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5. B. 5 Anotace bakalářské práce 

Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním technologického postupu stavebních prací 

bytového domu se zaměřením na realizaci stropní konstrukce. V této bakalářské práci jsou 

porovnávány dvě zvolené varianty provedení stropu.  

První variantu tvoří strop s cihelnými vloţkami a keramobetonovými stropními nosníky 

vyztuţenými svařovanou prostorovou výztuţí (keramická stropní konstrukce) a druhou 

variantu představuje prostý monolitický trámový strop.  

Práce srovnává obě varianty z pohledu náročnosti technologického postupu, finanční 

nákladnosti, času a způsobu provádění a dalších kritérií. 

 

 This thesis is concerned on elaboration of technological progress of construction 

works residential building with a focus on the implementation of the ceiling structure. In this 

work are compared two variants of the chosen design of the ceiling. 

 The first option consists a ceiling with brick inserts and hic beamed ceiling. 

 The thesis compares the two versions in terms of performance technology process, the 

financial cost, time and method of implementation and other criteria. 
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7. B. 7 Seznam použitého značení 

7.1 Zkratky 

PD Projektová dokumentace 

SD Stavební deník 

ZTP Závazný technologický předpis 

ŢB Ţelezobeton 

7.2 Definice 

Monolitický strop 

 Zhotovuje se přímo na stavbě, betonáţí přímo do bednění, čímţ vznikne celistvý kus 

tzv. monolit. 

 

Keramický strop 

 Strop, kde nosníky tvoří hlavní nosnou konstrukci stropu (mohou být ţelezobetonové 

nebo keramicko-betonové opatřené ocelovou výztuţí) spolu s cihelnými (keramickými) 

vloţkami. 

 

Stropní konstrukce 

 Jsou nejběţnějšími vodorovnými konstrukcemi v objektu. Rozdělují prostor budovy ve 

vertikálním směru na jednotlivá podlaţí a přenášejí veškerá zatíţení v těchto podlaţích 

působící do svislých nosných konstrukcí. Zajišťují tuhost a stabilitu celých budov nebo jejich 

částí. 

 

Technologicky předpis 

Návod na výrobu stavební konstrukce (nejlevněji, nejbezpečněji, ekologicky) 

 

Stavební proces 

Tvoří jednotlivé činnosti, které se na stavbě provádí a jejich výsledkem je stavební 

dílo. 
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C. Hlavní textová část bakalářské práce 

1. Úvod 

V dnešní době, pokud je realizována stropní konstrukce, je ve většině případů volena 

jedna z těchto dvou moţných variant. A to konstrukce stropu, jenţ je tvořen cihelnými 

vloţkami a stropními nosníky nebo monolitická betonová stropní konstrukce.  

Mezi největší propagátory prvního řešení je firma Wienenberger se svým řešení „Strop 

Porotherm“ a firma Heluz s téměř identickým systémem konstrukce stropu.  

Druhá varianta je řešena prostřednictvím systémového bednění některého 

z dominantních dodavatelů, jeţ jsou například Peri, Doka, Best, Paschal, atd. 
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2. Stropní konstrukce 

Základní části stropů je jejich nosná část, která je zpravidla doplněna podlahou, popř. 

podhledem (tloušťka celé stropní konstrukce má být dle moţností co nejmenší, aby se 

zbytečně nezvyšovala konstrukční výška podlaţí a tím celý obestavěný prostor budovy, coţ 

zvyšuje náklady). Hlavní funkce nosné stropní konstrukce je funkce statická. Na stropy jsou 

však kladeny i další poţadavky, např. poţadavek zvukové izolace, tepelné izolace, odolnosti 

proti ohni, odolnost proti vlivům prostředí, ţivotností, poţadavky architektonické, apod. 

2.1 Požadavky na stropní konstrukce 
[1]

 

2.1.1 Statické požadavky 

Nosná konstrukce musí bezpečně přenášet zatíţení stálé (tíhu konstrukce, podlah, příček), 

zatíţení nahodilá, zejména zatíţení uţitné (např. osobami, nábytkem, skladovanými předměty 

aj.) a zatíţení klimatické (sněhem, větrem, teplotami).  

Tuhost stropních konstrukcí a jejich návaznost na ostatní svislé nosné konstrukce 

voleného konstrukčního systému ovlivňuje prostorovou tuhost celé stavby, která je vysoce 

důleţitá zejména u zástavby výškovými objekty. Dále musí přispívat k celkové prostorové 

tuhosti budovy 

2.1.2 Estetické požadavky 

 Vztah prostoru a hmoty, vztah materiálu konstrukce, pohoda prostředí (světlo, 

barevnost, vyzařování tepla, pod.) 

2.1.3 Akustické požadavky 

 Zvukově izolační poţadavky jsou uvedeny v ČSN EN ISO 717-1
[2]

, která specifikuje 

nároky na vzduchovou a kročejovou neprůzvučnost stropů v různých objektech a prostorách 

Vzduchová neprůzvučnost zvuková - neprůzvučnost proti hlukům šířícím se vzduchem. 

Je řešena především plošnou hmotností stropní konstrukce, kterou odolává rozkmitání 

dopadající zvukovou vlnou, dostatečnou vzduchovou neprůzvučnost vykazuje např. deskový 

strop o hmotnosti větší neţ 350 kg/m
-2

 . 

Kročejová neprůzvučnost zvuková - neprůzvučnost proti hluku chůze, nárazů a pádu 

těles na podlahu. Nemůţe být dosaţena pouze hmotností, zvýšením plošné hmotnosti stropů a 

odstraněním dutin v jejich konstrukci se sice kročejová neprůzvučnost zlepší, avšak nelze ji 

úplně eliminovat, a proto je nutno pouţívat vhodné skladby podlahy (pouţitím tzv. plovoucí 

podlahy, která je pruţnou podloţkou oddělena od stropní konstrukce a popřípadě i stěn).  

2.1.4 Tepelně technické požadavky 

Poţadavek z hlediska tepelné techniky stanoví ČSN 73 0540-2
[3]

 tepelná ochrana 

budov. Tepelná izolace stopů je poţadována tehdy, pokud strop odděluje vytápěné a 

nevytápěné prostory (např. stropy nad průjezdy, stropy nad nejvyšším podlaţím).  

2.1.5 Světelně technické požadavky 

Přichází v úvahu převáţně u podlah a podhledů. Při zkoumání světelně technických 

vlastností je nutné sledovat: reflex povrchu, absorpci povrchu, teplotu barvy 
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2.1.6 Požadavky na požární bezpečnost 

Odolnost stropních konstrukcí proti ohni se posuzuje podle ČSN 73 0802
[4]

, 

 ČSN 73 0821
[5]

 a ČSN 73 0804
[6]

, které stavební hmota konstrukce rozdělují na: 

 nehořlavé (A) 

 nesnadno hořlavé (B) 

 hořlavé (C1, C2, C3) 

 

Odolnost stropů proti ohni je limitována časem, uváděným v min., po který stropní 

konstrukce odolává působení ohně, přičemţ v této době: 

 konstrukce nesmí ztratit únosnost a stabilitu  

 teplota konstrukce na povrchu, na straně odvrácené od ohně, nesmí být vyšší neţ 

150 °C  

 v konstrukci nesmí dojít ke ztrátě celistvosti, ke vzniku trhlin, kterými by se poţár 

mohl šířit  

Vysoké nároky na poţární odolnost jsou kladeny zejména na stropy schodišť a 

únikových komunikací. Odolnost proti ohni se zvyšuje pouţitím nehořlavých materiálů nebo 

ochranou povrchu konstrukce vrstvami z nehořlavých materiálů (důleţité zejména u 

kovových stropních konstrukcí, které ztrácejí při teplotách nad 500 °C zcela svou únosnost a 

stabilitu). 

Poţární stropy a stropy uvnitř poţárních úseků musí vykazovat poţární odolnost a 

stupeň hořlavosti podle stanoveného stupně poţární bezpečnosti poţárního úseku, nad kterým 

jsou umístěny nebo jehoţ jsou součástí.  

Odolnost proti ohni se vyjadřuje v minutách, to je v době, po kterou konstrukce plní 

svoji funkci. 

V této době nesmí: 

 konstrukce ztratit nosnost a stabilitu 

 teplota konstrukce na povrchu odvráceném od ohně přestoupit1500C, 

 vzniknout trhlinky, jimiţ by se šířil poţár 

2.1.7 Požadavky na odolnost proti chemickým vlivům 

Z hlediska stavební chemie je nutno sledovat: 

 trvanlivost 

 chování hmot v různém prostředí 

 působení vlivů, které je moţno očekávat při provozu 

2.1.8 Požadavky životnosti 

Schopnost konstrukce přizpůsobit se různým provozům, snadnému provádění otvorů, 

rekonstrukci, údrţbě, instalacím, rozvodům. Ţivotnost konstrukce v sobě zahrnuje jak 

ţivotnost fyzickou, tak morální. 

2.1.9 Technologické požadavky 

Přímo závisí na: 

 rozvoji materiálové základny 

 výrobě nových stavebních prvků 

 rozvoji strojního vybavení apod. 
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3. Monolitické železobetonové stropy 

Monolitický strop lze pouţít téměř pro kaţdý typ objektu. V některých případech je 

monolitický strop jediným vhodným řešením (např. při sloţitém půdorysu, nedostatku 

podpor, velkých rozponech, mnoţství větších prostupů, arkýřů, balkónů a jiných konzol). 

 

Ţelezobetonová monolitická stropní konstrukce je tvořena deskou, jejíţ tloušťka se 

pohybuje okolo 200 mm, deska je kříţem vyztuţena betonářskou ocelí, případně sítěmi. V 

některých případech se dají průvlaky a trámy skrýt v tloušťce desky. Největší výhodou 

takového stropu je obrovská variabilita. 

 Je v podstatě moţné vytvořit jakýkoliv tvar, vynechat jakýkoliv prostup (pro schodiště, 

stoupačky kanalizace, vzduchotechniky nebo topení) případně niky pro osvětlení apod. 

Umoţňuje zastropit i velice členité dispozice se současným řešením balkonů, teras apod. 

Ţelezobetonový strop plní v místě uloţení i funkci ztuţujícího pozedního věnce, čímţ dává 

celému objektu tuhost. 

 

Ţelezobetonový konstrukční systém dovoluje kombinovat architektonickou a nosnou 

funkci, neboť umoţňuje různě tvarovat beton a vytvářet různé struktury – pohledové betony. 

Volba rozměrů a tvarů je tedy ovlivněna projektantem, nikoliv pouţitelností standardně 

vyráběných prvků (jak tomu je např. u skládaných stropních systémů nebo u panelů Spiroll). 

 

Monolitické stropy ţelezobetonové se montují přímo na stavbě a betonují do bednění, 

Takto vznikne celistvý kus – tzv. monolit. 

Konstrukční řešení ţelezobetonových monolitických stropů závisí především na:  

 rozponu stropu 

 uţitném zatíţení 

 poţadavku tepelné a zvukové izolace 

 

Mezi základní typy ŢB monolitických stropů patří: 

a) Monolitické ţelezobetonové stropy trámové a ţebrové 

b) Monolitické ţelezobetonové stropy deskové 

 

3.1 Monolitické železobetonové stropy trámové a žebrové 

Rámové i ţebrové stropy jsou často opatřeny rovným podhledem. Podbíjení na latích 

nebo síť s pletivem jako podkladem pro omítku. Dnes často vyuţíváme sádrokartonové 

podhledy. 
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Schéma monolitického ŽB trámového stropu 

 

 

 
Obrázek č. 1 Schéma monolitického ŢB trámového stropu 

3.2 Monolitické železobetonové stropy deskové 

Ţelezobetonová deska je nejjednodušším tvarem konstrukce. Její tloušťka se počítá 

podle způsobu uloţení a podle rozponu. 

Jsou jednodušší z hlediska provádění. Desky bývají jednosměrně nebo dvousměrně 

(vícesměrně) pnuté. Dvousměrně (vícesměrně) pnuté desky bývají staticky výhodnější a 

úspornější. 

Desky mohou být: prostě uloţené, vetknuté, spojité, lokálně podepřené s viditelnými 

hlavicemi, lokálně podepřené se skrytými hlavicemi. 
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Schéma monolitického ŽB deskový 

 

 
Obrázek č. 2 Schéma monolitického ŢB deskový 

4. Keramické stropní konstrukce 

Nosníky tvoří hlavní nosnou konstrukci keramického stropu a mohou být 

ţelezobetonové nebo keramicko-betonové opatřené ocelovou výztuţí (výztuţ přenáší v 

konstrukci tahová napětí, napětí tlaková přejímá buď beton nebo sama keramická tvarovka), 

jejich průřez bývá tvaru I nebo obráceného T. Vloţky jsou výplňové prvky, které přenášejí 

zatíţení do nosníků, bývají vyrobeny z keramického materiálu, vylehčené dutinami a 

vyztuţené vnitřními ţebry, takţe mají nízkou hmotnost a vykazují dostatečnou pevnost v 

rozsahu svého rozměru. 

 

Montáţ keramického montovaného stropu z jednotlivých prvků se provádí tak, ţe se 

nosníky rozmístí v osových vzdálenostech podle rozměru příslušné vloţky při dodrţení délky 

uloţení předepsané výrobcem, výztuţ nosníků se v místě jejich uloţení spojí s výztuţi věnců, 

čímţ se dosáhne vytvoření tuhé konstrukce celého objektu ve spojení se stropní deskou jako 

zavětrování. Vlastní stropní desku vytvoří vloţky, které se uloţí na spodní přírubu nosníku, 

zmonolitněné zálivkovým betonem jak s nosníky, tak i s konstrukcí ztuţujících věnců. 

 

4.1 Stropy z keramických nosníků a vložek 

Keramické nosníky mají tvar průřezu obráceného T a jsou vyrobeny z nosníkových 

keramických tvarovek. Ke spojení jednotlivých tvarovek, které mají skladebnou délku 300 

mm se pouţívá betonářská výztuţ a betonová zálivka. Nosníky se vyrábějí na rozpony od 

1200 do 7000 mm. Pevnost stropní konstrukce je moţné zlepšit nadbetonováním vrstvy 

zálivkové betonové směsi cca 30 mm, která současně chrání před poškozením horní plochy 

křehkých keramických tvarovek při dalším postupu výstavby. 
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Tvar průřezu keramického nosníku s příhradovou výztuží 

 
Keramické nosníky se zhotovují se z keramických prvků tvaru U a svařované prostorové 

kostry z betonářské oceli, která je zabetonována do ţlábku, vytvořeného řadou těchto 

tvarovek 

Obrázek č. 3 Tvar průřezu keramického nosníku s příhradovou výztuţí 

 

Keramické stropní vložky 

Pouţívají se cihelné pálené tvarovky, vylehčené dutinami a vyztuţené vnitřními ţebry. Tyto 

tvarovky jsou dostatečně únosné a jsou opatřeny ozubem u spodního líce pro uloţení na 

přírubu nosníku. Pro poţadavek na umístění příčky musí být do konstrukce stropu provedeno 

její zesílení např. zdvojením nosníků. 

 
Obrázek č. 4 Keramické stropní vloţky 

 

5. Základní informace o objektu 

Aby bylo moţné obě zvolené varianty stropu porovnat, zvolil jsem dle rozsahu zadání 

BP bytový dům Standard 217- jeho studii, která je k dispozici na stránkách firmy Euroline. 

Dispozice a tvar bytového domu byly změněny a upraveny pro potřeby BP, viz výkres 

č. 1 Studie. 

5.1 Vizualizace a dispozice 

Vizualizace domu Standard 217 
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Obrázek č. 5 Vizualizace domu Standard 217 

 

Dispozice domu Standard 217 

 
Obrázek č. 6 Dispozice domu Standard 217 

 

5.2 Popis objektu 

Bytový dům Standard 217 je 4 - podlaţní bytový dům vhodný do městského nebo 

příměstského prostředí, i nejvyšší podlaţí má plnou výšku.  

Na kaţdém podlaţí jsou 4 byty, společná kotelna v suterénu, moţnost rozšíření 

podsklepení a vytvoření dalších skladovacích a jiných provozních prostor. Kompaktní 

dispozice umoţňuje umístění na menší pozemek. Byty mají dostatek odkládacích prostor ve 

formě vestavěného nábytku, některé byty mají samostatný šatník. 

Kuchyně je součástí hlavního obytného prostoru. Všechny koupelny jsou přímo 

odvětrané a prosvětlené oknem. Dům je navrţený z dostupných materiálů – cihlové zdivo s 

kontaktním zateplovacím systémem, ţelezobetonové stropní konstrukce. 

 



Bakalářská práce                                                                                                                         . 

Strana 18 

 

Počet podlaţí:  4 

Počet bytů: 16 

Zastavěná plocha: 305,4 m2 

Obestavěný prostor: 3 968,2 m2 

Výška hřebene střechy: 12 m 

Sklon střechy: --- 

Plocha společných prostorů: 125,9 m2 

Celková obytná plocha: 575,3 m2 

Uţitková a podlahová plocha celkem: 905,2 m2 

6. Technologický postup monolitický stop 

6.1 Úvod 

Informace pro technologický postup byly čerpány z materiálu firem BBA-Monolit 

s.r.o.
[7]

 a firmy Paschal s.r.o.
 [7]

 

Technologický předpis je zpracován pro fiktivní bytový dům, jehoţ předlohou byl 

bytový dům Standard 217 -  pro strop v 1. NP. Jedná se 4 - podlaţní bytový dům, který je 

navrţen z cihlového zdiva Porotherm 440 mm o půdorysném rozměru 17,2 x 18,6 m. Dům má 

kontaktní zateplovací systém a ţelezobetonové stropní konstrukce Základy jsou navrţeny ze 

ţelezobetonu. Zastřešení je tvořeno plochou střechou. 

Záměrem technologického postupu ej stanovit pravidla pro provádění a přejímku 

monolitických betonových konstrukcí a ŢB konstrukcí. Tento technologický postup není 

určen k výrobě betonové směsi. 

6.2 Materiál 

Stropní konstrukci tvoří monolitická ţelezobetonová deska z betonu C20/25 o tloušťce 

100 mm. Celkový objem betonu pro desku je 55 m
3
. Ocel pouţitá jako výztuţ je typu R 10 

505 v poměru 100 kg výztuţe na 1m
3
 betonu. Celková hmotnost výztuţe tedy činí 5 500 kg. 

Je pouţito bednění firmy PASCHAL. Pro tento typ bednění postačují pouze 3 základní 

prvky.  Stavební stojky (+ kříţové hlavy + trojnoţky), dřevěné nosníky (primární, 

sekundární), třívrstvé bednící desky.  
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Stropní bednění Paschal-Deck 

 
Obrázek č. 7  Stropní bednění Paschal 

 

Povrchová úprava zajišťuje snadné odbednění a ochranu bednícího povrchu, boční 

strana je chráněna vodoodpudivou akrylátovou barvou.  

Deformace desky je během její ţivotnosti minimální, vyznačuje se vysokou únosností. 

Dřevěné nosníky H20  jsou tvarově stálé. Snadné spojení nosníků s překliţkou pomocí 

hřebíků. 

6.2.1 Obecné požadavky na bednění 

a) Bednění musí být provedeno v souladu se ZTP výrobce nebo dodavatele 

systémového bednění 

b) Bednění musí být zabezpečeno proti uvolnění, posunutí, vybočení nebo zborcení 

c) Musí být provedeno tak, aby umoţňovalo bezpečné odbednění 

d) Spáry a spoje musí být těsné, aby nedocházelo k vyplavení jemných sloţek 

e) Vnitřní povrch bednění musí být čistý 

f) Nenosné části bednění můţe být odstraněno, aţ kdyţ beton dosáhne přiměřené 

pevnosti (70 % konečné předepsané pevnosti) 

6.2.2 Prvky stropu 

Přesný výpočet prvků spolu s potřebou betonu a plochy bednění je uveden v Příloze č. 

1, Příloze č. 2, Příloze č. 3.  

 

Informativně – přehled prvků stropu 

Stojka C/D 40 (G4), výsuv 2,30 – 4,0m 

(vzdálenost stojek 1, 83 - 3, 91 m) 

150 ks 

Dřevěný nosník  H20 (v délce 2, 45 m) 55 ks 

Dřevěný nosník  H20 (v délce 2, 90 m) 80 ks 

Dřevěný nosník  H20 (v délce 3, 30 m) 6 ks 

Dřevěný nosník  H20 (v délce 3, 60 m) 42 ks 

Dřevěný nosník  H20 (v délce 3, 90 m) 27 ks 

Dřevěný nosník  H20 (v délce 6, 00 m) 6 ks 
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Třívrstvá bednící deska, 500 x 2500 x 21mm 210 ks 

Plocha bednění: 
 

260 m
2
 

 

6.3 Požadované povětrnostní podmínky 

Betonáţ stropní konstrukce nesmí být prováděna za deště ani krupobití z důvodu 

nebezpečí vyplavování částic z betonové směsi a zároveň teplota vzduchu nesmí klesnout pod 

5°C během následujících 7 dnů. Dále je nutno dodrţet dané technologické postupy při 

ošetřování betonu během jeho zrání. Při betonování za nízkých teplot, tedy niţších neţ +5 °C, 

je nutno pouţít betonu minimálně o jednu třídu vyšší nebo ohřívat záměsovou vodu popřípadě 

pouţít vhodné přísady, způsobující rychlejší tuhnutí betonu. 

 

6.4 Přejímka stavby 

Pracoviště bude předáno za přítomnosti stavbyvedoucího. Před započetím bednění na 

stropní konstrukci musí být hotovy základy, vybudované 1. NP a hrubá podlaha.  

Je potřeba prověřit zda jsou dodrţeny povolené odchylky stanovené pro dané 

konstrukce. Před zahájením bednění je nutno minimálně v rozsahu pracovních spár, podklad 

vyčistit, případně vylít vyčerpat vodu. Rovněţ nutno prověřit únosnost podkladu, na kterém 

bude bednění, respektive podpěrné konstrukce zhotoveny. 

Stavební plocha musí být uklizená a zbavená hrubých nečistot. Na takto připravené 

stavební ploše můţeme začít provádět montáţ bednění. O převzetí bude vytvořen zápis do 

stavebního deníku. 

Celé staveniště bude oploceno drátěným plotem o výšce 2, 00 m a vjezd bude umoţněn 

branou opatřenou zámkem. Na staveništi bude zajištěn přívod pitné a uţitkové vody a budou 

zajištěny skladovací prostory, které budou řádně odvodněny a zpevněny. 

Prověří se přístupové cesty, určené zdvihací mechanismy, zdroje el. proudu, vody a 

další poţadavky vyplývající ze smluv, PD , apod. 

6.5 Postup prací 

6.5.1 Montáž bednění: 

Vţdy začít bednit od komplikovanějších míst jako jsou rohy, přesazení stěn, napojení 

stěny, apod. poté teprve pokračovat směrem k středu stěny. Bednění lze sestavovat ze země 

(podlahy) nebo jeho jednotlivé díly z dříků do výšky bednění 2,70 m. Při větších výškách je 

nutné pouţít pracovní lešení nebo betonářských lávek. 

Jako první provedeme všechny přípravné práce, dále pak montáţ bednění, tu začínáme 

postavením čtyř teleskopických stojek opatřených padacími hlavami, jejichţ polohu fixujeme 

stativem. Stojky jsou nastaveny na poţadovanou výšku pomocí hrubého a jemného posunutí. 

Na dvě stojky uloţíme podélný nosník, na podélné nosníky ukládáme plošné prvky. Tyto 

plošné prvky je moţno klást na sraz nebo potřebujeme-li docílit rovného podhledu je moţno 

spojovat prvky vzájemně klínovými svěráky. Postupně přidáváme další stojky s podélnými 
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nosníky, na něţ ukládáme plošné prvky. Zbytkové části se řeší pomocí doplňkových dílců 

(dořezy). 

 

Stropní bednění – postup prací 
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Obrázek č. 8 Stropní bednění Paschal – postup prací 

 

Ruční provedení výztuţe dle projektové dokumentace. Nutno dodrţovat předepsané 

krytí výztuţe pomocí distančních prvků. 

Po dokončení bednění nebo části konstrukcí vyzve zápisem v SD, technický dozor 

objednatele k prověření bednění a udělení souhlasu k navazujícím pracím, zejména k betonáţi 

konstrukce, zpravidla současně s předáním armatury. 

 

Rozsah kontroly stanovené normou SN P ENV 13670-1
[9]

 

Předmět kontroly Kontrolní třída 1 

- Budova do 5 podlaţí včetně 

- Vyztuţené nosníky a desky 

s rozpětím do 10 m 

- Jednoduché stěny a sloupy 

- Jednoduché základové konstrukce 

- Beton C25/30 a niţší 

- Výztuţ betonářská 

Lešení, bednění a podpěrná lešení Vizuální kontrola 
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Betonářská výztuţ Vizuální kontrola 

Předpínací výztuţ Nelze pouţit 

Zabetonované prvky Vizuální kontrola 

Ukládaní betonu Kontrola shody 

Ošetřování betonu Nekontroluje se 

Napínaní předpínací výztuţe Nelze pouţít 

Geometrie hotové konstrukce Nepoţaduje se 

Dokumentace o kontrole Nepoţaduje se 

 

6.5.2 Demontáž bednění 

Postup spolu s bezpečnostními poţadavky stanoví ve svém ZTP kaţdý výrobce 

systémového bednění, viz např. fy. Paschal
[7]

.  

 

6.5.3 Betonáž konstrukce 

Před započetím betonáţe musí být hotové práce bednící, armovací a musí se 

překontrolovat: rozměry, tvar bednění a tuhost odbedňovacích konstrukcí, dále pak 

vyhotovená výztuţ a její uloţení, úpravu betonu jiţ hotového (pracovní spáry), kvalitu 

provedení všech prací, které jsou později těţko kontrolovatelné, počet a polohy prostupů a 

dráţek v betonové kci, čistotu bednění a výztuţe a ještě úplnost nanesení konzervačního 

nátěru bednění.  

O všech provedených kontrolách musí byt uveden zápis do stavebního deníku (SD).    

Betonování ucelené části konstrukce musí být plynulé a bez přerušení.  

Při manipulaci a dopravě s betonovou směsí musíme dbát: aby nedošlo k jejímu 

rozmíšení, tj. k oddělení hrubé frakce kameniva od frakce jemné a střední, případně od 

cementové malty, nebo aby nedošlo ke znehodnocení směsi povětrnostními vlivy, popřípadě 

znečištěním, dále aby zůstala zachována konzistence betonové směsi a nakonec aby betonová 

směs nezačala tuhnout před jejím uloţením a zhutněním. 

Vlastní betonáţ konstrukce na pracovním záběru bude zahájena uloţením betonové 

směsi do bednění stropů. Sloupy plníme postupně, dbáme na řádné hutnění. Po ukončení 

betonáţe sloupů se provede betonáţ stropů, tj. průvlaků a desek, jiţ v jednom sledu. Pracovní 

spáry je třeba vhodným způsobem bednit, aby bylo moţné směs i zde řádně hutnit. 

 

Zásady betonáže 

a) Nasákavé bednění nebo konstrukce se musí navlhčit 

b) Betonová směs se musí zpracovat co nejdříve pro zamíchání 

c) Betonová směs se ukládá v souvislých vodorovných vrstvách 

d) Čerstvě zabetonované konstrukce se nesmí být vystaveny otřesům (min. 7 dni) 

e) Betonová směs se nesmí volně spouště do hloubky větší neţ 1,5 m 

f) Betonová směs se musí ukládat tak, aby nedošlo k přetvoření bednění nebo 

posunu výztuţe 

g) Ukládat další vrstvy betonové směsi na předchozí, dokud neztuhne, je zakázáno. 
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h) Při ukládání betonové směsi na šikmé plochy se musí začínat v nejniţším místě a 

postupovat směrem proti spádu 

i) Betonování ucelené části konstrukce musí být zabezpečeno tak, aby bylo plynelé, 

bez přerušení 

 

Na kaţdou dodávku betonu musí být při přejímce předán dodací list, který je také 

zároveň dokladem o jakosti a mnoţství dodané směsi. Dodací list obsahuje: 

a) Identifikaci výrobce betonové směsi 

b) Pořadové číslo dokladu 

c) Označení odběratele, místo přejímky (stavba, objekt) 

d) Druha třídu betonu, zpracovatelnost betonové směsi, druh a třídu cementu, 

přísady 

e) Mnoţství betonové směsi m
3
 

f) Datum a čas zamíchání betonové směsi 

g) Pouţitý dopravní prostředek, SPZ, jméno řidiče 

h) Čas příjezdu na místo přejímky, čas ukončení přejímky 

 

Kontrola čerstvé betonové směsi 

Předmět Kontrolní zkouška Účel, poţadavek Kontrolní třída 

Dodací list Vizuální kontrola Shoda s poţadavkem 

a specifikací dle PD 

Kaţdá dodávka 

Konzistence betonu Vizuální kontrola Srovnání 

s poţadovaným 

vzhledem 

Namátkově 

 Zkouška konzistence 

sednutí kuţele dle 

ISO 4109
[10]

  

Posouzení shody s 

poţadavkem 

Při pochybnosti 

Stejnorodost betonu Vizuální kontrola Srovnání 

s poţadovaným 

vzhledem z různých 

částí záměsi 

Při pochybnosti 

Vzhled betonu 

všeobecně 

Vizuální kontrola s poţadovaným 

vzhledem (např. 

barva) 

Namátkově 

Pevnost v tlaku Zkouška dle 

 EN-206-1
[11]

 

Shoda 

s poţadovanou 

pevností v tlaku 

Při pochybnosti 

 

6.5.4 Ošetřování betonu:  

Po následujících 5-7 dní je betonová směs ošetřována kropením vodou 3×denně + 

nástřik proti odpařování vody. 

K odbednění dochází plně aţ po 28 dnech od uloţení betonové směsi do konstrukce. 
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6.6 Pracovní četa 

Pracovníci – betonáři, armovači, tesaři, zedníci, obsluha strojů a mechanizmů, řidiči a 

pomocní dělníci. Počet pracovníků je závislý na mnoţství poţadované práce a na časovém 

limitu určeném pro provedení základů. Bednit, popřípadě betonovat mohou pouze řádně 

proškolení pracovníci. Jsou to zpravidla vyučení tesaři, případně řádně zaučení montáţníci. U 

systémového bednění musí být pracovníci seznámeni se závaznými technologickými 

předpisy. Za provedenou práci a bezpečnost zaměstnanců odpovídá vedoucí čety. 

 

Četa pro sestavení bednění (tesaři) vedoucí čety + 3 pracovníci + pom. dělníci 

Četa pro betonování (betonáři) vedoucí čety + 3  pracovníci + pom. dělníci 

Četa pro uloţení výztuţe (armovači) vedoucí čety + 3  pracovníci + pom. dělníci 

Četa pro demontáţ bednění (tesaři) vedoucí čety +3 pracovníci + pom. dělníci 

Řidič čerpadla                            1 x řidič 

Řidič autodomíchávače                            1 x řidič  

 

6.7 Stroje a mechanizace, nářadí 

Stroje potřebné pro provedení monolitické stropní konstrukce: autodomíchávač např. 

Tatra T 815 o objemu 10, 2 m3, čerpadlo PX 200 (výkon: 4 m3/hod), autojeřáb AD20t 

(výkon: 208 kW), elektrická řetězová pila, ponorný vibrátor pro hutnění betonu např. 

MEGAVIB + (výkon: 2, 3 kW). 

Pracovní pomůcky potřebné pro provedení monolitické stropní konstrukce: kladivo, 

hřebíky, metr, úhelník, vodováha, palice, pila, sekera, lopata a kolečko, apod. 

 

Čerpadlo PX 200 

 
Obrázek č. 9 Čerpadlo PX 200 

 

6.8 Kvalita 

6.8.1 Vstupní kontrola 

Před zahájením bednění se provede kontrola bednící sestavy, která musí obsahovat 

objednané mnoţství bednících prvků, prvky spojovací a příslušný počet stojek. Bednící 
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panely musí být napuštěny odbedňovacím přípravkem a nesmí být poškozené. Při kontrole 

výztuţe ověříme typ a kvalitu. 

6.8.2 Mezioperační kontrola 

Před ukládáním betonové směsi do bednění kontrolujeme spojení jednotlivých panelů, 

těsnost bednění, rovinnost, stabilitu, vyhotovení prostupů a podepření. Po vloţení výztuţe do 

bednění ověříme správnost uloţení, vyvázání a poţadované krytí. Při betonáţi je důleţité 

sledovat správnost hutnění, výšku shozu a maximální tloušťky hutněných vrstev. 

6.8.3 Výstupní kontrola 

Po dokončení betonářských prací a odbednění se provede kontrola kvality výsledné 

konstrukce a ověření pevnosti betonu. Přizve se autorský dozor a provede se měření 

rovinnosti. Maximální přípustná odchylka při měření dvoumetrovou latí je 5 mm. Betonová 

konstrukce musí být nepopraskaná a bez tzv. hnízd. V případě nedostatků musí být popsán 

způsob nápravy. Jakost je dána normami ČSN EN ISO 9001
[12]

, ČSN 73 12 01
[13]

 – 

Navrhování betonových konstrukcí. 

Betonárka musí mít certifikát, který bude slouţit jako doklad o jakosti betonové směsi. 

Po ukončení betonáţe se musí kontrolovat výskyt trhlin, popřípadě jejich velikost. Základy se 

musí proměřit, zda odpovídají daným rozměrům. 

6.8.4 Doprava a ukládání betonové směsi 

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

do konstrukce bednění se musí pracovat z bezpečných míst, kde jsou pracovníci chráněni 

proti pádu z výšky, do hloubky, proti zavalení či zalití betonovou směsi apod. Pokud taková 

místa nelze zajistit, musí být pracovník chráněn jiným způsobem (osobním zajištěním proti 

pádu, ochranným košem apod.) 

Pracovníci ani dopravní prostředky se nesmí pohybovat přímo po armatuře. Postup 

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

předpisy. 

Betonáţ v mimořádných podmínkách musí po celou dobu provádění řídit odpovědný 

pracovník. V průběhu betonáţe se musí po celou dobu provádění sledovat stav konstrukce 

bednění. Závady musí být ihned odstraňovány. 

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

vystaven nárazům, otřesům, zatíţení a dalším škodlivým účinkům. 

Jestliţe se tuhnutí a tvrdnutí betonu urychluje zvláštními metodami (proteplování, 

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

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

6.9 Bezpečnost a ochrana zdraví 

Sestavené bednění musí být prostorově tuhé a únosné, bednění je moţné rozebírat nebo 

posouvat aţ po získání poţadované pevnosti betonu. Prohlídky bednění provádí odborně 

vyškolený pracovník a výsledky vţdy pečlivě zaznamená. 

Hodnota zatíţení v průběhu betonáţe by neměla překročit povolenou hodnotu danou 

výrobcem systémového bednění. Při ukládání betonové směsi do bednění musí být pracovníci 
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na bezpečných místech, kde nehrozí pád z výšky, pád do hloubky, kde nehrozí zavalení 

betonovou směsí, jinak musí být pracovník zajištěn ochrannými pomůckami, které tomu 

zabrání. 

Postup ukládání výztuţe musí být v souladu s technologickými postupy a předpisy 

betonáţ po celou dobu sleduje a kontroluje odborný pracovník, který dohlíţí na správnost 

provedení, závady musí být ihned odstraňovány. 

Všichni pracovníci musí být ještě před zahájením prací seznámeni s vyhláškou. 

Zaměstnavatel je povinen opatřit všem pracovníkům ochranné pomůcky (brýle, rukavice, 

oděv, obuv). 

 

BOZP vychází ze zákoníku práce – zák. č. 309/2006 Sb., který určuje vztah mezi 

zaměstnavatelem a zaměstnancem, ti jsou povinni se jím řídit. Dále je nutno dodrţovat 

nařízení vlády č. 591/2006 Sb., kterým se upravují další poţadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., kterým se upravují poţadavky na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Všichni pracovníci budou proškoleni a seznámeni se svými povinnostmi. Na pomocné 

práce musí být pracovník alespoň zaškolen v rozsahu nutném pro odborné a bezpečné 

vykonávání prací. Vedoucí pracovníci na všech vstupních řízení odpovídají v rozsahu svých 

funkcí za plnění výrobních úkolů a péči o bezpečnost a ochranu pracovníků při práci. Práce 

mohou být zahájeny po oficiálním převzetí staveniště. 

6.9.1 Dělníci na stavbě jsou zejména povinni: 

Respektovat pracovní řád, dodrţovat pracovní dobu a plnit příkazy svých nadřízených 

absolvovat předepsané školení z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pouţívat při 

práci určené a přidělené osobní ochranné pomůcky, provádět zadanou práci na určeném 

pracovišti a bez závaţných důvodů se nevzdalovat.  

Obsluhovat stroje a jiná zařízení jen kdyţ k tomu mají prokazatelné oprávnění nebo 

zaškolení dodrţovat technologické postupy, návody, pravidla a pokyny, dodrţovat 

bezpečnostní opatření, výstraţné signály, upozornění a pokyny nadřízených 

6.10 Ochrana životního prostředí 

V průběhu výstavby nebude nijak negativně ovlivněno ţivotní prostředí. Nedojde ke 

vzniku zvýšené prašnosti nebo nadměrného hluku. Budou vznikat odpady, tyto odpady budou 

odvezeny a na staveništi budou umístěny kontejnery na odpad. V kaţdé staveništní buňce 

bude umístěn hasící přístroj a případné zásobování poţární vodou bude zajištěno z nedalekého 

(cca 80 m vzdáleného) hydrantu. 

 

7. Technologický postup strop z cihelných vložek a stropních nosníků 

7.1 Úvod 

Informace pro technologický postup byly čerpány z materiálu firem Wienenbberger 

s.r.o.
[14]

 a firmy Heluz s.r.o.
[15] 
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Technologický předpis je zpracován pro fiktivní bytový dům, jehoţ předlohou byl 

bytový dům Standard 217
[16]

 -  pro strop v 1. NP. Jedná se 4 - podlaţní bytový dům, který je 

navrţen z cihlového zdiva Porotherm 440 mm o půdorysném rozměru 17,2 x 18,6 m.  

Dům má kontaktní zateplovací systém a keramické stropní konstrukce Základy jsou 

navrţeny ze ţelezobetonu. Zastřešení je tvořeno plochou střechou. 

7.2 Materiál 

Stropní konstrukci tvoří „POROTHERM strop“ tvořený cihelnými vloţkami MIAKO a 

keramobetonovými stropními nosníky vyztuţenými svařovanou prostorovou výztuţí. 

 Tuto skladbu je moţno pouţít v běţném i vlhkém prostředí uzavřených objektů. Pokud 

je strop pouţit v prostředí s relativní vlhkostí vzduchu 60 - 80 %, musí být na podhledu 

opatřen omítkou tloušťky minimálně 15 mm. 

7.2.1 Technické údaje 

Nosníky POT 175 aţ 825/902 

Cihelné tvarovky  CNt-PTH, P15 160 x 60 x 250 mm 

Beton třídy C 25/30 

Výztuţ BSt 500 M 

Rozměry  

 160 x 175 x 1750 aţ 6250 mm 

 160 x 230 x 6500 aţ 8250 mm 

Hmotnost  21,7 aţ 25,6 kg/m 

Nosník POT 

 
Obrázek č. 10 Nosník POT  

 

Stropní vloţky MIAKO 

Třída objem. hmotnosti  800 kg/m3 

Únosnost min.  2,3 kN (kromě doplňkových vloţek) 

Pevnost v tlaku  P12 
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Specifikace stropních dílců pro upravený bytový dům dle vzoru Standard 217 

Prvek (popis) Počet (ks) 

Stropní vloţka MIAKO 23/50 MTH 2216 

Nosník Porothem 160 x 175 x 3750 41 

Nosník Porothem 160 x 175 x 5520 30 

Nosník Porothem 160 x 230 x 7250 34 

Tab. č. 2. Specifikace stropních dílců pro upravený bytový dům dle vzoru Standard 217 

 

Stropní vložka MIAKO 

 
Obrázek č. 11 Stropní vloţka MIAKO 23/50 PTH 

 

Další technické údaje jsou uvedeny standardu Porotherm strop
[14] 

. 

 

Strop Porotherm tl. 440 mm 

 
Obrázek č. 12. Strop Porotherm tl. 440 mm 
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7.3 Požadované povětrnostní podmínky 

Betonáţ stropní konstrukce nesmí být prováděna za deště ani krupobití z důvodu 

nebezpečí vyplavování částic z betonové směsi a zároveň teplota vzduchu nesmí klesnout pod 

5°C během následujících 7 dnů. Dále je nutno dodrţet dané technologické postupy při 

ošetřování betonu během jeho zrání. Při betonování za nízkých teplot, tedy niţších neţ +5 °C, 

je nutno pouţít betonu minimálně o jednu třídu vyšší nebo ohřívat záměsovou vodu popřípadě 

pouţít vhodné přísady, způsobující rychlejší tuhnutí betonu. 

 

7.4 Přejímka stavby 

Pracoviště bude předáno za přítomnosti stavbyvedoucího. Před započetím bednění na 

stropní konstrukci musí být hotovy základy, vybudované 1. NP a hrubá podlaha. Stavební 

plocha musí být uklizená a zbavená hrubých nečistot. Na takto připravené stavební ploše 

můţeme začít skládat stropní konstrukci. O převzetí bude vytvořen zápis do stavebního 

deníku. 

Celé staveniště bude oploceno drátěným plotem o výšce 2, 00 m a vjezd bude umoţněn 

branou opatřenou zámkem. Na staveništi bude zajištěn přívod pitné a uţitkové vody a budou 

zajištěny skladovací prostory, které budou řádně odvodněny a zpevněny. 

7.5 Postup prací 

7.5.1 Nosníky 

Na nosné zdivo se poloţí těţký asfaltový pás a to pouze do míst pod budoucí ztuţující 

věnec. Asfaltový pás se nepokládá na překlady v místě nad otvorem. Na takto akusticky 

opatřené zdivo se nosníky ukládají do 10 mm tlustého loţe z cementové malty. Skutečná 

délka uloţení musí být na kaţdé straně nejméně 125 mm. 

 

7.5.2 Podepření 

Nosníky je nutno podepřít vodorovnými dřevěnými hranoly se sloupky jiţ při ukládání 

na nosné zdi symetricky tak, aby vzdálenost mezi podporami nebo podporou a nosnou zdí 

byla maximálně 1,8 m (viz obr. 13). 

Provizorní podpory musí být zavětrovány, podloţeny a podklínovány, osová vzdálenost 

sloupků ve směru podpor (hranolů) nesmí překročit 1,5 m. Zhotovují-li se stropy ve více 

podlaţích, musí stát sloupky svisle nad sebou. Únosnost podpor (průřezy hranolů a sloupků) 

musí být stanovena ve statickém výpočtu.  

U stropů, jejichţ štíhlostní poměr (poměr světlého rozpětí ls ku tloušťce H stropní 

konstrukce) je větší neţ 15, doporučuje se při montáţi nastavit vzepětí nosníků rovné 1/300 

rozpětí. 

 

Ukázka realizace podepření 
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Obrázek č. 13 Ukázka realizace podepření 

 

7.5.3 Stropní vložky 

Stropní vloţky MIAKO PTH (jednotná délka vloţek 250 mm pro osové vzdálenosti 

nosníků 625 a 500 mm) se kladou na sucho na osazené a podepřené nosníky v řadách 

rovnoběţných s nosnou zdí postupně od jednoho konce nosníků ke druhému (viz obr. 2). 

U stropních konstrukcí o světlém rozpětí větším neţ 6 m se doporučuje uprostřed 

rozpětí provést pomocí plochých doplňkových stropních vloţek výšky 80 mm ztuţující příčné 

ţelezobetonové ţebro v šířce 250 mm (tj. na délku jedné vloţky) U všech rozpětí stropní 

konstrukce se doporučuje v místě jejího uloţení na nosnou stěnu při vyztuţení podporovými 

příloţkami ve tvaru L z důvodu přenesení záporných momentů vznikajících částečným 

upnutím (vetknutím) stropu do zdiva. Podporové příloţky se připevňují k rozdělovací výztuţi 

∅ 6 mm ukládané shora na stropní vloţky ve směru kolmém k podélné ose nosníků. 

Vzdálenost mezi jednotlivými pruty rozdělovací výztuţe je 400 mm, výztuţ se klade aţ do 

vzdálenosti 1/5 světlého rozpětí od podpory (od líce nosné zdi).  

Podporové příloţky se umísťuji nad nosníky. Délka příloţek ve směru nosníku je cca 

1/5 světlého rozpětí, minimální průřezová plocha příloţky je 1/3 plochy výztuţe Ast nosníku v 

poli. 

7.5.4 Betonáž 

S betonáţí lze započít, aţ kdyţ jsou vloţky uloţeny po celé délce nosníků. Dutiny 

krajních vloţek není nutné uzavírat proti zátekům betonu, neboť délka záteků je pouze cca 

100 mm. Po navlhčení celé konstrukce se mezery nad nosníky mezi stropními vloţkami, příp. 

nad plochými vloţkami v místě příčného ztuţení, vyplní betonem minimální třídy C 16/20 

měkké konzistence, čímţ se vytvoří betonová ţebra. Zároveň se ţebry je nutno betonovat také 

pozední věnce nad nosnými zdmi a betonovou vrstvu nad stropními vloţkami v tloušťce 40 

nebo 60 mm (rovněţ betonem třídy C 16/20), která doplňuje stropní konstrukci na potřebnou 

výšku. Stropní konstrukce se betonuje v pruzích, které mají směr nosníků. 

 Betonáţ pruhu nelze přerušit, pracovní spáru lze provést pouze mezi nosníky uprostřed 

stropních vloţek. Technologická spára nesmí v ţádném případě procházet betonovým ţebrem 

nad nosníkem. Při manipulaci s materiálem během montáţe je nutné pokládat na osazené 

stropní vloţky prkna nebo roznášecí plošiny tak, aby zatíţení stropu bylo rozloţeno, byly 

tlumeny otřesy a zároveň aby nebyla deformována ocelová příhradovina nosníků. 
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Celkové plošné montáţní zatíţení stropu nesmí překročit 1,5 kN/m2 (před uloţením 

betonu do konstrukce). Při betonáţi je nutné zabránit hromadění betonu na jednom místě. 

Ploché doplňkové stropní vloţky se nesmí během montáţního stavu aţ do zalití betonem nijak 

zatěţovat!  

Po zhotovení stropu je nutno udrţovat beton ve vlhkém stavu aţ do zatvrdnutí. Podpory 

nosníků lze odstranit, aţ kdyţ beton stropní konstrukce dosáhne normou stanovené pevnosti, 

která je mu příslušnou třídou předepsána. Při odstraňování podpor se postupuje vţdy od 

horního podlaţí ke spodnímu.  

Do betonové vrstvy nad stropními vloţkami je moţné pouţít ocelovou KARI síť 

libovolného průměru a velikosti ok. Její pouţití je vhodné zvláště v místech budoucích příček 

umístěných na stropní konstrukci. 

 

Ztužující žebro 

 

 
Obrázek č. 14 Ztuţující ţebro pro světla rozpětí > 6m, příčný a podélný řez 

 

7.6 Pracovní četa 

Pracovníci – betonáři, armovači, tesaři, zedníci, obsluha strojů a mechanizmů, řidiči a 

pomocní dělníci. Počet pracovníků je závislý na mnoţství poţadované práce a na časovém 

limitu určeném pro provedení základů. Bednit, popřípadě betonovat mohou pouze řádně 

proškolení pracovníci. Za provedenou práci a bezpečnost zaměstnanců odpovídá vedoucí 

čety. 

Četa pro sestavení bednění (tesaři) vedoucí čety + 3 pracovníků + pom. dělníci 

Četa pro betonování (betonáři) vedoucí čety + 3  pracovníků + pom. dělníci 

Četa pro uloţení výztuţe (armovači) vedoucí čety + 3  pracovníků + pom. dělníci 

Četa pro demontáţ bednění (tesaři) vedoucí čety +  3   pracovníků + pom. dělníci 

Řidič čerpadla                            1  řidič 

Řidič autodomíchávače                            1  řidič  
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7.7 Stroje a mechanizace, nářadí 

Stroje potřebné pro provedení keramické stropní konstrukce: autodomíchávač Tatra T 

815 o objemu 10, 2 m3, čerpadlo PX 200 (výkon: 4 m3/hod), autojeřáb AD20t (výkon: 208 

kW), elektrická řetězová pila, ponorný vibrátor pro hutnění betonu MEGAVIB + (výkon: 2, 3 

kW). 

Pracovní pomůcky potřebné pro provedení monolitické stropní konstrukce: kladivo, 

hřebíky, metr, úhelník, vodováha, palice, pila, sekera, lopata a kolečko. 

7.8 Kvalita 

7.8.1 Vstupní kontrola 

Před zahájením bednění se provede kontrola bednící sestavy, která musí obsahovat 

objednané mnoţství bednících prvků, prvky spojovací a příslušný počet stojek. Bednící 

panely musí být napuštěny odbedňovacím přípravkem a nesmí být poškozené. Při kontrole 

výztuţe ověříme typ a kvalitu. U betonu je nutné zkontrolovat dobu záměsu, jeho kvalitu a 

mnoţství. 

7.8.2 Mezioperační kontrola 

Před ukládáním betonové směsi do bednění kontrolujeme spojení jednotlivých panelů, 

těsnost bednění, rovinnost, stabilitu, vyhotovení prostupů a podepření. Po vloţení výztuţe do 

bednění ověříme správnost uloţení, vyvázání a poţadované krytí. Při betonáţi je důleţité 

sledovat správnost hutnění, výšku shozu a maximální tloušťky hutněných vrstev. 

7.8.3 Výstupní kontrola 

Po dokončení betonářských prací a odbednění se provede kontrola kvality výsledné 

konstrukce a ověření pevnosti betonu. Přizve se autorský dozor a provede se měření 

rovinnosti. Maximální přípustná odchylka při měření dvoumetrovou latí je 5 mm. Betonová 

konstrukce musí být nepopraskaná a bez tzv. hnízd. V případě nedostatků musí být popsán 

způsob nápravy. Jakost je dána normami ČSN EN ISO 9000, ČSN 73 12 02 – Navrhování 

betonových konstrukcí. 

Betonárka musí mít certifikát, který bude slouţit jako doklad o jakosti betonové směsi. 

Po ukončení betonáţe se musí kontrolovat výskyt trhlin, popřípadě jejich velikost. Základy se 

musí proměřit, zda odpovídají daným rozměrům. 

7.8.4 Doprava a ukládání betonové směsi 

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

do konstrukce bednění se musí pracovat z bezpečných míst, kde jsou pracovníci chráněni 

proti pádu z výšky, do hloubky, proti zavalení či zalití betonovou směsi apod. Pokud taková 

místa nelze zajistit, musí být pracovník chráněn jiným způsobem (osobním zajištěním proti 

pádu, ochranným košem apod.) 

Pracovníci ani dopravní prostředky se nesmí pohybovat přímo po armatuře. Postup 

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

předpisy. 
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Betonáţ v mimořádných podmínkách musí po celou dobu provádění řídit odpovědný 

pracovník. V průběhu betonáţe se musí po celou dobu provádění sledovat stav konstrukce 

bednění. Závady musí být ihned odstraňovány. 

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

vystaven nárazům, otřesům, zatíţení a dalším škodlivým účinkům. 

Jestliţe se tuhnutí a tvrdnutí betonu urychluje zvláštními metodami (proteplování, 

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

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

7.8.5  Skladování a doprava nosníků 

Při manipulaci a skladování je třeba zavěšovat, resp. podkládat nosníky ve vzdálenosti 

max. 500 mm od konců nosníků dřevěnými proklady o rozměru nejméně 40 x 20 mm. 

Proklady jednotlivých vrstev musí být uspořádány vţdy svisle nad sebou a v místě svaru  

příčné výztuţe s horní výztuţí. 

Při ukládání nosníků na loţnou plochu dopravního prostředku musí na ní nosníky leţet 

v celé své délce. Výšku slohy skladovaných nosníků volí výrobce (event. odběratel) v souladu 

s platnými předpisy o bezpečnosti práce. Nosníky se na skládkách ukládají podle délek. V 

zimním období by měly být nosníky chráněny proti povětrnostním vlivům. 

7.8.6 Skladování a doprava vložek 

Vloţky MIAKO PTH jsou dodávány nákladními automobily. Jsou zafóliované na vratných 

paletách rozměrů 1180 x 1000 mm. Počet vloţek na paletě / hmotnost palety. Od 745 do 1010 

kg. 

7.9 Bezpečnost a ochrana zdraví 

Sestavené bednění musí být prostorově tuhé a únosné, bednění je moţné rozebírat nebo 

posouvat aţ po získání poţadované pevnosti betonu. Prohlídky bednění provádí odborně 

vyškolený pracovník a výsledky vţdy pečlivě zaznamená. 

Hodnota zatíţení v průběhu betonáţe by neměla překročit povolenou hodnotu danou 

výrobcem systémového bednění. Při ukládání betonové směsi do bednění musí být pracovníci 

na bezpečných místech, kde nehrozí pád z výšky, pád do hloubky, kde nehrozí zavalení 

betonovou směsí, jinak musí být pracovník zajištěn ochrannými pomůckami, které tomu 

zabrání. 

Postup ukládání výztuţe musí být v souladu s technologickými postupy a předpisy 

betonáţ po celou dobu sleduje a kontroluje odborný pracovník, který dohlíţí na správnost 

provedení, závady musí být ihned odstraňovány. 

Všichni pracovníci musí být ještě před zahájením prací seznámeni s vyhláškou. 

Zaměstnavatel je povinen opatřit všem pracovníkům ochranné pomůcky (brýle, rukavice, 

oděv, obuv). 

 

BOZP vychází ze zákoníku práce – zák. č. 309/2006 Sb., který určuje vztah mezi 

zaměstnavatelem a zaměstnancem, ti jsou povinni se jím řídit. Dále je nutno dodrţovat 

nařízení vlády č. 591/2006 Sb., kterým se upravují další poţadavky bezpečnosti a ochrany 
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zdraví při práci a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., kterým se upravují poţadavky na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Všichni pracovníci budou proškoleni a seznámeni se svými povinnostmi. Na pomocné 

práce musí být pracovník alespoň zaškolen v rozsahu nutném pro odborné a bezpečné 

vykonávání prací. Vedoucí pracovníci na všech vstupních řízení odpovídají v rozsahu svých 

funkcí za plnění výrobních úkolů a péči o bezpečnost a ochranu pracovníků při práci. Práce 

mohou být zahájeny po oficiálním převzetí staveniště. 

7.9.1 Dělníci na stavbě jsou zejména povinni: 

Respektovat pracovní řád, dodrţovat pracovní dobu a plnit příkazy svých nadřízených 

absolvovat předepsané školení z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pouţívat při 

práci určené a přidělené osobní ochranné pomůcky, provádět zadanou práci na určeném 

pracovišti a bez závaţných důvodů se nevzdalovat.  

Obsluhovat stroje a jiná zařízení jen kdyţ k tomu mají prokazatelné oprávnění nebo 

zaškolení dodrţovat technologické postupy, návody, pravidla a pokyny, dodrţovat 

bezpečnostní opatření, výstraţné signály, upozornění a pokyny nadřízených 

7.10 Ochrana životního prostředí 

V průběhu výstavby nesmí být nijak negativně ovlivněno ţivotní prostředí. Nebude 

docházet ke vzniku zvýšené prašnosti nebo nadměrného hluku. Pokud budou vznikat odpady, 

tyto odpady budou odvezeny a na staveništi budou umístěny kontejnery na odpad. V kaţdé 

staveništní buňce bude umístěn hasící přístroj a případné zásobování poţární vodou bude 

zajištěno z nedalekého (cca 80 m vzdáleného) hydrantu. 

 

8. Porovnání variant řešení stropů 

Výhody a nevýhody jsou pouze obecné, je nutné konkretizovat dle skutečného výrobce 

jednotlivého materiálu nebo provedení. 

8.1 Výhody monolitického a keramického stropu 

Monolitický strop Keramický strop 

Velká variabilnost pouţití pro nepravidelné 

půdorysy 

Vyšší tepelný odpor 

Moţnost pouţití pro různá rozpětí a zatíţení Dostatečná okamţitá únosnost stropní 

konstrukce 

Menší plošná hmotnost – moţnost větších 

rozpětí 

Provedení montáţe je jednoduché, bez 

nároku na těţkou mechanizaci 

Dokonalé ztuţení objektu v obou směrech, 

vysoká hospodárnost vyuţití materiálu 

Stropy jsou lehké, vytváří jednotný podhled 

Dobré akustické vlastnosti Dobré tepelně izolační vlastnosti 

Dobrá poţární odolnost Dobrá poţární odolnost 

Velká únosnost Ve většině případů není nutný statický 
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výpočet 

Pouţitelnost na veškeré druhy a tloušťky 

zdících materiálů pro montované i 

monolitické stropní konstrukce 

Předdefinované varianty řešení detailů 

Odpadá věnec  

8.2 Nevýhody monolitického a keramického stropu 

Monolitický strop Keramický strop 

Bednění stropů se pouţitím znehodnocuje Provádění montáţe z jednotlivých prvků je 

Pracné a vyţaduje dodrţení technologických 

předpisů 

Mokrý proces zpomaluje proces výstavby Plné hodnoty únosnosti stropní konstrukce je 

dosaţeno po zatvrdnutí a dozrání 

zálivkového betonu a do této doby musí být 

nosníky podepřeny. 

Pracnost výroby bednění a vyztuţování Větší tloušťka nosné konstrukce stropu 

Nerovný podhled 

 

Nutnost dobetonávky nosné konstrukce 

stropu 

Nutnost bednění Menší rozpětí 

Velká pracnost a dlouhá doba tvrdnutí  

Horší tepelně izolační vlastnosti  

Velké mnoţství vody ve stavbě  
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8.3 Tepelně technické posouzení 

 
Tepelně technické posouzení – monolitický strop 

 
Tepelně technické posouzení – keramický strop 

Obrázek č. 15 Tepelně technické posouzení 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

Monolitický strop, Keramický strop 

Návrhová vnitřní teplota    Ti =   20,00 C 

Návrh.teplota vnitřního vzduchu   Tai =   20,60 C 

Relativní vlhkost v interiéru     Fii =   50,00 % 

Teplota na vnější straně    Te [C]: -14,99 C 

 

I. Poţadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 

Poţadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,792+0,000 = 0,792 

Poţadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 

Vypočtená hodnota: f,Rsi =   1,000 

  

Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na 

vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 

 

f,Rsi > f,Rsi,N - POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

 

Tepelně technické posouzení vyšlo pro obě řešení stropní konstrukce téměř identicky, 

jelikoţ strop je vţdy usazen na nosné zdi z cihel Porotherm a stropní konstrukce se v obou 

případech nachází za tepelnou izolací o podobné tloušťce. 

8.4 Cenové posouzení 

K stanovení orientační ceny byl pouţit SW BUILDpower společnosti RTS. s.r.o.  

8.4.1 Monolitický strop 

 

 
Celková cena: 634 859,- s DPH 

8.4.2 Keramický strop 
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Celková cena:  655 561,- s DPH 

 

Porovnání na základě ceny dopadlo pro obě varianty opět podobně. V případě 

monolitického stropu navyšuje cenu betonářská ocel a příprava bednění v případě 

keramického stropu je to cena komponent stropu. 

8.5 Harmonogram prací 

8.5.1 Monolitický strop 

č. položky název položky m.j. množství Nh/m.j. počet Nh pracovníci ∑h 

1 
Montáž bednění 
(strop + trámy, schodiště) m2 266 0,4 106,40 3 35,46 

2 
Příprava a umístění 
armatury 100kg 5,5000 2,4 12,9 4 3,2 

3 
Betonáž 
(strop, trámy) m3 55 0,179 9,85 1 9,8 

4 Hlazení - 1,0 0,5 0,5 1 0,5 

5 Technologická přestávka den 28 8 224,0 1 224,0 

6 Odbednění m2 259 0,32 82,9 3 27,6 

8.5.2 Keramický strop 

č. položky název položky m.j. množství Nh/m.j. počet Nh pracovníci ∑h 

1 
Montáž bednění 
(věnec, schodiště) m2 71,52 0,4 28,608 3 9,53 

2 Provedení stropu m2 260 1,2 312 8 39 

3 
Betonáž  
(věnec, zalivka stropu) m3 36,47 0,179 6,52 1 6,52 

4 Hlazení - 1,0 0,5 0,5 1 0,5 

5 Technologická přestávka den 28 8 224,0 1 224,0 

6 Odbednění m2 71,52 0,32 22,988 3 7,63 
 

Porovnání na základě harmonogramu prací, pro konkrétní objekt, vychází lépe pro 

keramický strop. (Monolitický strop 2300,56 h kontra keramický strop 287,18 h). Rozdíl je 

celkem zanedbatelný. Ztráta, která vzniká při provádění bednění monolitického stropu je 

vyrovnávána prováděním stropu z jednotlivých prvků u keramického stropu. 

   

Výpočet potřebného mnoţství betonu příloha č. 1,Výpočet bednění příloha č. 2,Výpočet 

stojek pro bednění č. 3 



Bakalářská práce                                                                                                                         . 

Strana 40 

 

9. Závěr 

Na základě provedeného posouzení nelze jednoznačně říci, která ze dvou výše 

zmíněných variant je výhodnější. Jako nejlepší varianta pro posouzení se jeví zpracování 

návrhového rozpočtu pro obě varianty budoucím dodavatelem. 

Z informací z internetových fórech a dostupných zdrojů, závisí právě na dodavateli, 

který dává přednost jednomu či druhému řešení nebo má zkušenosti s daným tepem 

technologie. 

Nelze se také zcela spolehnout ceníkové ceny nebo ceny uvedené v rozpojovacích 

programech. Konečná cena je z velké míry ovlivněna slevami a marketingovými akcemi 

dodavatelů. 

Jako příklad lze uvést firmu Porotherm, které při konkrétním dotazu na cenu svých 

výrobků, dokáţe jít s cenou aţ o 30 % dolů oproti cenám ceníkovým.  

Co se týče monolitických konstrukcí je cena hodně ovlivněna vzdáleností stavby od 

výrobny betonu, kdy i cena za dopravu hraje nemalou roli. 

Pro rychlou orientaci, v otázce jaký typ stropu zvolit, odkazuji na část bakalářské práce, 

která se věnovala výhodám a nevýhodám obou řešení. Ale i tyto body je potřeba povaţovat za 

orientační neboť rozdíly mezi oběma postupy se rychle stírají s technickým a technologickým 

rozvojem. 

Přesto leze říci, ţe pro objekty s menšími půdorysnými rozměry a jednouší dispozicí je 

vhodnější (rodinné domy) keramický strop, zvláště pak, kdyţ je dům stavěn v některém ze 

systému (např. Porotherm) a modulu (většinou 250 mm). 
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11. D. Přílohy 

11.1 Příloha č. 1 Výpočet betonu pro monolitický strop 

Trámy ks délka (m) h (m) b (m) m3 
  6 7 0,4 0,25 4,20 
  2 3,15 0,4 0,25 0,63 
  6 3,5 0,4 0,25 2,10 
  6 4,855 0,4 0,25 2,91 

      Beton po obvodu ks délka (m) h (m) b (m) m3 
  2 17,13 0,25 0,24 2,06 

  2 18,63 0,25 0,24 2,24 

      Beton na nosných zdech ks délka (m) h (m) b (m) m3 
  2 7,2 0,25 0,3 1,08 
  1 7,2 0,25 0,44 0,79 
  2 8,75 0,25 0,3 1,31 

      Deska 1 17,13 18,63 0,1 31,91 

      Odečten prostor schodiště 1 3 3,15 0,1 0,95 

      Celkem beton (m3)         48,29 

11.2 Příloha č. 2 Výpočet bednění pro monolitický strop 

Prostor 
šířka 
(m) délka (m) 

plocha 
(m2) 

A 3,50 7,20 25,20 
B 4,86 7,20 34,96 
C 4,86 7,20 34,96 
D 3,50 7,20 25,20 
E 7,00 8,75 61,25 
F1 3,15 2,45 7,72 

F2 3,15 2,80 8,82 
G 7,00 8,75 61,25 

    Odečten prostor schodiště 3,15 3 9,45 

    Celkem bednění (m2)     249,90 

    Bednící deska (m2) 0,5 2,5 1,25 

    Počet desek (ks)     199,92 
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11.3 Příloha č. 3 Výpočet stojek a nosníků pro monolitický strop 

Vzdálenost vedlejších nosníků (m) 0,5             
Vzdálenost hlavních nosníků (m) 3,63             

            Hlavní nosníky Příčné nosníky Stojky 

Prostor šířka (m) 
délka 
(m) Počet délka (m) Počet délka (m) ks 

A 3,5 7,2 
3 3,6 13 2,45 

21 
3 3,9 13 2,45 

B 4,855 7,2 
3 3,6 13 2,9 

21 
3 3,9 13 2,9 

C 4,855 7,2 
3 3,6 13 2,9 

21 3 3,9 13 2,9 
D 

3,5 7,2 
3 3,6 13 2,45 

21 3 3,9 13 2,45 

E 7 8,75 
3 6 15 3,6 

24 3 3,3 15 3,9 
F1 3,15 2,45 3 2,45 5 2,9 9 
F2 3,15 2,8 3 2,9 5 2,9 9 

G 7 8,75 
3 6 15 3,6 

24 
3 3,3 15 3,9 

        Stojek celkem             150 

        Nosník H20 3,6 m              42 
Nosník H20 3,9 m  

      

27 

Nosník H20 3,3 m 
      

6 

Nosník H20 2,45 m 
      

55 
Nosník H20 6,0 m 

      
6 

Nosník H20 2,9 m             80 

        Nosníků celkem (ks)             216 
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11.4 Výpočet monolitického stropu 
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