- druh a třída betonu, zpracovatelnost bet. směsi, druh a třída cement, přísady, 

-množství bet. směsi v m3, 

- datum a čas zamíchání bet. směsi 

-použitý dopravní prostředek, SPZ, jméno řidiče, 

-čas příjezdu na místo přejímky a čas ukončení přejímky” [5] 

Při dodání čerstvé betonové směsi stavbyvedoucí kontroluje: 

 „- shodu údajů na dodacím listě s objednávkou, 
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- čas zamíchání betonové směsi 

- teplotu betonové směsi při nízkých nebo záporných teplotách,“ [5] 

Po kontrole dodacího listu se provedou zkoušky čerstvého betonu. Zkoušky se budou 

provádět postupně a jejich výsledky musí odpovídat hodnotám zadané normou. 

„Pokud je beton dodáván v automíchači nebo v autodomíchávači, může být 

konzistence měřena na jednotlivém vzorku odebraném na začátku vyprazdňování. 

Vzorek se musí odebrat podle EN 12350-1 po vyprázdnění asi 0,3 m
3
 betonu. “ [2] 

Pro určení konzistence betonu použijeme tyto zkoušky: 

„- zkouška sednutí podle EN 12350-2 

- zkouška rozlitím podle EN 12350-4“ [2] 

Jednotlivé měření nesmí překročit hranice dané normou, aby mohly být tyto zkoušky 

považovány za průkazné. Další požadavky na jednotlivé zkoušky jsou uvedeny v příslušných 

normách pro jednotlivé zkoušky. Požadavky dané normou ČSN EN 206-1 jsou: 

„-sednutí ≥ 10mm a ≤210mm 

- rozlití >340mm a ≤620mm“ [2] 

Hned po provedení zkoušek sednutí a rozlití se odeberou zkušební vzorky do krychlí  

s délkou stran 150mm aby bylo na nich po vytvrdnutí možné zkoušet pevnost v tlaku dle ČSN 

EN 12 390–1. Z každých 20 m
3
 čerstvé betonové směsi se odebere jedna zkušební krychle  

o hraně 150mm,  

„které jsou zhotoveny a ošetřovány podle EN 12390-2 z odebraných 

vzorků podle EN 12350-1.“ [2] 

Kontrola ztvrdlého betonu 

Nedestruktivní  
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Abychom zjistili pevnost betonu ještě během jeho doby zrání (před dosažením 28 dní) 

a po dosažení pevnosti za 28 dní kdy by měl být beton již vyzrálý, tak použijeme Schmidtovo 

kladívko. Tato nedestruktivní zkouška není tak přesná jako destruktivní zkouška pevnostní  

na zkušebním tělese, ale může nám rychle a levně určit pevnost betonu. Zkouška se provede 

podle normy ČSN EN 12 504-2, která se zabývá nedestruktivním zkoušením betonu 

v konstrukcích.  

Destruktivní 

Pro vyhodnocení pevnosti jednotlivých vzorků betonových krychlí (po dosažení 

pevnosti po 28 dnech) se budeme řídit podle ČSN EN 12390. Tyto zkoušky budou provedeny 

ve vybavených laboratořích a výsledky z jednotlivých zkoušek se na stavbu dostanou formou 

protokolu o provedené zkoušce a výsledcích z dané zkoušky. Pevnost betonu na zkušebních 

krychlích po 28 dnech by měla být minimálně taková, jakou nám udává statik v PD. 

Kontrola rovinnost 

Po dosažení pevnosti betonu v tahu a tlaku a po odbednění budeme měřit rovinnost 

vybudované stropní konstrukce.   

„G.10.7 Tolerance pro rovinnost povrchů a přímosti hran 

Číslo Druh odchylky Popis Dovolená odchylka Δ 

a 

Povrch ve styku s bedněním nebo 

hlazený:  
rovinnost:   

celkově: l= 2,0m 9 mm 

místně: l=0,2m 4 mm 

povrch bez styku s bedněním:     

celkově: l= 2,0m 15 mm 

místně:    l=0,2m 6 mm 
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c 

  přímost hran   

  pro délky l < 1m ±8 mm 

  pro délky l > 1m ±8 mm/m, 

  
  

ale né více než ±20 

mm 

“ [1] 

Rovinnost se bude kontrolovat na celé ploše nově zbudovaného stropu. Kontrola 

rovinnosti se bude provádět dvoumetrovou latí. Lať se bude pokládat na konstrukci stropu 

v různých místech a v různých směrech abychom změřili rovnoměrně celou konstrukci. 

Naměřené odchylky musí splňovat minimální požadavky stanovené normou ČSN EN 13670. 

Spolu s rovinností budeme měřit velikosti otvorů prostupů stropem. Tyto prostupy mají 

odchylku rozměrů dle normy ±25 mm. 

„G.10.7 Tolerance pro otvory ( kruhové pravoúhlé) a vložené prvky 

Číslo Druh odchylky Popis Dovolená odchylka Δ 

b 

 

  
 

    

      

      

      

      

  otvor nebo výstupek ±25 mm 

  
Δx a Δy, Δ1 a Δ2 

pokud není jinak 

stanoveno 

Δx a Δy odchylka od sekundární přímky   
v prováděcí 

specifikaci 

               ve směru x a y     

Δ1 a Δ2 odchylka otvoru alternativně     

              měřena k osám otvoru     

“ [1] 
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9) BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 

 

Při provádění celé technologické etapy betonářských prácí budou dodrženy zejména tyto 

zákony a nařízení vlády: 

 

Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce (část V.) – upravuje pracovně-právní vztahy  

v ČR. 

Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví  

při práci. A dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci  

se změnami: 68/2010 Sb., 93/2012 Sb., 9/2013 Sb. 

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

a ochranu zdraví při práci na staveništích, 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky 

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí, 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. Kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku  

a vibrací 

Je kladen důraz na dodržování BOZP aby se minimalizovalo riziko vzniku úrazu  

na pracovišti. 

Při zřizování bednění budou dělníci používat především tyto OOPP jako: pracovní 

rukavice, ochrannou přilbu, reflexní vestu, úvazek a při práci na bednění a ochranném 

zábradlí po obvodu objektu v místě budované stropu budou dodržovat zejména Nařízení 

vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci  

na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky. Déle pak ochranné brýle  

a respirátor při nanášení odbedňovacího prostředku. Bednění mohou zřizovat pouze 

proškolení pracovníci, aby se snížila pravděpodobnost vzniku úrazu na pracovišti. 
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Při armovacích prací budou dělníci používat především tyto OOPP: pracovní rukavice, 

pracovní obuv, ochranné brýle při řezání a stříhání, ochrannou přilbu, ochranu sluchu (bude li 

potřeba). Při využívání strojů jako ohýbaček, stříhaček apod. je kladen důraz na dodržování 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. Kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz  

a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

Při betonování budou dělníci používat především tyto OOPP: pracovní rukavice, 

pracovní obuv, pracovní brýle dále pak ochrannou přilbu spolu s reflexní vestou.  

Při betonování a následném hutnění betonové směsi je potřebné dbát na zvýšené nároky 

 na hlučnost, vibrace, používání pracovních strojů dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.  S ohledem na celkové 

dodržování BOZP. 

Při odbedňování, které bude probíhat až po dosažení požadované pevnosti betonu, 

budou dělníci používat především tyto OOPP: ochranné přilby, ochranné rukavice, reflexní 

vesty a pracovní obuv. Odbedňovací práce mohou provádět pouze pracovníci k tomu 

vyškolení. Při demontáži ochranného zábradlí umístěného po obvodu objektu v úrovni 

prováděného stropu bude kladen důraz na dodržování Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O práci 

ve výškách. 

10) EKOLOGIE 

Při provádění dané technologické etapy betonářských prací je potřeba minimalizovat 

dopad na životní prostředí. Stroje použité na stavbě musejí být v dobrém technickém stavu, 

aby neohrožovali okolní prostředí znečištěním provozními tekutinami (olej, nafta apod.)  

a taky neobtěžovali okolní prostředí nadměrným hlukem. Během stavby nesmí být narušen 

noční klid od 22:00 do 6:00. Znečištěné automobily musejí být před odjezdem ze staveniště 

očištěny. Očištění komunikace bude probíhat každý třetí pracovní den, v případě špatného 

počasí a velkého množství bahna na staveništi se bude očištění veřejné komunikace provádět 

každý den před koncem pracovní doby. Mechanizace by se měla odstavovat na zpevněných 

plochách a pod stroje by se měli umístit úkapové vany pro zachycení provozních tekutin (olej, 

nafta apod.) 
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KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN 

Kontrolní a zkušební plán - Bednění 

Č.P. Předmět kontroly Četnost kontroly Způsob kontroly Kritéria přijatelnosti Odpovědná osoba 

1 
Kontrola před zahájením prací - 

stavební připravenost 

Jednou před 

zahájením prací 
Vizuálně a měřením Dle PD a TP Stavbyvedoucí 

2 Kontrola nosných prvků bednění u každé dodávky Vizuálně Dle TP 
Proškolená osoba, 

Mistr 

3 
Kontrola správnosti provádění bednění 

při jeho zřizování 
Průběžně Vizuálně Dle TP Mistr 

4 Těsnost bednění, prostorová tuhost 
Ucelená část 

konstrukce 
Vizuálně Dle TP Mistr 

5 Celková kontrola bednění 
Ucelená část 

konstrukce 
Vizuálně a měřením 

Dodržení parametrů dle 

TP 
Stavbyvedoucí 

6 Pokyn k zahájení betonování 
Jednou před 

zahájením prací 

Vizuálně, kontrola 

dokumentace 
Dle TP Stavbyvedoucí 

7 Kontrola před odbedněním 
Ucelená část 

konstrukce 
Vizuálně a měřením 

Dle TP a daných norem, 

dosažení požadované 

pevnosti betonu 

Mistr 

8 Pokyn k zahájení odbedňování 
Jednou před 

zahájením prací 

Vizuálně, kontrola 

dokumentace 
Dle TP Stavbyvedoucí 

9 Postup provádění při odbedňování 
Ucelená část 

konstrukce 
Vizuální 

Dodržení parametrů dle 

TP 
Mistr 

10           

11           

12           

13           
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Záznam o provedené kontrole 

Kontrola bednění 

Č.P. 
Datum 

kontroly 
Místo kontroly 

Vyhovuje 

ano / ne 
Kontroloval Záznam o zkoušce Poznámka Podpis 
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Kontrolní a zkušební plán - Výztuž 

Č.P. Předmět kontroly Četnost kontroly Způsob kontroly Kritéria přijatelnosti Odpovědná osoba 

1 
Kontrola dovezené výztuže 

(druh, kvalita, tvar, počet) 
každá dodávka Vizuálně Dle PD a dodací list Stavbyvedoucí 

2 Kontrola bednění a čistoty  
Před zahájením 

prací 
Vizuálně Dle TP Mistr 

3 

Kontrola správnosti 

provádění armování při jeho 

zřizování 

Průběžně Vizuálně Dle výkresu výztuže Mistr 

4 Kontrola uložení výztuže 
Ucelená část 

konstrukce 
Vizuálně a měřením Dle TP a výkresu výztuže Mistr 

5 
Kontrola krycích vrstev a 

použití distančních vložek 

Ucelená část 

konstrukce 
Vizuálně a měřením Dle výkresu výztuže Mistr 

6 
Kontrola čistoty výztuže před 

zahájením betonování 

Před zahájením 

prací 
Vizuálně Dle TP Mistr 

7 Celková kontrola armování 
Ucelená část 

konstrukce 
Vizuálně a měřením Dodržení parametrů dle TP Stavbyvedoucí 

8 Pokyn k zahájení betonování 
Jednou před 

zahájením prací 

Vizuálně, kontrola 

dokumentace 
Dle TP Stavbyvedoucí 

9           

10           

11           

12           

13           

14           
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Záznam o provedené kontrole 

Kontrola armovacích prací 

Č.P. 
Datum 

kontroly 
Místo kontroly 

Vyhovuje 

ano / ne 
Kontroloval Záznam o zkoušce Poznámka Podpis 
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Kontrolní a zkušební plán - Ukládání, zpracování a ošetření betonové směsi včetně požadavků na ztvrdlý beton 

Č.P. Předmět kontroly Četnost kontroly Způsob kontroly Kritéria přijatelnosti Odpovědná osoba 

1 Pokyn k zahájení betonování 
Jednou před 

zahájením prací 

Vizuálně, kontrola 

dokumentace 
Dle TP Stavbyvedoucí 

2 Kontrola dodacího listu každá dodávka Vizuální 
Splnění požadavku na 

betonovou směs dle PD 
Stavbyvedoucí 

3 Zkoušky konzistence betonu každá dodávka 
Zkouška sednutí, zkouška 

rozlití 

Splnit požadavky normy ČSN 

EN 12350-2 a ČSN EN 12350-

4 

Mistr 

4 Odběr vzorků každých 20m
3
 

Odběr vzorku betonové 

směsi do krychlí o straně 

150 mm 

Splnit požadavky pro odběr 

vzorků dle ČSN EN 12350-1 
Mistr 

5 
Doprava a ukládání čerstvé 

betonové směsi 
průběžně Vizuální 

Plynulé ukládání z max. výšky 

1m,  nedovolit dislokaci 

výztuže,zabránit deformaci 

bednění 

Mistr 

6 Hutnění betonové směsi průběžně Vizuální Dle TP Mistr 

7 Ošetření čerstvého betonu denně Měřením 
podle klimatických podmínek 

dle TP  
Mistr 

8 Zkoušky pevnosti betonu Dle PD 
V laboratoři na 

zkušebních krychlích 

Splnění požadavků dle ČSN 

EN 12390-2 

Mistr, Protokol z 

laboratoře 

9 
Tvrdoměrná zkouška, 

Schmidlovo kladívko 

Ucelená část 

konstrukce 
Nedestruktivní zkoušení 

Splnění požadavků dle ČSN 

EN 12 504-2 
Mistr 

10 Rovinnost konstrukce 
Ucelená část 

konstrukce 
Měřením 

Splnění požadavků dle ČSN 

EN 13 670 
Mistr 

11           

12           
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Záznam o provedené kontrole 

Kontrola ukládání, zpracování betonové směsi a ztvrdlého betonu 

Č.P. 
Datum 

kontroly 
Místo kontroly 

Vyhovuje 

ano / ne 
Kontroloval Záznam o zkoušce Poznámka Podpis 
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Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo zpracování kontroly kvality prováděné technologické 

etapy betonářských prací. Konkrétně jsem se zaměřil na provádění železobetonového stropu 

nad prvním nadzemním podlažím v bytovém domě. 

 Vypracoval jsem kontrolní a zkušební plán, který udává četnost, druh prováděných 

kontrol, kritéria přijatelnosti a odpovědnou osobu. Práce dále obsahuje technologický postup 

celé etapy betonářských prací. Také jsem zpracoval harmonogram pro danou technologickou 

etapu a zprávu zařízení staveniště. Na výkresu zařízení staveniště jsem umístil mechanizaci 

potřebnou pro provádění betonářských prací. Zhotovil jsem rovněž průvodní a souhrnně 

technickou zprávu. Bednění jsem si vybral do firmy DOKA typ lešení Dokaflex 1-2-4  

a to z důvodu snadné a rychlé montáže a také kvůli snadné vizuální kontrole díky značkám 

umístěným na nosnících.  

Celá bakalářská práce tedy shrnuje veškeré technologické postupy, zprávy, zákony  

a normy vztahující se k technologické etapě betonáže stropu nad prvním nadzemním 

podlažím. To vše je doplněno o výkresovou část zahrnující výkresy bytového domu a dále 

výkresy související s etapou betonářských prací. 
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Příloha č.1 - Harmonogram technologické etapy 
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Příloha č.2 - Spotřeby vody a el. energie na staveništi  

Výpočet maximální spotřeby vody pro ZS 

     A-Voda pro provozní účely 

    

Potřeba vody: měrná 

jednotka 

počet měrných 

jednotek 

střední 

norma 

(l/m.j.) 

potřební 

množství 

vody(l) 

Omítka(bez vody pro maltu) m
2
 169 30 5076 

Výroba malty m
3
 4 180 720 

Zdění z tvárnic(bez vody pro maltu) m
3
 24 250 6000 

Příčky( bez vody pro maltu) m
2
 184 20 3684 

Mytí nákladních aut ks 2 1000 2000 

mezisoučet A       17480 

 

 

    B-Voda pro hygienické a sociální účely 

   

Potřeba vody: měrná 

jednotka 

počet měrných 

jednotek 

střední 

norma 

(l/m.j.) 

potřební 

množství 

vody(l) 

Hygienické účely 

1 

pracovník 16 40 640 

Sprchování 

1 

pracovník 16 45 720 

mezisoučet B       1360 

 

 

    C-Voda pro technologické účely 

   

  

Potřeba vody: 

      

potřební 

množství 

vody(l) 

Staveniště, mytí pomůcek, apod.       250 

mezisoučet C       250 

 

 

    Výpočet spotřeby vody 

    Qn = (Suma Pn*Kn)/(t*3600)         

Qn = (17480*1,6+1360*2,7+250*2,0)/(8*3600)  

  

  

Qn = 1,11 l/s         
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Návrh: DN 40 

    Dimenzování potrubí 

    Max. průtok [l/s] D x t Světlost [mm] 

  0,2 16x2,3 11,4 

  0,32 20x2,8 14,4 

  0,51 25x3,5 18 

  0,83 32x4,5 23 

  1,3 40x5,6 28,8 

  2,05 50x6,9 36,2 

  3,02 63x8,7 45,6 

  3,9 75x12,5 50 

   

 

Výpočet max. příkonu elektrické energie pro ZS 

      P1 - Příkon elektoromotorů 
   

Stavební stroj 
  

štítkový příkon 

kW 
KS kW 

Jeřáb PAFLO G42 - 4,0t 9,6 1 9,6 

Silo skontinuální míchačkou a omítacím strojem 

(sestava) 10,35 1 
10,35 

Stavební výtah GEDA 300 Z 2,5 1 2,5 

Ponorný vibrátor TREMIX 2,3 4 9,2 

Úhlová bruska FLEX 1,05 2 2,1 

Svářecí transformátor TELWIN NORDIKA 3200 3,5 2 7 

Míchadlo DSN   1,6 2 3,2 

Pneumatické kladivo BOSCH   1,5 3 4,5 

P1 - instalovaný příkon elektromotorů     48,45 

 

 

     P2 - Vnitřní osvětlení 
   

Osvětlené prostory 

  

příkon pro 

osvětlení kW/M2 
m2 kW 

Šatna+umývárna+WC 0,006 45 0,27 

Sklad     0,004 15 0,06 

Buňka stavbyvedoucího a mistra 0,005 30 0,15 

Vnitřní osvětlení stavby 0,007 357 2,50 

P2 - instalovaný příkon vnitřního osvětlení     2,98 
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P3 - Venkovní osvětlení 
   

Druh prací 
  

příkon pro 

osvětlení kW 
KS kW 

Osvětlení staveniště - halogeny 1 4 4 

P3 - instalovaný příkon venkovního osvětlení     4 

  
    

 
  

P4 -Vytápění 
    

Druh prací 
  

příkon pro 

osvětlení kW 
KS kW 

Elektrický přenosný přímotop 2 8 16 

P4 - instalovaný příkon vytápění     16 

      

      Stanovení maximálního zdánlivého příkonu 
  

celkem 

Celkový příkon ΣP =         71,429 kW 

Maximální zdánlivý příkon S       
S = ( 1,1/cos μ )*(β1 * P1 + β2* P2 + β3 * P3+ β4 * 

P4)       

S = ( 1,1/0,7 )*(0,7 * 48,45 +1,0 * 2,98 + 0,8 * 4 + 0,8 * 16)  
 

  

S = 84,37kW         
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Příloha č.3 – Výpočet skladovacích ploch 

Výpočet skladovacích ploch  

Sklad překladů 7 Porotherm  

Překlady Porotherm jsou dodávány na dřevěných hranolech 75*75*960mm po 20 kusech 

sepnutých paketovací páskou 

Překlad 7 

dl.1250mm 29ks 2palety (0,96*1,25m) 

dl.1750mm 98ks 5palet (0,96*1,75m) 

dl.3250mm 8ks 1paleta \ 

dl.2500mm 4ks 1paleta   = 1 paleta (0,96*3,25) 

dl.3000mm 4ks 1paleta  / 

 

Překlad 11,5 

dl.1250mm 15ks 1paleta (0,96*1,25) 

Půdorysné rozměry skládky 3250*2880mm  

Skládka výztuže 

Plocha určená k uložení výztuže na staveništi byla určena na 2400*8000mm. 


