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1.  Identifikační údaje stavby 

Název stavby:  Bytový dům Tetínská 

Místo stavby:  ulice Tetínská, Praha 5 – Radlice 

Katastrální území: Radlice (okres Hlavní město Praha); 728641 

Investor:  Abbey s.r.o. 

   Terronská 727/7 

   160 00 Praha 6 

 

2. Popis objektu 

Jedná se o novostavbu bytového domu. Objekt má jedno podzemní podlaží a čtyři 

nadzemní podlaží. V suterénu se nachází garáže, sklepy a technické zázemí objektu. 

V nadzemních podlažích jsou navrženy byty. Pro komunikaci slouží dvě hlavní 

tříramenné schodiště a dva osobní výtahy. Objekt je zastřešen plochou střechou. 

Konstrukční systém objektu je železobetonový monolitický. Svislé nosné 

konstrukce objektu tvoří obvodové a vnitřní železobetonové stěny a sloupy. 

Vodorovné nosné konstrukce tvoří obousměrně pnuté železobetonové desky uložené 

na sloupy a stěny, které jsou dle potřeby doplněny trámy, průvlaky. 

Prostorová tuhost objektu je zajištěna přenosem vodorovných sil tuhými stropními 

deskami do svislých ztužujících prvků. Svislými ztužujícími prvky jsou stěnové 

konstrukce schodišťového prostoru, železobetonové ztužující stěny, které probíhající 

přes celou výšku objektu. Ztužující konstrukce dostatečně zajistí prostorovou tuhost 

objektu. Objekt je vzhledem k půdorysným rozměrům navržen jako jeden dilatační 

celek. 

 

2.1. Založení objektu 

Základová deska je navržena z betonu C30/37 – XC4, XD1, XM1 v prostorách 

garáží a z betonu C30/37 – XC1 v ostatních prostorách, vyztužená vázanou výztuží. 

Beton bude volen vzhledem k agresivitě prostředí a dle statických požadavků. Na 

základové desce jsou uloženy stěny a sloupy, které jsou spojeny s deskou. V místě 

výtahů jsou navrženy dojezdy. Pod zesílenou částí základové desky v místě stěn a 

sloupů budou provedeny základové pasy a patky z prostého betonu. Základové 

pasy/šachtové pilíře budou provedeny z betonu C16/20-X0. 
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Tloušťka základové desky je navržena vzhledem k působícímu zatížení tak, aby se 

zamezilo nerovnoměrnému sedání. Do žb základové desky bude osazena 

kotevní/startovací výztuž žb stěn (trnování). Pod základovou deskou bude proveden 

podkladní beton tl.100mm vyztužený KARI sítěmi. Na něm bude provedena 

hydroizolace a krycí betonová vrstva min.50mm.  

 

2.2.  Spodní stavba 

Obvodové stěny jsou navrženy v tl. 250mm. Vnitřní svislé konstrukce suterénu 

jsou tvořeny železobetonovými stěnami a sloupy. Vnitřní stěny mají tloušťku 250mm. 

Stěny schodišťového prostoru jsou navrženy v tl.250mm a 220mm. Sloupy jsou 

navrženy obdélníkových průřezů dle zatížení, konstrukčních, dispozičních a 

architektonických požadavků o rozměrech 250x800mm. 

Tloušťka desky nad 1.PP je navržena podle rozpětí, způsobu podepření a zatížení. 

Deska nad 1.PP v jednopodlažní části (zelená střecha) je navržena tl.320mm. V obytné 

části má deska nad 1.PP tloušťku 250mm. Konstrukce jsou navrženy z monolitického 

železobetonu třídy C30/37 a vázané výztuže B 500B. 

 

2.3.  Horní stavba 

Svislé nosné konstrukce tvoří stěny. Tloušťka stěn kolem schodiště (jádra) je 

250mm a 220 mm a probíhají z 1.PP do 4.NP. Stěny 1.NP až 4.NP jsou navrženy 

železobetonové. Obvodové stěny mají tloušťku 220mm. Stěny arkýřů a výstupů na 

střechu mají tl.180mm. Vnitřní stěny jsou navrženy v tloušťce 250mm. Stropní desky 

nad 1.NP až 4.NP jsou tloušťky 220mm. Balkonové desky budou konzolovitě 

vyloženy přes tepelně-izolační prvky Jordahl & Pfeifer ISOPRO A-IP 30 h180 cv30. 

Balkonové desky jsou dle vyložení navrženy v tloušťce 180 mm. Markýza nad 

balkonem ve střeše je navržena jako žb monolitická konstrukce z trámů 400 x 250 mm 

v osové vzdálenosti 1400 mm. Trámy jsou navržené jako konzoly ukotvené k střešní 

žb desce přes tepelně-izolační nosníky Jordahl & Pfeifer ISOPRO A-

IP 60 h250 cv30.Trámy jsou na konci vyložení a u fasády propojeny žb podélnými 

žebry. Desky jsou navrženy s betonu C30/37-XC1 a vyztuženy vázanou výztuží B500 

B při obou površích.  
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2.4.  Schodiště, výtah 

V objektu se nachází dvě hlavní tříramenné schodiště. Nosná konstrukce je 

navržena v kombinaci dvou prefa ramen a monolitických mezipodest s ramenem. 

Prefa schodišťová ramena jsou navržena  tl. 140-150 mm. Deska mezipodest s 

ramenem má tl. 220-290. Mezipodesty (resp. zalomená ramena) budou uloženy vždy 

do dvojice kapes v žb monolitické schodišťové stěně tl. 250 mm přes zvukově izolační 

prvky Jordahl & Pfeifer SCHALL-ISOBOX typ TSB MB 23, osazenými do bednění 

žb stěn. V objektu jsou navrženy dva osobní výtahy. ŽB stěny výtahové šachty jsou 

navrženy v tl. 180 mm. Deska dna výtahu je navržena v tl. 180 mm. Dojezd výtahu je 

tvořen základovou „šachtou v šachtě“ tl. 400 mm, přejezd je zastřešen žb deskou tl. 

200 mm.  

 

3. Materiály použité na nosné konstrukce 

Betonové konstrukce: 

Šachtové pilíře/pasy    C16/20 – X0 (prostý beton) 

Základová deska - garáže   C30/37 – XC4, XD1, XM1 

Stěny, sloupy 1.PP - garáže   C30/37 – XC4, XD1 

Vnější nezateplené konstrukce  C30/37 – XC4, XF1 

Veškeré ostatní konstrukce   C30/37 – XC1 

 

Výztuž:      B 500B 

Konstrukční ocel:     S 235-J0, EXC2 

Bednění:      Peri TRIO 

       Dokaflex 1-2-4 

Řezivo 

 

4. Manipulace, doprava, skladování 

4.1.  Bednění 

Bednění bude na stavbu dopraveno nákladním automobilem a složeno budou 

pomocí věžového jeřábu. Skladováno bude na plochách určených pro skladování, 

které budou rovné, zpevněné a bez nečistoto, které by mohli bednění poškodit.  

Manipulace s bedněním během prací bude pomocí věžového jeřábu. 
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4.2.  Výztuž 

Na stavbu musí být výztuž dopravována podle položek jednotlivých prvků s 

identifikačními štítky a to tak, aby transportem nemohla být zkřivena nebo jinak 

poškozena. 

Výztuž musí být na staveništi též vhodně skladována tak, aby její povrch před 

zabetonováním byl přirozeně čistý a bez značnější koroze, mastnoty, hlíny a jinými 

nečistotami. Jakékoliv nečistoty, které snižují přilnavost a soudržnost ocele s betonem, 

se musí odstranit. 

 

4.3.  Beton 

Vyrobený čerstvý beton musí být bez zbytečných prodlev dopraven na místo 

uložení. Kvalita směsi nesmí při přepravě utrpět. Směs se nesmí rozmísit, znehodnotit 

vlivy povětrnosti, nebo znečistit jakýmikoliv přimíseninami. Nesmí začít tuhnout a 

nesmí ztratit ani část své cementové malty.  

Pro stanovení doby dopravy čerstvého betonu při teplotě do 25 °C, bez 

zpomalovacích přísad, dopravované autodomíchávačem, za předpokladu její 

manipulace a zpracování na staveništi do 15 minut od přejímky bez prověření zkoušky 

tuhnutí, platí následující hodnoty (viz tabulka č. 1). 

Tabulka č. 1: doba dopravy betonu 

Betonová směs z cementu Teplota prostředí (°C) Doba dopravy (min.) 

Portlandský, struskoportlandský 
a vysokopecní třídy nižší než 

CEM 42,5 

0 - 25 90 

≥ 25 45 

≤ 0 45 

Portlandský, struskoportlandský 
třídy vyšší jak CEM 42,5 

0 - 25 60 

≥ 25 30 

≤ 0 45 
 

Pro čerpání betonu je nutno použít čerstvý beton vhodného složení. Voda a 

jemná cementová malta použitá ke zvlhčení vnitřního povrchu potrubí před zahájením 

čerpání betonové směsi se nesmí vypustit do bednění. Čistící voda po ukončení čerpání 

nesmí téci do čerstvého betonu v konstrukci. Za nízkých a záporných teplot musí být 

teplota čerstvého betonu při vysypání z míchačky taková, aby způsobením tepelných 

ztrát během plnění přepravního prostředku, dopravy a další manipulace až do míst 

ukládky neklesla pod + 10 °C. 
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5. Kvalifikace a počet zaměstnanců 

5.1.  Bednění 

Obedňovací a odbedňovací práce představují náročné procesy, proto je smějí 

vykonávat jen kvalifikovaní pracovníci. Jsou to zpravidla vyučení tesaři, případně 

řádně a prokazatelně zaučení montážníci. U systémových bednění musí být pracovníci 

seznámeni s technologickými postupy obedňování a odbedňování výrobce bednění. 

Bednící práce se provádějí v četách o velikosti 3 pracovníků, které vedou kvalifikovaní 

a řádně zaučení vedoucí tesařských, montážních čet. V četách mohou být i pomocní 

pracovníci, kteří zabezpečují přísun bednících materiálů a provádějí pod dohledem 

kvalifikovaných pracovníků pomocné práce. 

5.2.  Armování 

Ukládání výztuže do bednění provádí železářská četa s počtem 2 - 5 pracovníků, 

závisí na rozsahu, složitosti konstrukce. Vedoucí čety je vyučený pracovník železář - 

betonář, ostatní pracovníci mohou být zaučeni. Nezaučení pracovníci provádějí 

pomocné práce a to zejména dopravu výztuže do míst ukládky. 

• Kvalifikovaní pracovníci řídí ukládání výztuže dle PD 

• Zaučení pracovníci provádí vázání jednotlivých výztužných vložek tak, aby 

tvořily pevnou kostru 

• Pomocní, nezaučení, pracovníci zabezpečují dopravu výztuže k místu ukládky 

• Pomocné svary (nahrazující vázání výztuže) může provádět zkušený svářeč 

nejméně s kvalifikací základního kurzu 

5.3.  Betonáž 

Betonářské práce na stavbě provádí betonářská četa o 3 pracovnících. Počet 

pracovníků závisí na rozsahu, složitosti a přístupnosti betonované konstrukce. Vedoucí 

čety je vyučený zedník, nebo betonář - železář. Ostatní mohou být zaučení stavební 

dělníci. 

 

6. Stroje a pracovní pomůcky 

6.1.  Bednění 

Pro vertikální přesun bednících prvků do jednotlivých podlaží budovy bude použit 

věžový jeřáb. Nástroje, které se při bednících pracích používají, odpovídají materiálu, 

ze kterého se bednění zhotovuje. 
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• Motorové/ elektrické pily 

• Vrtačky 

• Klíče utahovací 

• Kladiva 

• Páčidla 

• Vodováhy 

6.2.  Armování 

Pro přesun výztuže do jednotlivých podlaží budovy bude použit věžový jeřáb. 

Pro vlastní železářské práce jsou pak používány: 

• Svářečky 

• Vázací kleště 

• Vázací drát 

• Distanční vložky 

• Podpůrné stojky 

• Brusky 

• Metr, křídy 

• Montážní stůl s ohýbačkou a stříhačkou 

6.3.  Betonáž 

Mechanizmy a nástroje použité pro betonáž jsou: 

• Automobilové domíchávače 

• Čerpadla betonu 

• Vibrátory 

• Propichovací tyče 

• Kolečka 

• Zednické lžíce, hladítka, lopaty 

• Vodováhy 

• Nivelační přístroje 
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7. Technologický postup 

7.1.  Bednění 

7.1.1. Přejímka podkladu 

Při přejímce pracoviště se prověřuje únosnost podkladu, na kterém bude 

bednění zhotoveno. Musí se ověřit, že základová spára (rostlý terén), má únosnost, 

která je udána v PD pod konstrukce bednění. V případě bednění na stropní konstrukci 

musí být ověřena dostatečná pevnost stropní konstrukce. Prověří se dále, že jsou pevně 

stanoveny vytyčovací výškové i směrové body, na které bude železobetonová 

konstrukce orientována. 

7.1.2.  Požadavky na bednění 

Bednění musí být provedeno dle požadavků výrobce, dodavatele systémového 

bednění a se zásadami provádění tradičního bednění, přitom musí vzdorovat všem 

účinkům, které mohou během výstavby nastat. Bednění ve svých jednotlivých částech 

i jako celek a jeho podpory musí být zabezpečené proti uvolnění, posunutí, vybočení 

nebo borcení, a tak provedené, aby umožnilo postupné odbedňování podle potřeby. 

Bednění musí být zhotoveno co do rozměrů, vzdáleností, výšek, rovinnosti, svislosti, 

zakřivenosti tak, aby odbedněná konstrukce byla v souladu s PD a ČSN 73 0210-2- 

Geometrická přesnost ve výstavbě. Bednění musí být zhotoveno tak, aby při jeho 

demontáži nedošlo k otřesům, případně poškození betonu. Bednění musí být 

zhotoveno tak, aby se jednotlivé prvky daly postupně odbedňovat, uvolnit podpůrné 

konstrukce s možností dodatečného podepření vodorovných konstrukcí. Spáry a spoje 

mezi bednícími tabulemi, deskami, musí být těsné. 

Vnitřní povrch bednění musí být čistý. Odbedňovací prostředky se mají na vnitřní 

stranu bednění nanášet ve stejnoměrné vrstvě. Odbedňovací prostředek nesmí škodlivě 

působit na povrch betonu a tvořit kaluže. 

 

7.2.  Armování 

Výztuž se musí uložit v poloze předepsané v projektové dokumentaci a zajistit tak, 

aby i během betonování byla zabezpečena její poloha a také tloušťka krycí betonové 

vrstvy. Betonářská ocel musí mít před zabetonováním přirozený čistý povrch bez 

mastnoty a nečistot. Jakékoliv nečistoty, které snižují přilnavost a soudržnost ocele a 

betonu se musí odstranit. 
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7.2.1. Základové konstrukce 

Vázanou výztuž ukládáme do základové konstrukce na podkladní betonovou 

mazaninu. Na dno základové desky rozložíme pruty nosné výztuže kolmo na pruty 

rozdělovací výztuže a ve styčných místech je svážeme jednoduchými smyčkami 

z tenkého drátu.  

 

7.2.2. Sloupy a stěny 

Výztuž sloupů a stěn vážeme před úplným postavením bednění nebo po 

sestavení části bednění. Pruty nosné navazují na kotevní pruty vyčnívající ze základů/ 

stropních desek. Bednění druhé strany stěn a sloupů pak přikládáme až k jejich svázané 

výztuži. 

 

7.2.3. Stropní konstrukce 

Výztuž do stropních konstrukcí ukládáme do připraveného bednění. Na desky 

stropů rozložíme pruty roznášecí výztuže. Vše provážeme ve stycích nosné a 

rozdělovací výztuže smyčkami z drátu. Na jednotlivé pruty výztuže se připevní při 

montáži distanční tělíska k zabezpečení krytí výztuže. 

 

7.2.4.  Krytí výztuže 

Nejmenší dovolené krytí výztuže je 25 mm. Pro zabezpečení stanovené tloušťky krycí 

vrstvy betonu se používají betonové distanční podložky. Nesmí používat podložky z 

materiálu, který podléhá korozi, nebo způsobuje skvrny na povrchu hotového betonu.  

 

7.3.  Betonáž 

Dodavatel transportbetonu odpovídá za to, že dodávaný čerstvý beton má v době 

přejímky pro použití předepsaným způsobem vlastnosti určené dodacími podmínkami. 

 

7.3.1. Objednávka čerstvého betonu 

Objednávku druhu a zpracovatelnosti čerstvého betonu s ohledem na 

požadovanou třídu a další vlastnosti betonu provádí odběratel betonové směsi podle 

projektové dokumentace. Objednávka betonové směsi musí obsahovat: 

• Identifikaci odběratele 
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• Požadavek aby beton vyhověl EN 206-1 

• Místo přejímky betonové směsi (jméno pracovníka přejímajícího 

betonovou směs) 

• Třídu a druh betonu 

• Hodnotu zpracovatelnosti v místě přejímky 

• Stupeň vlivu prostředí 

• Frakci kameniva 

• Množství objednaného betonu 

• Termín dodávky 

• Obsah přísad, příměsí 

• Druh cementu 

 

7.3.2. Přejímání čerstvého betonu 

Beton se musí kontrolovat v místě zpracování. Na každou dodávku 

transportbetonu musí být při přejímce betonové směsi předán dodací list, který je 

zároveň dokladem o jakosti a množství dodané směsi. Při přebírání betonu musí být 

zkontrolováno:  

• Čas zamíchání betonové směsi 

• Teplotu čerstvého betonu při nízkých nebo záporných teplotách 

• Shoda údajů na dodacím listě s objednávkou 

• Odběr čerstvého betonu pro zkoušku krychelné pevnosti, případně další 

kontrolní zkoušky 

• O provedených odběrech a výsledku kontrolních zkoušek provede 

stavbyvedoucí zápis do SD 

 

7.3.3. Zpracování čerstvého betonu 

Před zahájením betonáže musí být provedena kontrola bednění a kontrola 

železářských prací. 

Zásady betonáže: 

• Navlhčit nasákavé bednění, nebo nasákavé konstrukce kam se bude čerstvý 

beton ukládat 

• Čerstvý beton musí být zpracován co nejdříve po zamíchání 

• Čerstvý beton se ukládá v souvislých vodorovných vrstvách 
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• Čerstvý beton se nesmí volně házet do hloubky větší jak 1,5 m 

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

k posunu výztuže 

• Ukládat další vrstvy čerstvého betonu na předchozí dosud nezhutněné je 

zakázáno 

• Při zhutňování ponornými vibrátory nesmí být vpichy umístěny vícekrát do 

jednoho místa. Vzdálenost sousedních ponorů nesmí překročit 1,4 násobek 

viditelného poloměru účinnosti vibrátoru. Tloušťka zhutňované vrstvy 

nesmí překročit 1,25 násobek účinné délky hlavice. Při zhutňování musí 

vibrátor vnikat do předchozí vrstvy do hloubky 50 - 100 mm. Vpichy je 

nutno vést tak, aby nedocházelo ke styku vibrátoru s bedněním nebo 

výztuží 

• Sloupy a stěny se betonují pozvolným naplňováním bednění betonovou 

směsí za jejího postupného zhutňování. 

 

7.3.4. Ošetřování betonu 

Ošetřování betonu musí zajistit pozvolné vypařování vody z povrchu betonu. 

• Během tuhnutí a v počátcích tvrdnutí musí být beton udržován ve vlhkém 

stavu pomocí kropení, kropení bude zahájeno po dostatečném ztvrdnutí 

betonové směsi, aby nedocházelo k vyplavování cementu 

• Ošetřování betonu musí být do dob, než povrchová vrstva betonu 

nedosáhne nejméně 50% stanovené pevnosti v tlaku 

• Čerstvý beton nesmí být vystaven nárazům a otřesům po dobu 7 dnů 

• Beton musí být chráněn před mechanickým poškozením 

 

7.3.5. Betonáž za nízkých a záporných teplot 

Betonování za nízkých teplot se rozumí betonování při teplotě prostředí, jehož 

průměrná denní teplota v průběhu alespoň 3 dnů po sobě je nižší než + 5 °C a zároveň 

nejnižší denní nebo noční teplota neklesne pod 0 °C.  Průměrná denní teplota je teplota 

venkovního vzduchu stanovená podle vzorce:  

kde t7, t13 a t21 jsou teploty vzduchu v °C v 7, ve 13 a v 21 hodin. 
4

2 21137 ttt
tm
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Bednění a výztuž musí být před betonováním očištěny od sněhu a námrazků. 

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

čerstvého betonu nesmí klesnout před uložením do bednění pod + 10 °C. 

 

Při tuhnutí a tvrdnutí betonu v podmínkách s nízkými a zápornými teplotami 

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

teplota povrchu betonu neklesla pod + 5 °C po dobu 72 hodin, nebo nebyla vystavena 

působení mrazu, pokud její pevnost nedosáhne předepsané hodnoty 5 MPa pro beton 

C 30/37, při které může odolávat mrazu bez poškození. Při teplotě vzduchu + 5 °C se 

beton nesmí kropit vodou a je potřeba zabránit působení deště a sněhu na povrch 

betonu. 

 

7.4.  Odbedňování betonových konstrukcí 

Při odbedňování musí být postupováno tak, aby nedošlo k poškození 

odbedňovaných ploch konstrukce, aby byl vyloučen vznik nepřípustných napětí, 

otřesů, rázů. Odstraňování nenosných bočnic je povoleno po 3 dnech. Lhůty lze zkrátit, 

ale nesmí dojít k porušování hran a povrchu betonu. Odbedňování nosného bednění 

konstrukce s ponecháním podpůrných stojek je dovoleno, když krychelná pevnost 

betonu v tlaku dosáhne 0,5 násobku předepsané pevnosti betonu v tlaku dané třídy. 

Odstojkování stropní konstrukce je povoleno po 28 dnech. 

 

7.5.  Pracnost 

Práce na monolitických konstrukcích budou zahájeny 17. 2. a budou trvat do 23. 

7., první konstrukcí budou monolitické základy a poslední bude provedeno zastřešení 

výtahových šachet, což vychází na 114 pracovních dní. Viz rozborový list, 

technologický normál, časoprostorový graf a harmonogram. 
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7.6.  Postupový diagram 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

U provádění monolitických sloupů je v postupovém diagramu první armování, 

poté následuje bednění a betonáž. U stěn je první provedena jedna strana bednění, poté 

výztuž a dobednění druhé strany stěny. Toto pořadí postupového diagrame je v pro 

konstrukci stropní monolitické desky. 

 

 

 

 

 

Vytyčení polohy 
konstrukce 

Bednění 

Armování 

Betonáž 

Hutnění betonu 

Odbednění 

Kontrola kvality 

Předání pracoviště 

K1
21

K2
1 

K3
1 

K4
1 

K5
1 

K6
1 

Předání staveniště 
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Kontrola připravenosti pracoviště – správnost vytyčení 

 

Kontrola bednění – poloha, kompletnost, pevnost 

 

Kontrola výztuže – průměr prutů, poloha prutů, množství, čistota výztuže 

 

 

Kontrola betonáž - typ betonu, čistota bednění, čistota výztuže 

 

Kontrola hutnění betonu – hloubka zhutněné vrstvy, vzdálenost sousedních 
ponorů nesmí překročit 1,4 násobek viditelného poloměru účinnosti vibrátoru 

 

Kontrola svislosti, vodorovnosti  

 

8. Kontrola provedených prací 

8.1.  Bednění 

Kontrolu během výstavby bednění provádí průběžně vedoucí tesařské, montážní 

čety a mistr. Při dokončení bednění vyzve stavbyvedoucí technický dozor investora ke 

kontrole dokončeného bednění. Před zahájením železářských prací musí být prověřeno 

dodržení projektem stanovených parametrů: 

• Celkové rozměry 

• Místní rovinnost 

• Celková rovinnost ploch 

• Svislost 

• Vodorovnost konstrukce 

• Úhlová přesnost v rozích 

• Rovnoběžnost 

• Poloha prostupů a otvorů v bednění 

Dále se kontroluje: 

• Tuhost bednění a podpěrné konstrukce 

K1
1 

K2
1 

K3
1 

K4
1 

K5
1 

K6
1 
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• Těsnost styků bednění 

8.2.  Výztuž 

Před zahájením železářských prací je potřeba zkontrolovat železo, které bylo 

přivezeno z armovny dle PD. Zejména: 

• Druh oceli 

• Průměr dle jednotlivých prvků 

• Délky, ohyby, tvar výztuže, ukončení prutu 

• Počet ks 

• Čistota povrchu výztuže 

Průběžnou kontrolu během železářských prací provádí stavbyvedoucí společně 

s vedoucím železářské čety. Před zahájením betonáže musí stavbyvedoucí společně 

s technickým dozorem investora provést kontrolu dokončených železářských prací. 

Výsledek kontroly musí být zapsán do stavebního deníku se souhlasem (nebo 

zamítnutím) k zahájení betonáže. Při kontrole dokončené výztuže se ověřuje soulad 

s PD. Zejména: 

• Poloha výztuže v konstrukci 

• Krytí výztužných vložek 

• Čistotu povrchu výztuže 

• Čistotu bednění po železářských pracích 

• V zimním období teplotu povrchu výztuže (minimálně + 5 °C) 

• Bez sněhu, námrazy 

 

8.3.  Hotové betonové konstrukce 

Tvary a rozměry hotových betonových konstrukcí musí odpovídat výkresům tvaru 

v projektové dokumentaci. Přesnost se musí stanovit dle požadavků ČSN 73 0210-2  

Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 2: Přesnost 

monolitických betonových konstrukcí. Mezní odchylky a tolerance dle ČSN 73 0210-

2 jsou uvedeny v následujících tabulkách. 
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Tabulka č. 2: Mezní odchylky rozměrů průřezů (hodnoty v mm) 

 
Tabulka č. 3: Mezní odchylky celkových rozměrů (hodnoty v mm) 

 
 
Tabulka č. 4: Mezní odchylky svislosti celkové (hodnoty v mm) 

 
 
Tabulka č. 5: Tolerance místní rovinnosti a přímosti – 2 m lať (hodnoty v mm) 

Předmět Na vztažnou délku 2m 
Nedokončený povrch stropů +-5 

Stěny s nedokončeným povrchem +-6 
 
Tabulka č. 6: Odchylka vodorovnosti konstrukce (hodnoty v mm) 

Předmět Délka konstrukce v m 
do 4,0 4,0 – 8,0 8,0 – 16,0 nad 16 

Stropy, průvlaky v jednom poli +-6 +-8 +-15 +-20 
 
Tabulka č. 7: Odchylky od rovnoběžnosti konstrukcí (hodnoty v mm) 

Předmět Rozpětí vzdáleností v m 
do 4,0 4,0 – 8,0 8,0 – 16,0 

Protilehlé stěny +-10 +-12 +-20 
 
 

do 4 od 4 do  8 od  8 do 16 od 16 do  25 nad 25

Rozměry v  půdorysu  
např.délky , š ířky  

+- 12 +-15 +-20 +- 25 +-30

Rozměry v  nárys u  např.výš ky  
podlaží, podes t 

+-15 +-15 +-20 +-30 +-30

Světlé rozměry v půdorys u  
např. rozměry  mezi podporami

+-15 +-20 +-25 +-30

Světlé rozměry  v  nárys u  např.  
mezi podlahou a s tropem

+-20 +-20 +-30

Světlé rozměry  o tvorů  např. 
p ro  okna,dveře apod.

+-12 +-16

Základní rozměry v  m
Předmět

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

Stěny +-5 +-8 +-12

Sloupy +-4 +-6 +-10

Předmět
Výšk a k ons truk ce v m

do 0 ,12 0 ,12  - 0 ,25 0 ,25  - 0 ,5 nad 0 ,5

Stěny +-4 +-6 +-8 +-10

Stropy +-6 +-8 +-10 +-12

Sloupy +-3 +-4 +-5 +-6

Průvlaky , trámy +-5 +-6 +-8 +-10

Zák ladní rozměry v m
předmět
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Jakost povrchu betonových konstrukcí se musí kontrolovat co nejdříve, 

bezprostředně po odbednění. Kontrolu provádí stavbyvedoucí s technickým dozorem 

investora. Povrch betonových konstrukcí musí být bez větších dutin a štěrkových 

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

části konstrukce. Povrchy určené k omítání nesmějí mít výčnělky větší jak 1/2 tloušťky 

předepsané omítky a nesmějí být znečištěny takovými látkami, které by snižovaly 

soudržnost povrchové úpravy s betonem (nevhodné odbedňovací prostředky). 

 

9.  BOZP 

9.1.  Základní ustanovení 

Před zahájením prací musí být všichni zúčastnění zaměstnanci prokazatelně 

seznámeni s tímto technologickým postupem. Na počátku prací proběhne 

bezpečnostní školení všech pracovníků, kteří se budou podílet na betonářských 

pracích. Všechny práce budou prováděné v souladu s platnými normami a vyhláškou 

Bezpečnost práce 591/2006 Sb. (požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništi) a to jak z technického hlediska, tak z hlediska pracovní bezpečnosti. 

Práce mohou provádět jen osoby řádně odborně zaškolené. Pádové hrany musí být 

oploceny a zajištěny proti pádu. 

Na staveništi a pracovišti je nutné dodržet bezpečnost a ochranu zdraví. Jde 

zejména o zákon č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., nařízení vlády č. 

362/2005 Sb., nařízení vlády č. 101/2005 Sb., nařízení vlády č. 21/2003 Sb., zákon č. 

183/ 2006 Sb., zákon č. 262/2006 Sb. 

Pracovníci jsou seznámeni s provozem a používáním strojů a nářadí 

potřebných k dané práci na pracovišti. 

 Pracovníci jsou povinni používat osobní ochranné pomůcky: 

• Ochranná přilba 

• Pracovní obuv s pevnou špičkou 

• Pracovní rukavice 

• Reflexní vesta 

• Dlouhé kalhoty 
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9.2.  Plán rizik BOZP 

Riziko Zdroj Opatření 

Z
áv

až
n

os
t 

P
ra

vd
ěp

od
ob

n
os

t Míra rizika 

Pád zavěšeného 

břemene na jeřábu 

Špatně uvázané 

břemeno 

Uvazování břemene 

pouze proškolenou 

osobou 

5 2 Střední riziko 

Pád materiálů a 

předmětů z výšky 

Nepozornost 

pracovníka při 

montáži bednění 

OOPP- přilba, pracovní 

obuv 

4 3 Vysoké riziko 

Pád pracovníka z 

výšky 

Montáž bednění  OOPP- postroj 5 2 Střední riziko 

Poranění očí Betonáž OOPP- brýle 2 2 Střední riziko 

Vibrace Práce s ponorným 

vibrátorem 

OOPP- rukavice 

Střídání pracovníků 

3 2 Střední riziko 

Pád stropního 

bednění 

Betonářské práce Kontrola kompletnosti 

stojek bednění 

5 2 Střední riziko 

Úraz elektrickým 

proudem 

Elektrické nářadí – 

ponorný vibrátor 

Revize ponorného 

vibrátoru 

4 2 Střední riziko 

Zakopnutí Chůze po výztuži Zvýšená pozornost 

pracovníka 

OOPP- pracovní obuv 

2 2 Střední riziko 

Úpal, úžeh Počasí OOPP- přikrývka hlavy 

Pitný režim 

3 1 Nízké riziko 
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Z
áv

až
n

os
t 

5 5 10 15 20 25 
 

4 4 8 12 16 20 
 

3 3 6 9 12 15 
 

2 2 4 6 8 10 
 

1 1 2 3 4 5 
 

  
1 2 3 4 5 

 

 Pravděpodobnost   
        

        

   Nízké riziko     

   Střední riziko     

   Vysoké riziko     
 

 

10.  Požární ochrana 

Veškeré práce musí odpovědný zaměstnanec řídit tak, aby jeho podřízení 

nevytvářeli zbytečná požární nebezpečí, především vyloučit v maximální možné míře 

veškeré činnosti vyžadující použití otevřeného ohně. Z pracovišť bude průběžně 

odstraňován odpadový materiál (zejména hořlavý). Pálení odpadových a jiných 

materiálů (včetně odstraňování křovin, trávy, obalových materiálů apod.) na 

otevřeném ohništi je přísně zakázáno.  

U svářečských prací musí odpovědný zaměstnanec zajistit dodržování ustanovení 

příslušných norem a to zejména ČSN 05 0601 (Bezpečnost svařování) v celém 

rozsahu. 

Při vzniku požáru jsou všichni zaměstnanci povinni postupovat dle požárních 

poplachových směrnic, které musí být vyvěšeny na přístupném místě. 

 

 

 

 

 



22 
 

11.  Vliv na životní prostředí 

Při provádění betonových konstrukcí je potřeba minimalizovat vliv činnosti na 

životní prostředí. Jedná se především o hlučnost a znečištění komunikací. Používaná 

mechanizace, musí být v dobrém technickém stavu, aby neobtěžovala okolí 

nadměrným hlukem, na stavbě musí být dodržovány časové limity pro provádění 

hlučných prací. Znečištěné automobily a ostatní mechanizace musí být před odjezdem 

ze stavby očištěny. 

V průběhu výstavby musí zhotovitel dodržovat ustanovení uvedených zákonů a 

zákonných opatření: 

• Zákon č.185/2001, o odpadech ve znění pozdějších předpisů 

• Vyhláška MŽP 381/2001, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 

nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, 

dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, 

dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) ve znění pozdějších 

předpisů 

• Vyhláška MŽP 383/2001, o podrobnostech nakládání s odpady ve znění 

pozdějších předpisů 

 

 

Předpokládané skupiny odpadů: 

Popis odpadu Číslo Způsob využití a odstranění odpadu 

 Beton  17 01 01 
Odvoz do recyklačních dvorů nebo na 
skládku odpadu, recyklace 

 Dřevo 17 02 01 
Skládka odpadu, odstranění odpadu 
spálením 

 Plastové obaly 15 01 02 Sběrny odpadu, recyklace 

 Železo a ocel 17 04 05 Sběrny odpadu, recyklace 

Směsný stavební odpad 17 09 04 
Odvoz do recyklačních dvorů nebo na 
skládku odpadu, recyklace, skládkování 
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11.1. Environmentální plán 

Činnost Environmentální 
aspekt 

Dopad na Opatření 

Hutnění betonu Vibrace Člověka OOPP 

Bednění, 
armování, betonáž 

Odpad (dřevo, 
železo, beton) 

Životní prostředí Třídění 

Provoz vozidel Hluk 
Životní prostředí, 
člověka 

Dobrý technický 
stav vozidla 

Provoz vozidel Únik paliv, olejů 
Podzemní vodu, 
půdu 

Dobrý technický 
stav vozidla 

Provoz vozidel Výfukové plyny Ovzduší 
Dobrý technický 
stav vozidla 

Provoz vozidel Prašnost Ovzduší 
Dobrý technický 
stav vozidla 

Mytí pracovního 
nářadí 

Znečištěná voda 
Podzemní vodu, 
půdu 

Nevylévat 
znečištěnou vodu 
na zem 
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12.  Související technické normy 

• ČSN EN 206-1 - Beton. Vlastnosti, výroba, ukládání a kritéria hodnocení 

• ČSN P ENV 13 670-1 – Provádění betonových konstrukcí. Část 1: Společná 

ustanovení. 

• ČSN EN 12 350 - 1-7   - Zkoušení čerstvého betonu 

• ČSN EN 12 390 –1-8   - Zkoušení ztvrdlého betonu 

• ČSN EN 12 504 – 1-2  - Zkoušení betonu v konstrukcích 

• ČSN P ENV 1992-1-1 - Navrhování betonových konstrukcí. Část 1-1: 

Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby. 

• ČSN 73 02 05 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické 

přesnosti 

• ČSN 73 02 10-2 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. 

Část 2: Přesnost monolitických betonových konstrukcí. 

• ČSN související s výše uvedenými normami 

 

 

 

 


