
 

 

 

 

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně 

Fakulta životního prostředí 

 

 

 

 

Příprava a organizace staveb 

 

Jakub Zavoral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ústí nad Labem  

2014 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Název: Příprava a organizace staveb 

Autor: Ing. Jakub Zavoral, Ph.D. 

Vědecký redaktor: Ing. Martin Neruda, Ph.D. 

Recenzenti:  prof. Ing. Michal Šejnoha, Ph.D. 

 Ing. Jiří Nedoma 

 

 

©   Nakladatel: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n. Labem, Fakulta životního prostředí 

  

Tato publikace vznikla v rámci projektu OPVK EnviMod – Modernizace výuky 

technických a přírodovědných oborů na UJEP se zaměřením na problematiku ochrany 

životního prostředí. 

Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0205 

 

Neprodejný výtisk 

 

 

ISBN 978-80-7414-808-8 (brož.) 

ISBN 978-80-7414-828-6 (online: pdf) 



 

 

Obsah 

Úvod ........................................................................................................................................... 5 

1. Rozdělení staveb ................................................................................................................... 6 

1.1. Pozemní stavby................................................................................................................ 6 

1.2 Dopravní a podzemní stavby .......................................................................................... 10 

1.3 Vodohospodářské stavby ................................................................................................ 17 

1.4 Speciální stavby .............................................................................................................. 22 

2. Stavební materiály .............................................................................................................. 24 

2.1 Beton a železobeton........................................................................................................ 24 

2.1.2 Fyzikální vlastnosti betonu ...................................................................................... 28 

2.1.3 Rozložení napětí v železobetonovém průřezu ......................................................... 30 

2.1.4 Ochrana betonu ....................................................................................................... 48 

2.1.5 Stříkané betony ........................................................................................................ 50 

2.2 Ocelové konstrukce ........................................................................................................ 51 

2.2.1 Fyzikální vlastnosti oceli ......................................................................................... 52 

2.2.2 Výroba a montáž ocelových konstrukcí .................................................................. 54 

2.2.3 Spoje ocelových konstrukcí .................................................................................... 55 

2.2.4 Vzpěrný tlak ............................................................................................................ 55 

2.2.5 Příklady ocelových konstrukcí ve vodním hospodářství ......................................... 58 

2.2.6 Ochrana oceli proti korozi ....................................................................................... 58 

2.3 Dřevěné konstrukce ........................................................................................................ 59 

2.4 Izolace ............................................................................................................................ 63 

3. Personální složení účastníků stavby ................................................................................. 63 

3.1 Strany zastoupené na stavbě ........................................................................................... 63 

3.2 Stavebník / Investor ........................................................................................................ 64 

3.3 Zhotovitel ....................................................................................................................... 65 

3.4 Projektant........................................................................................................................ 66 

4. Navrhování staveb a projektová dokumentace ............................................................... 67 



 

 

4.1 Investiční záměr ............................................................................................................. 68 

4.2 Studie stavby .................................................................................................................. 69 

4.3 Dokumentace pro územní řízení..................................................................................... 69 

4.4 Dokumentace pro stavební povolení .............................................................................. 70 

4.5 Dokumentace pro zadání stavby ..................................................................................... 75 

4.6 Realizační dokumentace ................................................................................................. 76 

4.7 Dokumentace skutečného provedení .............................................................................. 76 

5. Rozpočtování staveb ........................................................................................................... 76 

6. Výběrová řízení .................................................................................................................. 81 

6.1 Referenční kritéria .......................................................................................................... 83 

6.2 Výběrová řízení na projektové práce .............................................................................. 84 

7. Smlouva o dílo ..................................................................................................................... 87 

7.1 Smlouva na provedení projektových prací ..................................................................... 87 

7.2 Smlouva na provedení stavebního dozoru...................................................................... 88 

7.3 Smlouva na provedení stavby......................................................................................... 88 

8. Kontrola staveb .................................................................................................................. 93 

8.1 Kontrola kvality provedení stavby ................................................................................. 93 

8.2 Kontrola kvality návrhu.................................................................................................. 96 

8.3 Kontrola vícenákladů a méněprací ................................................................................. 97 

8.4 Kontrola časového plnění ............................................................................................... 98 

9. Údržba staveb ..................................................................................................................... 99 

10. Rekonstrukce a opravy staveb ...................................................................................... 100 

11. Poruchy staveb ................................................................................................................ 101 

11.1 Poruchy staveb způsobené špatným návrhem ............................................................ 101 

11.2 Poruchy způsobené špatnou realizací staveb .............................................................. 102 

11.3 Poruchy způsobené přírodními podmínkami ............................................................. 103 

12. Protipovodňová opatření ............................................................................................... 104 

Literatura: ............................................................................................................................. 111 

 



5 

 

Úvod  

Stavby provázejí člověka celý život. Plní nejen funkci ochrany před nežádoucími vnějšími 

vlivy, tak jako tomu bylo v dávné minulosti, ale také mu zpříjemňují život. Soubor staveb, 

nazývaný stavitelství, vyjadřuje určitý společensko-kulturní vývoj v čase označovaný též 

slovem architektura, je odvozen z latinského větného spojení arch – oblouk a tekton – zedník 

a vyjadřuje tak schopnosti člověka tvořit hodnoty nejen pro bydlení, ale stejně tak přetváření 

krajiny a svého okolí ke svému prospěchu a blahobytu. 

Stavbou se dle předpisu § 2 odst. 3 stavebního zákona rozumí veškerá stavební díla, která 

vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické 

provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání. 

Předmět Příprava a organizace staveb na Fakultě životního prostředí Jana Evangelisty 

Purkyně je přednášen v druhém semestru studia a je úvodem do stavebních konstrukcí.  

Vzhledem k tomu, že předmět Příprava a organizace staveb předchází předmětu 

Mechanika, snažím se zde vysvětlit základy teoretické mechaniky, bez kterých lze jen obtížně 

vysvětlovat například důvod a způsob vyztužení železobetonu.  

Ze stavebních materiálů je ve skriptech zmíněn beton, železobeton, ocel a dřevo. Je však 

třeba mít na paměti, že na stavební fakultě je betonovým a železobetonovým konstrukcím 

věnováno podstatně více času a v rámci výuky je zde v rámci betonových konstrukcí 

vyučováno několik samostatných předmětů v několika semestrech. 

Skripta dále přinášejí i základní přehled o činnostech na stavbě – záměru stavby, projektu 

stavby včetně jednotlivých fází projektování, přípravě stavby, která by měla být návodem 

k realizaci stavby a samozřejmě o vlastní stavbě. 

Ve skriptech se také seznámíme se základy smlouvy o dílo a s tím, jaké body by neměly 

být ve smlouvě opomenuty.  

Součástí skript je rovněž kapitola věnovaná údržbě, diagnostice a opravám poruch staveb – 

všechny stavby, nejen ocelové, ale i betonové je třeba během jejich životnosti udržovat 

a v případě jejich poruch provést řádnou diagnostiku poruch a návrh vhodné opravy.  

Zvláštní kapitola je věnována protipovodňovým opatřením.  

Principem předmětu Příprava a organizace staveb a tedy i těchto skript není 

encyklopedický přehled vlastností stavebních materiálů, přesná metodika rozpočtování 

a detailní a důkladná znalost teoretické mechaniky, ale pochopení základních principů, se 

kterými se na stavbě můžeme potkat  a na které je třeba během stavby reagovat. 
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1. Rozdělení staveb 

Stavebnictví je členěno do čtyř základních skupin: 

 Pozemní stavby – stavby pro bydlení, občanské stavby, stavby pro průmysl 

a zemědělství aj. 

 Dopravní a podzemní stavby – mosty, silnice, tunely, železnice, letištní plochy aj. 

 Vodohospodářské stavby – přehrady, čistírny odpadních vod, protipovodňová 

opatření, vodovody. 

 Speciální stavby – stožáry, podzemní kolektory aj. 

1.1. Pozemní stavby 

Mezi pozemní stavby patří stavby pro bydlení, občanské stavby, stavby pro průmysl 

a zemědělství – jedná se o stavby domů, budov, hal a jiných objektů, jejichž větší část je 

umístěna na zemském povrchu.  

Stavby pro bydlení  

Stavby pro bydlení dělíme na bytové domy, rodinné domy a stavby pro rekreaci. Dále 

stavby pro bydlení dělíme na unifikované a individuální stavby. U unifikovaných staveb 

(panelové domy, činžovní domy, řadové domy, typizované rodinné domy) je nižší náklad na 

1 m
2
 než u staveb individuálních (atypické rodinné domy, atypické administrativní budovy).  

 

 

 

  

Obrázek 1 – Panelový dům 

  

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Pozemn%C3%AD_stavby&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Dopravn%C3%AD_a_podzemn%C3%AD_stavby&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Vodohospod%C3%A1%C5%99sk%C3%A9_stavby&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Speci%C3%A1ln%C3%AD_stavby&action=edit&redlink=1
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Obrázek 2 – Rodinný dům 

 

 

Unifikované stavby 

Typickým příkladem unifikovaných staveb byla v minulosti panelová výstavba velkých 

obytných souborů, která umožňovala rychlou výstavbu jednoduchých bytových jednotek. 

U takzvaných „paneláků“ bylo dosaženo minimálního nákladu na 1 m
2
, panelové stavby se 

však většinou vyznačovaly (a často i vyznačují) nízkou kvalitou bydlení – například 

umakartovým jádrem se stísněným sociálním zařízením, větším množstvím bytových 

jednotek na společné chodbě, nevyhovujícím počtem parkovacích míst v okolí domu.  

V současné době se unifikace opět znovu začíná uplatňovat, ať už používanými rozměry či 

opakováním některých konstrukčních částí či celých konstrukcí.  

I při unifikovaných stavbách by se měla sledovat kvalita použitých materiálů (platí, že čím 

vyšší je kvalita materiálů, tím vyšší je cena), množství bytových jednotek na společné 

prostory (někteří architekti uvádějí jako maximální počet při dodržení určitého komfortu 

bydlení čtyři bytové jednotky na patro; platí, čím méně bytů na výtah/ chodbu, tím vyšší cena 

na 1 m
2
) a velikost jednotlivých prostor. Při výstavbě unifikovaných staveb by mělo být 

dopředu zřejmé, pro jakou klientelu se stavba staví a té přizpůsobit parametry stavby. 

Typizované stavby 

Typizovanými stavbami jsou například stavební buňky nebo stavby rodinných domů 

takzvaně na klíč, které jsou vícekrát opakovány. Velkou výhodou je cena těchto staveb, navíc 

zde obvykle nedochází k navýšení ceny při realizaci stavby.  
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Individuální stavby  

U těchto staveb vždy záleží na finančních možnostech stavebníka či uživatele stavby. Cena 

stavby na 1 m
2
 se odvíjí od použitých materiálů a technologií, které jsou při stavbě využívány. 

U individuálních staveb je většinou dosaženo vyššího nákladu na m
2
 (m

3
) než u staveb, které 

jsou určeny k prodeji (pronájmu) koncovému uživateli, aniž je koncový uživatel ovlivňuje. 

V případě individuálního řešení staveb je také častěji dosaženo vyššího poměru náklad 

stavby/ tržní cena stavby než u unifikovaných staveb. Často se však jedná o stavby s vyšší 

užitnou hodnotou a vyšší mírou komfortu. Cenu stavby na 1 m
2
 zvyšují vyšší kvalita 

materiálů, atypické řešení jednotlivých prvků (například dveří, oken), množství a kvalita 

použitých prvků (sociální zařízení, rozvod sítí po bytě/ domě), atypická architektura 

(například zakřivení betonových nebo dřevěných konstrukcí). U individuálních staveb může 

být dosaženo i několikanásobné ceny na 1m
2
 oproti ceně na 1 m

2
, za kterou bychom postavili 

„základní stavbu“ bez vyšší užitné hodnoty.  

U individuálních staveb je také velmi důležitý výběr lokality, kde bude stavba umístěna, 

někteří developeři dokonce označují místo lokality za úplně nejdůležitější faktor stavby. 

Od místa lokality se rovněž odvíjí prodejní a tedy i tržní cena stavby.  

U individuálních staveb není finanční hledisko vždy hlavním kritériem při návrhu stavby, 

ale objevují se i neobvyklé požadavky. 

Například na výšku stavby: svého času budova Chrysleru, která jako první mrakodrap 

překonala výšku Eiffelovy věže. Nyní je nejvyšší budovou Burdž Chalífa v Dubaji ve 

Spojených -Arabských Emirátech s výškou 828 metrů a 162 patry. Nebo také na velikost 

a tvar stavby, způsob jejího architektonického ztvárnění (budova BMW v Mnichově ve tvaru 

válců motoru), ekologii stavby (sídlo ČSOB v Radlicích). 

  

Obrázek 3 – Budova ČSOB v Praze Radlicích (foto www.stavbaroku.cz, 

www.lidovky.cz) 
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Obrázek 4 – Budova BMW v Mnichově (foto www.designmagazin.cz) 

 

Způsob financování staveb a výpočet jejich návratnosti 

U financování pozemních staveb hraje roli, zda je stavba určena k prodeji, k pronájmu či 

zda ji bude užívat investor. Ve všech třech případech je přístup k financování odlišný.  

Stavby určené k prodeji 

U staveb určených k prodeji se rozlišuje, zda je znám kupec stavby již při jejím zahájením. 

V tomto případě je relativně snadné získat investiční úvěr na stavbu, tímto způsobem se staví 

například supermarkety a hypermarkety.  

V případě, že kupec stavby není při zahájení stavby znám a stavba se financuje formou 

úvěru, je třeba splnit podmínky pro poskytnutí úvěru. Zatímco do roku 2008 (tedy do 

vypuknutí finanční a hospodářské krize, která byla způsobena právě hypoteční krizí, kdy 

hodnota poskytnutých financí mnohdy převyšovala hodnotu nemovitosti) stačila kombinace 

vlastních zdrojů a předem prodaných (zasmluvněných) nemovitostí ve výši cca 30 %, v roce 

2010 byla třeba kombinace vlastních zdrojů a předem prodaných (zasmluvněných) ploch ve 

výši cca 60 %.  

V případě kupujícího je třeba ochránit jeho investici, aby kupující neinvestoval do staveb, 

které nebudou dostavěny, které nejsou majetkem prodávajícího nebo které prodávající 

(podvodně) prodá více kupujícím. Pro ochranu investic je dostatečná spolupráce s většinou 

bank, případně s notářem, kteří převedou finanční prostředky až po přepsání stavby na 

kupujícího. 
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Stavby určené k pronájmu 

V případě, že se jedná o stavbu určenou k pronájmu, je pro poskytnutí úvěru kromě 

vlastních zdrojů (v roce 2008 cca 20 % vlastních zdrojů, v roce 2010 cca 50 % vlastních 

zdrojů) nutné určité procento nájemních smluv podepsaných před zahájením výstavby. Jako 

orientační hledisko pro možnost splácet úvěr za standardních podmínek se jeví kritériem, kdy 

nájmy dosahují cca 10 % výše poskytnutého úvěru.  

Výnosnost staveb při použití vlastních peněz 

Investice do nemovitostí bývá pokládána za nejjistější uložení finančních prostředků, 

i když ani tento předpoklad už neplatí beze zbytku. Během finanční krize došlo k poklesu cen 

nemovitostí a rovněž je patrný pomalý, ale stálý přesun od málo kvalitních nemovitostí do 

nemovitostí s vyšší kvalitou. V případě investování do nemovitostí by se mělo dosahovat 

vyššího výnosu než v případě uložení peněz do bank a minimální výnos by tak měl být 

alespoň 3% ročně. U staveb pro bydlení stavebníka je hlavním kritériem spokojenost 

uživatele.  

1.2 Dopravní a podzemní stavby  

Mezi dopravní stavby patří pozemní komunikace (silnice a dálnice), železniční dráhy, 

letiště a stavby pro vodní dopravu. 

 

Pozemní komunikace je dopravní cesta určená k užití silničními a jinými vozidly a chodci, 

včetně pevných zařízení nutných pro zajištění tohoto užití a jeho bezpečnosti. Může mít 

charakter stavby, která je podle současné české právní úpravy samostatnou nemovitou věcí 

nezapisovanou do katastru nemovitostí, nebo se může jednat o pozemek či jeho část. 

 

Rozdělení pozemních komunikací: 

 Dálnice, určené pro rychlou dálkovou a mezistátní dopravu silničními motorovými 

vozidly, která je budována bez úrovňových křížení, s oddělenými místy napojení pro 

vjezd a výjezd a která má směrově oddělené jízdní pásy.  

 Silnice, kterou je veřejně přístupná pozemní komunikace určená k užití silničními 

a jinými vozidly a chodci; jedná se o nejtypičtější kategorii pozemních komunikací, 

v běžném jazyce se pro pozemní komunikace nezřídka používá označení silnice.  

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Dopravn%C3%AD_cesta&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Silni%C4%8Dn%C3%AD_vozidlo&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C3%A1lnice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Silnice
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 Místní komunikace, kterou je veřejně přístupná pozemní komunikace, která slouží 

převážně místní dopravě na území obce; místní komunikací IV. třídy může být 

i samostatná pěší komunikace.  

 Účelové komunikace, která slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby 

vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními 

pozemními komunikacemi nebo k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků; 

dělí se na veřejně přístupné, které mají v některých ohledech obdobný režim jako 

místní komunikace nebo silnice, a veřejně nepřístupné; vyústění účelové komunikace 

na jiný druh komunikace se nepovažuje za křižovatku.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADstn%C3%AD_komunikace
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9A%C4%8Delov%C3%A1_komunikace
http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADstn%C3%AD_komunikace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Silnice
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Obrázek 5 – Konstrukce vozovky 
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Obrázek 6 – Základní názvosloví silniční komunikace 

 

 

 

Železniční dráha 

Železniční dráha je dráha pro provozování železniční dopravy, skládá se z železničního 

spodku a železničního svršku. Majitelem a správcem železničních tratí je Správa železniční 

a dopravní cesty (SŽDC).  

 

 

 

 

 

Obrázek 7 – Konstrukce železniční dráhy 
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Železniční síť v Evropě 

Vysokorychlostní koridory jsou v České republice projektovány (a postaveny) na rychlost 

nejvýše 160 km/h. V Evropě pak železnice na mnoha místech umožňují běžně dosahovat 

rychlosti vlaků přes 200 km/h.  

 

 

Obrázek 8 – Přehled evropské železniční sítě 

 

Stavby pro vodní dopravu 

Vodní doprava se provozuje na vodních tocích, pro provozování vodní dopravy se staví 

například jezy, plavební komory, lodní zdvihadla (svislá nebo šikmá), břehové úpravy, 

nábřežní zdi, vyvazovací a vodící zařízení.  

V České republice se připravuje ke splavnění Labe a Vltava.  

Mosty 

Mosty patří mezi nejnáročnější stavební konstrukce a považují se za vrchol inženýrského 

umění.  

Objevují se již ve starém Egyptě z let 2200 před naším letopočtem, kdy se již používala 

klenba, která odpovídá plnému využití kamene a v Číně, kde se klenba objevovala ještě dříve. 

Ve starověku dosáhlo mostní stavitelství největšího rozvoje v Římské říši. Římská říše 

vybudovala rozsáhlou silniční síť, na níž bylo mnoho kamenných klenutých mostů. Kromě 
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silniční sítě používali Římané mosty pro zásobování pitnou vodou – akvadukty. Římané 

mosty zakládali na pilotách nebo dřevěných skříních, dovedli konstruovat dřevěné skruže. 

Kromě kamenných mostů stavěli Římané i mosty dřevěné, například Caesarův most přes Řím 

postavili v roce 59 před naším letopočtem za deset dnů i s obstaráním materiálu. 

 

V 15. století je rozvoj mostního stavitelství spjat se jménem Leonarda da Vinciho. 

Až do cca 17. století se stavěly mosty podle citu bez výpočtů, pokrok nastává zaváděním 

poznatků z teorie konstrukcí.  

V druhé polovině 19. století se v mostním stavitelství začal používat beton. V Praze jsou 

postaveny dva betonové mosty (tedy bez výztuže) a to most Hlávkův a most Mánesův. 

Příkladem železobetonových mostů jsou Jiráskův most v Praze a most přes Orlickou 

přehradu. 

Mosty rozdělujeme podle druhu dopravy na silniční a dálniční, železniční mosty, lávky pro 

pěší, mosty průplavní, mosty vodovodní (akvadukty), kombinované mosty, přehradní mosty 

a jiné. 

Podle materiálu rozdělujeme mosty na dřevěné, kamenné, cihlové, ocelové, betonové, 

železobetonové a mosty z předpjatého betonu.  

Dále mosty dělíme na staticky určité a staticky neurčité, s mostovkou horní, dolní 

a mezilehlou, na jedno nebo více polové mosty, na mosty trámové, příhradové, komorové, 

obloukové, rámové, deskové, visuté a zavěšené mosty. 

 

 

   
 

Obrázek 9 – Mariánský most v Ústí n. L.  Obrázek 10 – Golden Gate Bridge, San  

– příklad zavěšeného mostu  Francisco 

  



16 

 

Podzemní stavby 

Podzemní stavby se rozdělují podle dispozičního uspořádání, způsobu provádění a účelu 

použití.  

Dopravní stavby rozdělujeme na stavby:  

  liniové – (štoly – profil do 16 m
2
, tunely – profil nad 16 m

2
, úklonové štoly – sklon 

10 - 60°, úklonové šachty – sklon 60 - 90°, svislé šachty),  

 plošné – převládají dva přibližně stejné vodorovné rozměry, které značně přesahují 

jejich výšku (např. podzemní garáže a skladiště), 

  halové – podzemní stavby, které mají velkou půdorysnou plochu i velkou výšku 

(hangáry, energetické zásobníky). 

Podzemní stavby dále můžeme rozdělit:  

Podle způsobu provádění na  

 Ražená podzemní díla – výstavba celého díla probíhá v podzemí bez narušení nadloží.  

 Hloubená podzemní díla – výstavba podzemního díla se provádí v otevřené jámě a po 

vybudování se hotové dílo zasype. Jedná se obvykle o objekty s malým nadložím.  

Podle účelu použití 

Liniové podzemní stavby dopravní – železniční, silniční, pro pěší, podzemní městské 

dráhy, průplavní a plavební. 

Podle příčin a překážek, pro které nelze stavby situovat na povrch: 

 Tunely a štoly horské,  

 Tunely a štoly městské, 

 Tunely a štoly ražené pod vodou, 

 Podzemní stavby ochranné, 

 Podzemní stavby záštitné (vojenské). 

 

Stavby podzemních staveb – tunelování – zahrnují všechny práce spojené s vyrubáním 

potřebných prostor i s jejich vystrojováním. Hlavními pracemi při tunelování jsou rubání 

a vystrojování vyrubaného prostoru, které se dělí na dočasné a trvalé. 
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Obrázek 11 – Tunel Panenská ve výstavbě Obrázek 12 – Tunel Panenská v  

 provozu 

 

 

1.3 Vodohospodářské stavby 

Mezi vodohospodářské stavby patří vzdouvací objekty, objekty zajišťující odběr a dopravu 

vody, stavby pro využití vodní energie, čistírny odpadních vod, protipovodňová opatření. 

Vzdouvací objekty 

Mezi vzdouvací objekty patří jezy, přehrady a hráze různého typu. Rozdíl mezi jezem 

a přehradou není zcela zřetelný - v České republice se termínu jez používá tehdy, pokud 

pouze vzdouvá vodu, v případě, že se vzdouvací nádrž používá k hospodaření s vodou, 

označuje se jako přehrada. Vzdouvací objekty jsou nejčastěji zemní nebo betonové. Vždy je 

jejich účelem trvalé zadržení nadržení vody v umělé nádrži. Přehrady dělíme podle hlavní 

stavební hmoty na zemní, z betonu a z ostatního materiálu, podle konstrukce a statického 

působení na gravitační (tížné), klenbové a členěné. Gravitační přehrady jsou masivní, duté 

nebo pilířové a mají obvykle příčný lichoběžníkový profil. Klenbové přehrady jsou 

jednoobloukové nebo víceobloukové a vodní tlak přenášejí vodorovnými klenbami do zdravé 

horniny boků údolí. Mají menší spotřebu betonu než gravitační. Členěné přehrady mají desky 

nebo klenby, které vodní tlak přenášejí šikmou hradící stěnou do pilířů opřených o podloží.  
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Obrázek 13 – Přehrada Fláje (foto www.turistika.cz) 

 

 

Objekty zajišťující odběr a dopravu vody 

Mezi objekty zajišťující odběr a dopravu vody patří odběrné (vtokové) objekty, objekty pro 

vedení vody (kanály, potrubí, štoly, tunely), objekty zabezpečující náhlé změny mechanické 

energie při dopravě vody (čerpací stanice, tlumiče energie). Největší kapacitu mají vtokové 

objekty hydroenergetických děl na velkých tocích, běžnými objekty pro vedení vody jsou 

kanály, což jsou umělé vodoteče o volné hladině. Je třeba si uvědomit, že kanály, případně 

průplavy znamenají velký zásah do krajiny a do životního prostředí včetně vlivu na podzemní 

vodu.  

Objekty pro vodní dopravu a pro využití vodní energie 

Mezi objekty zajišťující vodní dopravu patří plavební komory, umožňující lodím 

překonávat spád soustředěný vzdouvacími stavbami, dále lodní zdvihadla, přístavy 

a překladiště. Stavby pro využití vodní energie jsou vodní elektrárny. 

 

Obrázek 14 – Stavba přístavní hráze Vaňov 
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Malá vodní elektrárna (MVE) je označení pro vodní elektrárny s instalovaným výkonem 

maximálně do 10 MW včetně. Evropská unie však považuje za MVE vodní elektrárny do 

výkonu 5 MW. Velká většina výkonu vodních elektráren (cca 90 %) je z elektráren o výkonu 

větším než 5 MW a zbylých cca 10 % je z MVE podle evropského řazení. 

Malé vodní elektrárny se většinou budují v místě bývalých mlýnů a jezů. Pro konstrukci 

malých vodních elektráren se často používá Bánkiho turbína, která je konstrukčně velmi 

jednoduchá a tím i ekonomicky výhodná na pořízení. 

Malé vodní elektrárny se dělí podle spádu (na nízkotlaké – do 20 m, středotlaké – 20 – 

100 m a vysokotlaké – od 100 m), dle průtoku vody (na akumulační, průtokové 

a přečerpávací) a podle výkonu.  

  

Obrázek 15 – Malá vodní elektrárna 

 

Objekty čistíren odpadních vod ČOV 

Zde jsou zahrnuty veškeré čističky odpadních vod, včetně těch nejmenších stavěných 

v rámci staveb rodinných domů.  

Čistírny odpadních vod slouží k čištění průmyslových vod, odpadních vod ze zemědělské 

výroby a komunálních vod. Rozdělují se hlavně podle velikosti a typu čistírenského procesu. 

Nejčastějším typem používaných ČOV v ČR je mechanicko biologická čistírna odpadních 

vod. Patří sem mechanické, biochemické a chemické procesy. Vypouštění odpadních vod do 

recipientů se řídí zákony České republiky (Zákonem O vodách 254/2001 Sb. ve znění 

pozdějších novelizací a Zákonem o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu). 

Povolení k vypouštění vydává Vodoprávní úřad, což je speciální stavební úřad při odborech 

životního prostředí místně příslušných Městských úřadů s rozšířenou působností. 

Působností. Čistírna odpadních vod funguje jako předčištění a dočištění probíhá 

v recipientu tj. v přirozeném vodním toku. V rámci čistírny jsou zřizovány další objekty na 

likvidaci vzniklých kalů a látek jako jsou kalová a plynová hospodářství. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Vodn%C3%AD_elektr%C3%A1rna
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDkon
http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A1_unie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ml%C3%BDn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jez
http://cs.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1nkiho_turb%C3%ADna
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Vodopr%C3%A1vn%C3%AD_%C3%BA%C5%99ad&action=edit&redlink=1
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U mechanicko-biologické čistírny odpadních vod je prvním stupněm čištění odpadních vod 

zachycení nejhrubších nerozpuštěných látek (lapák štěrku), následuje odstranění hrubých 

plovoucích nečistot (česle nebo síta), následuje lapák písku, často v kombinaci s lapákem tuků 

(oddělují se minerální suspenze – písek – od organických nerozpuštěných látek), následuje 

usazovací nádrž, kde probíhá usazování jemných nerozpuštěných látek a stírání plovoucích 

nečistot z povrchu nádrže, kde vzniká primární kal, který se zpracovává v kalovém 

hospodářství.  

Následuje biologické čištění, kdy se v biologickém reaktoru z odpadních vod odstraňují 

sloučeniny dusíku a fosforu a to za pomocí mikroorganismů nazývaných aktivovaný kal. 

Směs vody a aktivovaného kalu pak teče do dosazovací nádrže, kde dochází k oddělení 

vyčištěné vody od aktivovaného kalu. Část aktivovaného kalu se vrací zpět do biologického 

reaktoru a část je jako přebytečný kal odváděna ke zpracování do odpadového hospodářství.  

Následuje terciární čištění, kdy se provádí dočištění odpadních vod, především odstranění 

fosforu, nerozpuštěných látek a hygienizace vody (odstranění patogenů). 

Vodní dílo Tři soutěsky 

Vodní dílo Tři soutěsky v Čínské lidové republice je dnes nepochybně největší víceúčelové 

dílo na světě, jehož výstavba začala v roce 1994 a skončila v roce 2006 (dokončení hráze 

a osazení posledních generátorů pak v roce 2011), a které leží na řece Jang-tse v Číně. Jedná 

se o vodní dílo s největším výkonem vodní elektrárny – 32 generátorů, každý o výkonu 

700 MW – celkem tedy 22.4 GW (pro srovnání – výkon Temelína je 2,1 GW) i o dílo 

s největším objemem uloženého betonu (28 milionů m3), kromě toho se jedná 

o pravděpodobně nejvíce kontroverzní stavbu jak z hlediska životního prostředí, tak 

z hlediska zásadu do života lidí. – Kvůli výstavbě vodního díla Tři soutěsky se muselo 

přestěhovat 1,3 milionu lidí, v roce 2007 oznámila čínská vláda nutnost stěhování pro další 

4 miliony lidí z důvodů rozsáhlých sesuvů, eroze půdy a znečištění. 

Hlavní účely díla  

Projekt Tři soutěsky předpokládal od prvních studií víceúčelové využití vodního díla: kladl 

důraz na zmírnění povodňových škod, výrobu elektrické energie a zlepšení plavebních 

podmínek. Při prezentaci ochranného účinku nádrže jsou často uváděny údaje o počtu obětí 

v povodí řeky během povodní v letech 1931 a 1935, kdy v obou případech zahynulo téměř 

150 tisíc lidí, 1952 obětí pak zahynulo při povodních v roce 1998. Povodně v roce 1998 trvaly 

dva měsíce a kromě ztráty na životech znamenaly velké materiální škody. V rámci projektu se 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Patogen
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studovalo přibližně 15 přehradních profilů a uvažovalo se o různé výšce přehrady (160 m 

i nad 200 m). Zvolená lokalita se vyznačuje kvalitním skalním podložím na bázi žuly bez 

výrazných poruchových zón. Objemy výkopů ve skalním prostředí se rovněž vymykají 

běžným představám. Dvě samostatné větve plavebních kanálů jsou vylámány ve skále 

a v nich jsou osazeny stupnice plavebních komor překonávajících rozdíl hladin v nádrži 

a v korytě pod přehradou. Výkopové práce ve skalním prostředí v dotyku s přehradou si 

vynucovaly trvalou pozornost z důvodů narušení skalního masivu odstřely. Celkový objem 

uloženého betonu cca 28 milionů m
3
 překračuje několikanásobně dosavadní rekordy 

přehradní výstavby. Jde převážně o masivní betonové konstrukce, u nichž má mimořádný 

význam omezení rizika vzniku trhlin. Na realizaci se kromě domácích odborníků podílela 

četná nadnárodní konsorcia včetně špičkových zahraničních expertů. 

Pro úplnost: projekt tohoto vodního díla pochází z roku 1919, do roku 2009 bylo spuštěno 

26 turbín o výkonu 18,2 GW, délka hráze v koruně je 1 725 m, výška hráze je 185 m a šířka 

hráze je 126 m.  

 

 Obrázek 16 – Vodní dílo Tři soutěsky – v blízkosti hráze byl vybudován i park  

 

Přehrada Vajont 

Přehrada Vajont v Itálii je symbolem jedné z nejhorších tragédií vodohospodářského díla. 

Přehrada byla dokončena v roce 1961 a v roce 1963 zde došlo ke zřícení více než 100 miliónů 

m
3
 zeminy, které způsobily vzedmutí 30 – 50 miliónů m

3
 vody přeměněné do 150 m vysoké 

vlny, která se přelila přes hráz a zcela zničila městečko Langarone, kde zahynulo 2 177 lidí. 
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V současné době je přehrada zčásti zasypána, oběti neštěstí připomíná pomník. Při neštěstí 

zůstala hráz nepoškozena. 

 

Obrázek 17 – Přehrada Vajont 

 

1.4 Speciální stavby 

Mezi speciální stavby patří stožáry a podzemní stavby. 

Stožáry 

 Stožár je svislé technické zařízení většinou se speciálním účelem, které umožňuje 

umístění nějakého předmětu nebo zařízení do větší výšky nad zemský povrch. Jedná 

se dost často o vysoký štíhlý (zpravidla kovový) nosník kruhového průřezu nebo 

o příhradovou konstrukci.  

 Vlajkové stožáry 

Jedno z nejběžnějších použití stožárů je jeho použití coby nosníku konstruovaného pro 

vztyčování vlajky - vlajkový stožár. Vlajkový stožár bývá doplněn o systém pro 

vztyčování a snímání vlajky. 

 Anténní stožáry 

Jiné běžné využití stožárů spočívá v jejich aplikaci ve funkci anténních nosníků, např. 

pro telekomunikační služby. Telekomunikační stožáry mohou být umístěny jak na 

zemském povrchu, tak na střechách vysokých budov, na palubách větších lodí atd. Pro 

telekomunikační stožáry se využívá obvykle jeden ze dvou typů konstrukce - 

příhradové konstrukce nebo jednodříkové rourové konstrukce. Telekomunikační 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9B
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kruh
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Pr%C5%AF%C5%99ez&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vlajka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%A9na
http://cs.wikipedia.org/wiki/Telekomunikace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9B
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99echa
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lo%C4%8F
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C5%99%C3%ADhrada&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Roura
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stožáry jsou často stavěny formou víceúčelových věží, kdy je stavba navržena 

například zároveň jako rozhledna. 

 Příhradové stožáry 

Příhradové stožáry jsou navrženy šroubované, převážně z bezešvých trubek kruhového 

průřezu v kombinaci v některých případech s válcovanými úhelníky. Standardními 

součástmi stožárů jsou žebříky, vnější kabelová vedení a technologické plošiny. 

 Rourové stožáry 

Rourové stožáry jsou navrženy z dílů vyrobených ze svařovaných velko-průměrových 

rour, spoje jsou přírubové s vysoko-pevnostními šrouby. Standardními součástmi 

stožárů jsou žebříky, vnitřní kabelová vedení a technologické plošiny ve vrcholové 

části stožáru. 

 

   

Obrázek 18 – Stožáry vysokého napětí Obrázek 19 – Stožáry trolejového  

 vedení  

 

Osvětlovací stožár 

Jedná se zpravidla o vysoký štíhlý nosník nesoucí osvětlovací prvky pro plošné osvětlování 

většího prostranství např. na nádraží, nebo na sportovním stadionu apod. 

 

   

Obrázek 20 – Osvětlovací stožár Obrázek 21 – Osvětlovací stožár 

 

  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Rozhledna
http://cs.wikipedia.org/wiki/Trubka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Roura
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADruba
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nosn%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Osv%C4%9Btlov%C3%A1n%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Prostranstv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezni%C4%8Dn%C3%AD_stanice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sport
http://cs.wikipedia.org/wiki/Stadion
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Lec06m76.JPG
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Stožár trolejového vedení 

Stožáry trolejového vedení slouží pro zavěšení trolejového vedení na elektrifikovaných 

drahách (železnice, tramvaj, trolejbus). Na železnici jde často o příhradové stožáry, 

u tramvajových a trolejbusových vrchních vedení může být trolejový drát upevněn na převěsu 

(laně nataženém mezi stožáry nebo na výložníku (vodorovné trubkové konstrukci). Dosud je 

běžné používat pro zavěšení troleje také stožáry veřejného osvětlení. Některé stožáry nesou 

mimo troleje také napájecí kabel nebo jsou přizpůsobeny pro napínání troleje. Mají kladku 

a vedení pro zavěšení napínacího závaží. Existuje mobilní stožár, používaný při opravách 

trolejového vedení. Stožár běžné velikosti je připevněn do několikatunového betonového 

bloku. Při opravě jediného stožáru tak není nutné vyřadit z provozu celou trať. 

Podzemní stavby 

O podzemních stavbách se hovořilo v kapitole 1.2 Dopravní a podzemní stavby. Kromě 

dopravního stavitelství se podzemní stavby objevují i u vodohospodářských staveb 

(vodovodní přivaděče, kanalizační sběrače, kmenové a jiné stoky, přívodní, obtokové 

a odpadní tunely, šachty tlačné a vyrovnávací) a energetických staveb.  

 

2. Stavební materiály 

Mezi nejčastěji používané materiály ve stavebnictví patří beton (železobeton), ocel 

a dřevo. Dalšími materiály používanými ve stavebnictví jsou například sklo, umělé hmoty, 

hliník a jiné materiály.  

2.1 Beton a železobeton 

Beton ve stavebnictví začali používat již staří Římané ve 2. století před naším letopočtem. 

Během osmi set let Římané tuto technologii zdokonalili, se zánikem Římské říše znalosti 

betonu upadly a použití betonu se omezilo na výplně základů. Opětovný rozkvět betonových 

konstrukcí začal znovu na přelomu 19. a 20. století, kdy se začal používat železobeton. 

V České republice je první významnou betonovou stavbou Palác Lucerna na Václavském 

náměstí v Praze, postavený v letech 1907 až 1916 Václavem Havlem, Stanislavem Bechyněm 

a Václavem Prokopem.  

  

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDeleznice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tramvaj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Trolejbus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ve%C5%99ejn%C3%A9_osv%C4%9Btlen%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Trolejov%C3%A9_veden%C3%AD
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V průběhu 20. století se stal beton (přesněji řečeno železobeton) hlavním stavebním 

materiálem. Mezi technicky zajímavé železobetonové stavby patří řada přehrad (Orlík, 

Pastviny, Křímov), mostů (Žďákovský most, Zvíkovský most), výškových staveb 

a vodohospodářských staveb (střekovské zdymadlo v Ústí nad Labem). 

 

         

Obrázek 22 – Zdymadlo Střekov 

 

 

Beton se skládá z kameniva, cementu a vody. Vlastnosti betonu (pevnost v tlaku, modul 

pružnosti, propustnost) závisí na kvalitě jeho složek a jejich poměru. Platí, čím větší je 

množství a pevnost cementu, tím je větší pevnost betonu (do cca 450 kg/m
3
).  Minimální 

množství cementu je 200 kg/m
3
 u prostého betonu a 280 kg/m

3
 u železobetonu. Pevnost 

kameniva rovněž ovlivňuje pevnost betonu a platí, že kamenivo by mělo mít plynulou křivku 

zrnitosti.  

Jako příklad můžeme vzít beton navržený ve skriptech (Procházka, Trtík, Vodička, 1989), 

kde vychází následující složení betonu: 

Hmotnost cementu: 433 kg, 

Hmotnost vody: 190 kg, 

Hmotnost kameniva: 1721 kg, 

Přičemž kamenivo se skládá z následujících frakcí: 

 Frakce 0 – 4….. 482 kg, 

 Frakce 4 – 8…. 550 Kg, 

Frakce 8 – 16…. 688 kg. 
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Zde i v tabulce 2.1 si všimněme vodního součinitele, který udává poměr mezi hmotností 

vody a hmotností cementu: 

w = mv/ mc, 

 Kde w – je vodní součinitel, 

 mv – je hmotnost vody, 

 mc – je hmotnost cementu. 

 

Minimální třídy betonu a minimální obsah cementu v kg/m
3
 ve vztahu ke stupni agresivity prostředí 

Stupeň agresivity prostředí 2a 2ba 2bb 3a 3b 4 5 

            a b a b c 

Minimální obsah cementu 280 300 330 330 350 330 350 300 330 370 

Min. třída betonu C12/15 C25/30 C25/30 C30/37   C25/30 C30/37 C35/45 

Maximální vodní součinitel 0,6 0,5 0,5 0,5 0,45 0,5 0,45 0,55 0,5 0,45 

Tabulka 2.1 – Třídy betonu ve vztahu k agresivitě prostředí 

 

Stupně agresivity prostředí: 

2 – vlhké prostředí bez působení agresivních látek,  

2a – bez možnosti výskytu mrazu, (např. konstrukce v neagresivní půdě, např. 

základy), 

2b – s možností výskytu mrazu, 

2ba – při působení atmosférické vlhkosti, 

  (např. horní povrch mostovky pod izolací a pečetící vrstvou), 

 2bb – při působení zvýšené vlhkosti nebo vody,  

  (např. ostatní části mostních konstrukcí v kontaktu s vodou, sněhem, 

nebo zeminou),  

3 – vlhké prostředí s možností výskytu mrazu a účinku chemických rozmrazovacích látek, 

3a – atmosférická vlhkost a slaná mlha, (např. konstrukce nad i pod podzemními 

komunikacemi), 

3b – zvýšená vlhkost nebo voda a přímé účinky chemických rozmrazovacích látek 

(např. úložné prahy). 

 

Vlastnosti betonové konstrukce závisejí jak na vlastnostech betonové směsi (třída betonu), 

tak i na kvalitě provedení betonové konstrukce.  
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2.1.1 Fáze betonáže 

Prvním krokem betonáže jsou přípravné práce – převzetí uložené výztuže, kontrola čistoty 

bednění, zapsání všech náležitostí do stavebního deníku.  

Dalším krokem je doprava betonové směsi. Betonovou směs dopravujeme na stavbu 

většinou auto-domíchávačem, na stavbě pak buďto betonovou pumpou, nebo bádií (nádoba 

určená pro dopravu betonové směsi) a jeřábem.  

Před zahájením betonáže se na stavbě provádí zkouška zpracovatelnosti, během betonáže 

se (obvykle z každého mixu či z každého uceleného celku) odeberou vzorky pro stanovení 

krychelné pevnosti betonu – zkoušky krychelné pevnosti betonu se provedou 28. den po 

betonáži. 

Betonovou směs ukládáme po vodorovných vrstvách stejné tloušťky tak, abychom mohli 

jednotlivé vrstvy zhutnit, přičemž postup betonáže musí být plynulý, aby došlo ke spojení 

jednotlivých vrstev. Pokud je betonová plocha velká, je třeba vytvořit pracovní spáru. 

Pracovní spára je nejslabším místem betonové konstrukce. 

Po uložení musíme betonovou směs zhutnit (pokud se nejedná o speciální, samozhutnitelný 

beton). Zhutňování betonu je proces, kterým co nejtěsněji seskupujeme betonovou směs, 

abychom vytvořili kompaktní hmotu bez mezer vzduchu - všechny mezery jsou zcela 

vyplněny cementovou kaší a zhutněný beton má nejmenší objem. Tento proces lze uskutečnit 

propichováním, pěchováním, lisováním, válcováním, odstřeďováním, stříkáním, ultrazvukem, 

injektáží, vakuací, vibrací, případně kombinací uvedených způsobů. Nejvíce používanou 

metodou je vibrační zhutňování, kdy se do betonu přenášejí rychlé kmity (otřesy), získané 

vibračním budičem v rozsahu 1800 – 3000 ot./min. (30 - 50 Hz). Vibrace působící na čerstvý 

beton způsobují ztekucování směsi a tím i uvolňování části záměsové vody, která jako mazivo 

snižuje vnitřní tření částic a beton se mění v polotekutou látku, v níž se zrna kameniva snaží 

zaujmout nejmenší a nejstabilnější polohu. Nejčastěji se používají ponorné vibrátory, občas 

příložné vibrátory, které se přikládají na bednění.  

Po dokončení betonáže je třeba povrch betonu ošetřovat – v případě, že po dokončení 

betonáže mohou přijít mrazy, je třeba konstrukci přikrýt či zahřívat, v případě, že je povrch 

konstrukce vystaven přímému slunečnímu svitu, teplu nebo teplému větru, je třeba zabránit 

odpařování vody z povrchu betonu, které má za následek vznik trhlin. Povrch betonu 

chráníme (ošetřujeme) kropením vodou, přikrytím vlhkou fólií nebo vlhkou tkaninou, nebo 

nástřikem parotěsné látky, která zamezí odpařování vody.  
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Během provádění betonových konstrukcí je třeba hlídat klimatické podmínky. V létě je 

třeba dbát na dostatečné zvlhčení betonu, zimní období je třeba rozdělit do několika teplotních 

fází. Pokud jsou teploty pod -10 °C, doporučuje se betonáž přerušit. Do -10 °C je betonáž za 

určitých podmínek možná, přičemž je nejdůležitější chránit beton před únikem hydratačního 

tepla, aby nedošlo k poklesu teploty betonové směsi pod + 5 °C, kdy dochází k zastavení 

hydratace.  

Pokud je nezbytně nutné betonovat při teplotách nižších než +5 °C, je možné beton při 

betonáži ohřívat – buďto předehřát kamenivo, předehřát vodu, nebo zahřívat směs během 

transportu, případně zahřívat betonovou směs po dobetonování.  

Odbedňovat betonovou konstrukci můžeme druhý den (trámy, průvlaky), v případě sloupů 

a pilířů se zpravidla odbedňuje desátý den po dokončení betonáže. 

 

  

Obrázek 23 – Betonářské práce při stavbě Paláce Zdar v Ústí nad Labem 

 

 

Kvalita provedení (která je závislá na zhutnění) se dá zkontrolovat „rentgenováním“ – 

betonová konstrukce se z obou stran osadí sondami, mezi kterými se měří rychlost 

ultrazvukového paprsku, přičemž se vychází z rychlosti zvuku v betonu (cca 4 000 m.s
-1

) 

a z rychlosti zvuku ve vzduchu 330 m.s
-1

. Další možností je provedení jádrového odvrtu – při 

něm však dochází k narušení betonové konstrukce. Určitou ukázkou kvality provedení 

betonové konstrukce je také množství, šířka a hloubka trhlin.  

2.1.2 Fyzikální vlastnosti betonu 

U betonu stanovujeme pevnost v tlaku (nejdůležitější hodnota u betonu), pevnost v tahu 

a modul pružnosti. 
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Pevnost v tlaku 

Pevnost betonu v tlaku je základní vlastností, pro kterou beton používáme. Pevnost betonu 

v tlaku stanovujeme na krychlích o rozměru 150 x 150 x 150 mm, na válcích o rozměrech 

150 x 300 mm nebo na hranolech 150 x 150 x 600 mm a zkoušíme ji po 28 dnech od 

betonáže. Pevnost v tlaku se mění v čase – pro potřeby výpočtu se používá pevnost betonu 

v tlaku po 28 dnech, která je na cca 70 % celkové pevnosti, která nastává po jednom až dvou 

letech. Pevnost betonu v tlaku se pohybuje (dle třídy betonu) od 5 do 60 MPa (běžně se 

používají betony s pevností od 20 do 40 MPa).  

Pevnost betonu v tlaku ovlivňuje množství cementu (min. množství 200 kg.m
-3

, max. 

množství 450 kg.m
-3

), kvalita cementu, množství vody (větší množství vody, než je optimální 

snižuje pevnost betonu o cca 0,3 – 0,5 MPa na jeden přebytečný litr), vliv ošetřování a vliv 

zmrznutí. Pokud beton zmrzne okamžitě po uložení, dojde k vytvoření takzvané betonové 

konzervy a po rozmrznutí začíná hydratace od počátku. Pokud beton zmrzne během prvních 

7 dnů od betonáže, ztrácí 90 % své pevnosti a stává se nepoužitelným. Pokud beton zmrzne 

mezi 7. a 21. dnem, je pokles pevnosti mezi 25 a 70 % a konstrukci je třeba posoudit. Pokud 

k promrznutí projde mezi 21. a 28. dnem po betonáži, je pokles pevnosti betonu do 10 %. 

K tomu, aby bylo dosaženo optimální pevnosti betonu v tlaku, je třeba beton po betonáži 

ošetřovat. 

Pevnost v tahu 

U betonu se zkouší pevnost v prostém tahu a pevnost v příčném tahu. Pevnost betonu 

v tahu je cca 10x až 25 x nižší než pevnost v tlaku. Právě nízká pevnost v tahu omezuje 

použití nevyztužených betonových konstrukcí na případy namáhání v tlaku, což jsou 

například základy nebo klenby. Pro přenos tahu v betonu se používá výztuž.  

Modul pružnosti 

Modul pružnosti je deformačním parametrem, který ovlivňuje deformace betonových 

konstrukcí – průhyb, posun, zkrácení od zatížení. U staticky neurčitých konstrukcí je rozdíl 

teplot doprovázen změnou napětí v konstrukci, která dále vyvolá změnu deformace. 

U staticky určitých konstrukcí nemá tuhost konstrukce (a tedy ani modul deformace) na 

protažení vliv.  

Obzvláště důležitý je modul deformace například u mostů, u stropů s velkým rozpětím – 

tedy všude tam, kde jsou důležité deformace, respektive průhyby.  
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Modul pružnosti definujeme Hookovým zákonem, který pro jednoosé namáhání můžeme 

napsat v následujícím tvaru (příkladem je jednoosý tah či tlak):  

E = , 

 Kde E – je modul deformace (MPa), 

  – je napětí (MPa), 

  – je poměrné přetvoření.  

 

Tento vztah můžeme doplnit o počáteční vlivy (například vliv teploty, dotvarování) a zapsat 

v rozšířeném tvaru:  

E =   kde= t,, 

-  poměrná deformace od změny teploty, 

- součinitel teplotní roztažnosti (pro železo i beton 12.10
-6

K), 

t – změna teploty.  

 

Obrázek 24 – Znázornění modulu deformace 

 

Modul pružnosti betonu se pohybuje v intervalu 20 – 40 GPa a je v korelačním vztahu 

s pevností betonu. Největší vliv na modul pružnosti betonu má modul pružnosti kameniva 

(30 – 100 GPa), roli zde hraje také rozvoj trhlin mezi cementem a kamenivem a modul 

pružnosti cementu (5 – 25 GPa).  

2.1.3 Rozložení napětí v železobetonovém průřezu 

V každém průřezu obecně může vznikat tah nebo tlak, přičemž tažený (tlačený) může být 

celý průřez, nebo jen jeho část.  

Podívejme se nyní na jednotlivé případy namáhání a postupně si vysvětleme, proč 

vyztužujeme beton výztuží: 
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Příklad: 

Tlačený průřez - centricky zatížený sloup. 

Sloup je zatížen centricky působící silou o velikosti 200 kN, plocha průřezu sloupu je 

0,4 m x 0,4 m. Při našem výpočtu zanedbáme vliv vzpěru a součinitele bezpečnosti, které 

bychom v reálném statickém výpočtu museli zohlednit. Pevnost betonu bude 25 MPa (opět 

zde zanedbáme součinitele bezpečnosti).    

Chceme posoudit, zda napětí v uvedeném průřezu je nižší než 25 MPa a zda tedy průřez 

vyhoví.  

A následně určíme, jaký rozměr sloup musí mít, aby průřez vyhověl. 

Zde uvádím, že zde existuje možnost vybočení sloupu, tedy ztráta stability účinkem 

tlakové síly. Návrhem a výpočtem stability se zde nezabýváme, tato teorie je dále vysvětlena 

v kapitole 2.2 ocelové konstrukce v části věnované vzpěrnému tlaku.  

´ 

Obrázek 25 – Centricky zatížený sloup 

 

Rozdělení napětí ve sloupu je dle následujícího vztahu: 



 = F / A, 

 Kde   – je napětí v betonovém průřezu [MPa], 

 F – je zatížení (v tomto případě síla centricky zatěžující sloup) [N], 

 A – je plocha průřezu [m
2
]. 

 

Obecně lze vztah mezi napětím a silou vyjádřit následovně:  

 

F = ∫A   dA, 
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Tedy - síla je integrálem napětí přes plochu, na které napětí působí. Tento vztah platí nejen 

pro tah/ tlak, ale i v případě ohýbaných prvků.  

 

Po dosazení dostaneme:  

 

 = F / A = 200 / (0,4 x 0,4) = 1 250 kPa = 1,25 MPa 

  

Vidíme, že rozměr průřezu je dostatečný, protože v průřezu je dosaženo maximálního 

napětí 1,25 MPa, zatímco pevnost betonu je 25 MPa. 

 

Podívejme se nyní na tuto úlohu obrácenýma očima – jaká by musela být plocha průřezu, 

aby nedošlo k porušení sloupu, tedy k dosažení maximální pevnosti betonu, přičemž zvýšení 

napětí by vedlo k porušení průřezu betonu. 

 

A = F /  = 200 / 25 000 = 0,008 m
2
 (což odpovídá průřezu 8 cm x 10 cm).   

 

Zde je třeba zdůraznit, že se jedná o teoretický, školní výpočet – v reálném statickém 

návrhu bychom museli zohlednit vlastní tíhu sloupu, vzpěr a bezpečnostní součinitele, jak 

zatížení, tak materiálu a dále posoudit stabilitu sloupu.  

  

Nyní zatížíme sloup silou 200 kN, ale v tahu. V tomto případě by plocha průřezu musela 

být: 

 

A = F /  = 200 / 2.000 = 0,08 m
2
 (což odpovídá průřezu 40 cm x 20 cm – tedy 

desetinásobná plocha proti ploše při namáhání tlakem, což je dáno tím, že pevnost betonu 

v tlaku je cca 10 % pevnosti v tlaku).  

Příklad: 

Prostý nosník namáhaný ohybem. Délka nosníku bude 10 m, doprostřed nosníku umístíme 

osamělé břemeno o tíze 200 kN (tedy břemeno o váze 20 tun). 
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Obrázek 26 – Prostý nosník namáhaný ohybem 

 

Tento problém můžeme řešit jako dvourozměrný problém. Tedy veškerý pohyb může být 

pouze ve svislém směru (osa z) a ve vodorovném směru (osa x) a pootočení (rotace) kolem 

osy kolmé na rovinu xz. Nosník má tedy tři stupně volnosti – tyto tři stupně musíme odebrat, 

abychom zabránili pohybu nosníku ve svislém směru, ve vodorovném směru a pootočení 

kolmému k ose xz. Stupně volnosti „odebíráme“ různým upevněním, neboli podepřením 

nosníku. Rozeznáváme podepření vetknutím, kdy odebíráme tři stupně volnosti – posun ve 

svislém směru, posun ve vodorovném směru a možnost rotace. V tomto podepření vzniká 

kromě svislé a vodorovné síly i ohybový moment. Při odebrání stupně volnosti vnášíme do 

konstrukce sílu (moment), kterou nazýváme reakce. Při vetknutí jsou tedy v místě vetknutí do 

konstrukce vneseny tři reakce. 

Druhým způsobem podepření je pevný kloub, který zabraňuje svislému a vodorovnému 

pohybu, ale umožňuje rotaci a odebírá dva stupně volnosti. V místě kloubu je umožněno 

pootočení konstrukce, v tomto bodě nevzniká ohybový moment (který by naopak vznikl, 

kdybychom v tomto bodě pootočení zabránili). Do konstrukce tedy vnášíme pouze svislou 

a vodorovnou sílu, viz obrázek 2.4.  

Třetím způsobem podepření je posuvný kloub, který odebírá jeden stupeň volnosti (ve 

směru, ve kterém je nosníku zabráněno v pohybu), v místě kloubu je umožněno pootočení 

konstrukce a posun ve vodorovném směru. V tomto bodě tedy nevzniká ohybový moment 

a vodorovná síla.  
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Obrázek 27 – Možnosti podepření nosníků 

 

Nosníku v našem příkladu jsou v bodě A, kde je nosník podepřen pevným kloubem, 

odebrány dva stupně volnosti, v bodě A jsou tedy dvě reakce: Az a Ax. V bodě B je nosník 

podepřen posuvným kloubem, nosníku je tedy odebrán jeden stupeň volnosti a vzniká zde 

svislá reakce B. 

 

Pro každý (a tedy i náš) nosník platí následující podmínky rovnováhy: 

 

Podmínka rovnováhy ve svislém směru:  

↓: ∑ Reakcí + ∑ Zatížení ve svislém směru = 0 

Pro náš nosník tedy platí: ↓: - Az - B + F = 0 

 

Podmínka rovnováhy ve vodorovném směru:  

→: ∑ Reakcí + ∑ Zatížení ve vodorovném směru = 0 

Pro náš nosník tedy platí: →:  Ax = 0 

 

Dále víme, že v bodě A, kde je umístěn kloub, je ohybový moment roven nule. Pevný 

kloub umožňuje pootočení a v tomto bodě na rozdíl od vetknutí nevzniká reakce ohybového 

momentu.  
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Spočítáme tedy všechny ohybové momenty, které k bodu A působí, přičemž víme, že 

součet všech ohybových momentů působících k bodu A je roven nule. 

  

∑ MA = 0 = A . 0 - 5 . F + 10 . B = 0 - 5 . 200 kN + 10.B → 10.B = 1.000 kN → B = 100 

kN 

 

Totéž platí pro bod B: v bodě B je umístěn posuvný kloub, který odebírá svislou reakci 

a ohybový moment je roven nule. Posuvný kloub umožňuje pootočení a vodorovný posun, 

jedinou neznámou je svislá reakce B. V tomto bodě nevzniká reakce ohybového momentu, 

ohybový moment je zde nulový.  

Spočítáme tedy všechny ohybové momenty, které k bodu B působí, přičemž víme, že 

součet všech ohybových momentů působících k bodu B je roven nule. 

  

∑ MB = 0 = B . 0 + 5 . F - 10 . Az = 0 + 5 . 200 kN – 10.Az → 10.Az = 1.000 kN → Az = 

100 kN 

Nyní se vraťme k podmínce rovnováhy ve svislém směru:  

↓: ∑ Reakcí + ∑ Zatížení ve svislém směru = 0 

Pro náš nosník tedy platí: ↓:  -Az - B + F = -100 kN - 100 kN + 200 kN = 0 kN 

 

Součtovou podmínku ve svislém směru můžeme tedy použít jako kontrolu při výpočtu reakcí. 

 

Zaveďme si nyní znaménkovou konvenci vnitřních sil, které na průřez nosníku působí: 

 

Obrázek 28 – Znaménková konvence vnitřních sil 

 

Když se podíváme na nosník na obrázku č.26, vidíme, že v něm nepůsobí žádná normálová 

síla N, tedy síla působící v ose nosníku. Není zde ani žádné zatížení působící v ose nosníku 
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a jediná reakce působící v ose nosníku, reakce Ax, je rovna nule. Veličiny V a M představují 

posouvající sílu a ohybový moment v průřezu.  

 

Nyní umístíme břemeno 200 kN do vzdálenosti 3m od levého okraje nosníku. Jako první 

krok opět stanovíme reakce: 

 

 

Obrázek 29 – Prostý nosník zatížený osamělým břemenem 200 kN 

 

∑ MA = 0 = Az . 0 - 3 . F + 10 . B = 0 - 3 . 200 kN + 10.B → 10.B = 600 kN → B = 60 kN 

∑ MB = 0 = B . 0 + 7 . F - 10 . Az = 0 + 7 . 200 kN – 10.Az → 10.Az = 1 400 kN → Az = 

140 kN 

↑:  Az + B - F = 60 kN + 140 kN – 200 kN = 0 kN 

 

U posouvajících sil zvolíme pro jejich analýzu výchozí bod A. 

V bodě A vneseme do nosníku reakci Az – jiné posouvající síly v bodě A nejsou, jejich 

velikost tedy odpovídá reakci Az. V intervalu < A, C) žádná další síla kolmá k ose nosníku, ať 

reakce či vnější zatížení, na nosník nepůsobí, posouvající síla tedy zůstává v tomto intervalu 

konstantní s hodnotou Q = Az = 140 kN. V bodě C, ve vzdálenosti 3 m od bodu A působí na 

nosník svislá síla F = 200 kN, a v bodě C tedy posouvající síla nabývá hodnoty Q = Az + F = 

140 – 200 kN = - 60 kN.  

V intervalu < C, B) nepůsobí na nosník žádná svislá síla, hodnota posouvající síly tak 

zůstává konstantní a nabývá hodnoty 60 kN. V bodě B na nosník působí svislá reakce B 

a součet posouvajících sil v bodě B je tedy 0.  

Pro názornost ještě zvolme pro analýzu posouvajících sil jako výchozí bod B.  
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V intervalu < B, C) se objevuje pouze reakce B, v tomto intervalu má posouvající síla 

konstantní hodnotu 60 kN. V bodě C působí vnější zatížení 200 kN, posouvající síla tedy 

v tomto bodě dosáhne hodnoty 60 kN + 200 kN = 140 kN, a tato hodnota zůstává v tomto 

intervalu konstantní. V bodě A dosáhne hodnota posouvající síly hodnoty Q = 140 kN – A = 

140 kN - 140 kN = 0. (Všimněme si zde znaménkové konvence posouvající síly.) 

 

Obrázek 30 – Průběh posouvajících sil na prostém nosníku 

 

Nyní analyzujme průběh ohybových momentů: 

Vyjděme z bodu A: 

V bodě A je pevný kloub, který nevnáší do konstrukce ohybový moment. Směr analýzy je 

z bodu A do bodu C a dále do bodu B. V bodě A tedy působí pouze reakce Az, která působí na 

nulovém rameni. Moment v bodě A tedy působí následující hodnotou: 

 

MA = A . 0 = 140 kN . 0 = 0 kN.m 

 

V intervalu < A, C) působí svislá reakce A na rameně, velikost ohybového momentu je 

dána součinem reakce Az a vzdálenosti bodu A od analyzovaného místa. Ve vzdálenosti 2 m 

od bodu A tedy nabývá hodnota ohybového momentu hodnoty: 

 

M2 = Az . 2 = 140 kN . 2 m = 280 kN.m 

 

V bodě C nabývá ohybový moment hodnoty: 

 

 MC = Az . 3 = 140 kN . 3m = 420 kN.m 

 

V intervalu < C, B) působí svislá reakce Az na rameni rovném vzdálenosti bodu A 

a analyzovaného místa a svislá síla F na rameni rovném vzdálenosti bodu C od analyzovaného 
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místa. Velikost ohybového momentu je dána součinem reakce Az a vzdálenosti bodu A od 

analyzovaného místa a součinem síly F a vzdálenosti bodu C od analyzovaného místa. 

Ve vzdálenosti 4 m tedy nabývá hodnota ohybového momentu hodnoty: 

 

M4 = Az . 4 – F . (4-3) = 140 kN . 4 m – 200 kN . 1m  = 360 kN.m 

 

Ve vzdálenosti 9 m od bodu A nabývá ohybový moment hodnoty: 

 

M9 = Az . 9 – F . (9-3) = 140 kN . 9 m – 200 kN . 6 m   = 1 260 kN.m – 1 200 kN.m = 60 

kN.m 

 

V bodě B nabývá ohybový moment hodnoty: 

 

MB = Az . 10 – F . (10-3) = 140 kN . 10 m – 200 kN . 7 m   = 1.400 kN.m – 1 400 kN.m = 

0 kN.m 

 

Pokud provedeme analýzu ohybových momentů z bodu B, dostaneme stejné výsledky: 

V intervalu < C, B) působí pouze svislá reakce B na rameni rovné vzdálenosti 

analyzovaného bodu od reakce B: 

V bodě C nabývá ohybový moment hodnoty:  

 

MC = B . 7 = 60  kN . 7 m = 420 kN.m 

 

V intervalu < B, A) působí svislá reakce B na rameni rovnému vzdálenosti analyzovaného 

bodu od reakce B a vnější síla F na rameni rovnému vzdálenosti analyzovaného bodu od 

síly F. 

Ve vzdálenosti 8 m od bodu B nabývá ohybový moment hodnoty: 

 

M8B = B . 8 – F . (8-7) = 60 kN . 8 m – 200 kN . 1 m = 480 kN.m – 200 kN.m = 280 kN.m 
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V bodě A nabývá ohybový moment hodnoty:  

 

MA = B . 10 – F . (10-7)  = 60  kN . 10 m – 200 kN . 3 m = 600 kN.m – 600 kN.m = 0 

kN.m 

 

Obrázek 31 – Průběh ohybových momentů 

 

Z analýzy ohybových momentů vyplývá několik závěrů: 

1. V bodech A a B je ohybový moment roven nule – nosník je uložen na svých koncích 

na kloubech (v bodě A na pevném kloubu, v bodě B na posuvném kloubu). 

2. Nezáleží na tom, zda analýzu posouvajících, normálových sil či ohybového momentu 

zahajujeme v jednom či druhém směru, protože výsledek je vždy stejný. 

3. V intervalu < A, C) a < C, B) je průběh posouvající síly konstantní, průběh ohybového 

momentu je tedy lineární. 

 

Vraťme se nyní k předchozímu příkladu a posuďme průřez v bodě C, kde je průřez 

namáhán maximálním ohybovým momentem. 

 

Pro jednoduchost předpokládejme, že pevnost v tlaku a v tahu je stejná (příkladem může 

být ocel, u které je pevnost v tlaku a v tahu totožná). Zatímco u tahu a tlaku je celý průřez 

tažen (tlačen), u ohýbaného nosníku je část průřezu tlačena a část průřezu tažena.  

V počátečním stadiu není průřez namáhán žádným napětím, postupně se v průřezu napětí 

zvětšuje, přičemž platí, že v neutrální ose (v našem případě, kdy máme symetrický průřez, 

který má stejnou únosnost v tlaku i v tahu, prochází neutrální osa středem průřezu) je napětí 

nulové, se vzdáleností od neutrální osy se napětí zvětšuje až do hodnoty maximálního napětí. 

Než je dosaženo v krajních vláknech maximálního napětí, zvyšuje se napětí se vzdáleností od 

neutrální osy lineárně. Hovoříme o tom, že v průřezu je dosaženo elastického rozdělení napětí 

až do okamžiku, ve kterém je v krajních vláknech dosaženo maximálního napětí. Když je 
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dosaženo maximálního napětí v krajních vláknech a zatížení (ohybovým momentem) se dále 

zvyšuje, je maximálního napětí dosahováno nejenom v krajních vláknech průřezu, přičemž 

napětí se zvyšuje (jak je patrné z obrázku) od krajních vláken k neutrální ose. Tento stav 

nazýváme pružno-plastickým rozdělením napětí. Extrémním případem rozdělení napětí je 

stav, kdy je v celém průřezu dosaženo maximální hodnoty napětí. Tento stav průřezu 

nazýváme stavem plastickým. 

 

Obrázek 32 – Rozdělení napětí v průřezu namáhaného ohybem 

 

Průřez, a) napětí  = 0 u nezatíženého průřezu, b) napětí  < max u průřezu, kde není 

dosaženo max. napětí v krajních vláknech, c) napětí  = max u průřezu, kde je dosaženo 

maximálního napětí v krajních vláknech, d) napětí  = max u průřezu, kde je maximálního 

napětí dosaženo v části průřezu, e) napětí  = max je dosaženo v celém průřezu. 

 

Daný stav pro větší názornost popíšeme jinými slovy ještě jednou. Po zatížení určitým 

ohybovým momentem jsou v případě našeho nosníku dolní vlákna tažena, horní tlačena. 

V dolní části průřezu tedy vzniká tah, v horní části průřezu vzniká tlak. Uprostřed nosníku 

žádné napětí nevzniká, osu průřezu, kde je napětí u ohýbaného nosníku rovno nule, nazýváme 

neutrální osou. 

Pokud zvyšujeme zatížení – ohybový moment – vzrůstá napětí v horních vláknech (tlak) 

i v dolních vláknech (tah) až do hodnoty, která odpovídá pevnosti materiálu v tlaku (v tahu). 

V tomto případě je dosaženo maximálního rozdělení napětí v průřezu v takzvaném elastickém 

(pružném) stavu. 

Pokud dále zvyšujeme ohybový moment a tím i napětí v průřezu, nedochází již k dalšímu 

zvyšování napětí v krajních vláknech průřezu (protože jsme již dosáhli maximálního napětí), 

ale zvyšuje se napětí v dalších bodech průřezu tak, jak je znázorněno na následujících 
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obrázcích, tedy hodnota maximálního napětí není pouze v krajních vláknech, ale této hodnoty 

je postupně dosahováno i v bodech blíže k neutrální ose.  

Maximální rozdělení napětí v průřezu při zatížení průřezu ohybovým napětím odpovídá 

takovému stavu, že ve všech částech průřezu je dosaženo maximálního napětí v tlaku (horní 

vlákna) a v tahu (spodní vlákna). 

 

Napětí v průřezu se stanoví následujícím způsobem: 

 

 = M / I . z = M / W 

 Kde:   – je napětí v analyzovaném bodě [MPa], 

 I – je moment setrvačnosti průřezu [m
4
], 

 z – je vzdálenost vláken od neutrální osy [m], 

W – je průřezový modul [m
3
]. 

 

Pokud se podíváme na obrázek č.2.10e) vidíme, že napětí v tlačené části průřezu můžeme 

nahradit tlakovou silou působící v těžišti, tedy ve středu tlačené části (platí že F = ∫A  dA, 

neboli F = A . ) a napětí v tažené části opět můžeme nahradit taženou silou působící v těžišti, 

tedy ve středu tažené části (opět platí že F = ∫A  dA, neboli F = A . ). Obě síly vyvozují 

ohybový moment, jehož velikost je rovna: 

 

M = Atlačené části .  tlak . htlačené části průřezu / 2 + Atažené  části .  tah . htažené  části průřezu / 2 

 

Vraťme se nyní k našemu nosníku. Předpokládejme, že ve všech bodech průřezu je 

dosaženo maximálního napětí v tahu i v tlaku a že maximální napětí, kterého může materiál 

nosníku dosáhnout, je 400 MPa (což odpovídá například oceli), a že průřez nosníku je 

čtvercový, přičemž výška nosníku je 10 cm a šířka nosníku je také 10 cm. 

 

Maximální ohybový moment, který tento nosník přenese, je následující: 

 

M = Atlačené části .  tlak . htlačené části průřezu / 2 + Atažené  části .  tah . htažené  části průřezu / 2 =  

= 0,1 . 0,05 . 400 . 10
6
 . 0,025 + 0,1 . 0,05 . 400 . 10

6
 . 0,025 = 100 kN.m 
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Výpočet maximálního napětí při daném zatížení pro případ, že maximální přípustné napětí 

dosažitelné v průřezu (tedy vlastně pevnost materiálu) je stejné v tlaku i v tahu, a že tedy 

stejná část průřezu je tlačena i tažena: 

 

 = M / (Atlačené části . htlačené části průřezu / 2 + Atažené  části . htažené  části průřezu / 2) = / (Atlačené části . 

htlačené části průřezu / 2 + Atažené  části . htažené  části průřezu / 2) = 420 / (0,1 . 0,05 . 0,025 + 0,1 . 0,05 . 

0,025) = 1.680 MPa 

 

Vidíme tedy, že průřez nevyhoví, tedy že napětí dosažené v průřezu by více než 

čtyřnásobně překročilo přípustné napětí průřezu. První možností tedy je zvýšit šířku průřezu 

z 10 cm na 42 cm. V tomto případě by platilo: 

 

 = M / (Atlačené části . htlačené části průřezu / 2 + Atažené  části . htažené  části průřezu / 2) = / (Atlačené části . 

htlačené části průřezu / 2 + Atažené  části . htažené  části průřezu / 2) = 420 / (0,42 . 0,05 . 0,025 + 0,42 . 

0,05 . 0,025) = 400 MPa 

 

Druhou možností je zvýšení výšky průřezu, proveďme zvýšení z 10 cm na 22 cm: 

 

 = M / (Atlačené části . htlačené části průřezu / 2 + Atažené  části . htažené  části průřezu / 2)  = / (Atlačené části . 

htlačené části průřezu / 2 + Atažené  části . htažené  části průřezu / 2) = 420 / (0,1 . 0,11 . 0,0505 + 0,1 . 0,11 

. 0,0505) = 378 MPa 

 

Vidíme, že zatímco šířku průřezu jsme museli zvýšit 4,2 násobně, v případně zvýšení 

výšky nám stačilo zvýšení 2,2 násobné – což je dáno tím, že zatímco šířka průřezu se nám ve 

výpočtu projeví lineárně, výška průřezu se nám ve výpočtu projeví kvadraticky.  

Některé materiály mají různou pevnost v tlaku a různou pevnost v tahu (například beton). 

Kdyby byl nosník, který analyzujeme, z prostého betonu s pevností v tlaku 40 MPa a pevností 

v tahu 4 MPa, vypadal by návrh nosníku následujícím způsobem (nezapomeňme, že 

výslednice normálové síly musí být nula, tedy výsledná tahová i tlaková síla jsou si rovny; 

rovněž pro jednoduchost uvažujme, že v obou částech, tedy v tlačené i v tažené, je dosaženo 

maximálního tlaku):  
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Tedy tlačená část zabírá cca 9 % průřezu, tažená část 91% průřezu – tlačená část má tedy 

rozměry 9 cm výšky a 100 cm šířky, tažená část 91 cm výšky a 9 cm šířky. Šířka 100 cm, 

výška 100 cm. 

 

Maximální ohybový moment, který tento nosník přenese, je následující: 

 

M = Atlačené části .  tlak . htlačené části průřezu / 2 + Atažené  části .  tah . htažené  části průřezu / 2 =  

    = 1 . 0,09 . 40 . 10
6
 . 0,045 + 1 . 0,91 . 4 . 10

6
 . 0,455 = 1.818 kN.m 

 

Ohybový moment od vnějšího zatížení je 420 kN.m, pokud by tedy náš průřez nebyl 

zatížen ohybovým momentem od vlastní tíhy, byl by tento nosník 4 x předimenzován. 

Podívejme se ještě tedy na ohybový moment od vlastní tíhy. Ohybový moment od vlastní tíhy 

spočítáme podle vzorce: 

 

M = 1/ 8 . q . l
2
,  

 Kde  M  je ohybový moment [kN.m], 

 q je spojité zatížení [k kN.m
-1

], 

 l je rozpětí nosníku [m]. 

 

Nejprve určíme spojité zatížení nosníku – při rozměrech průřezu nosníku 1 x 1 m 

a objemové hmotnosti prostého betonu 2 500 kg.m
-3

 je spojité zatížení 25 kN.m
-1

. Ohybový 

moment je tedy: 

 

M = 1/ 8 . q . l
2
 = 1/8 . 25  . 10

2
 = 312,5 kN.m.  

 

Celkový ohybový moment je 420 kN.m od vnějšího zatížení a při rozměrech průřezu 1 x 1 

m 312,5 kN.m od zatížení vlastní tíhou, celkem tedy 732 kN.m.  

Vidíme tedy, že rozměr průřezu můžeme zmenšit cca 3 x (z šířky 100 cm na šířku 35 cm), 

přičemž již víme, že je staticky výhodnější snížit šířku průřezu při zachování výšky průřezu. 

Nejdříve tedy přepočítáme ohybový moment od vlastní tíhy:  

 

M = 1/ 8 . q . l
2
 = 1/8 . 25 . 1 . 0,35  . 10

2
 = 110 kN.m.  
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Maximální ohybový moment, který tento nosník přenese, je následující: 

M = Atlačené části .  tlak . htlačené části průřezu / 2 + Atažené  části .  tah . htažené  části průřezu / 2 =  

    = 0,35 . 0,09 . 40 . 10
6
 . 0,045 + 0,35 . 0,91 . 4 . 10

6
 . 0,455 = 637  kN.m 

 

Celkový ohybový moment od vnějšího zatížení a vnitřní tíhy je: 

 

M = 420 + 110 = 530 kN.m.  

 

Stále platí, že normálová síla v průřezu je rovna nule:  

 

N = Atlačené části .  tlak  + Atažené  části .  tah . htažené  části průřezu  = 0,35 . 0,91 . 4 + 0,35 . 0,09 * 

40 = 0 kN 

 

Poslední možností je železobetonový průřez, kdy je tlačená část namáhána tlakem a tah 

přenáší výztuž.  

 

Opět můžeme použít výpočet pro ohybový moment  

 

M = Atlačené části . tlak . htlačené části průřezu / 2 + Atažené  části . tah . htažené  části průřezu / 2  

 

Kdy za tlačenou část dosadíme rozměry tlačené části betonu, a za taženou část výztuž.  

 

M = Atlačené části .  tlak . htlačené části průřezu / 2 + Avýztuže .  výztuže . a, 

 

kde A – je vzdálenost výztuže od neutrální osy. 

 

Pro zjednodušení se často používá vzorec: 

 

M = As . fyd . z, 

 

z = d – 0,4 x (pro elastické rozložení napětí)), 

z = d – 0,5 x (pro plastické rozložené napětí). 
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 kde  As – je plocha výztuže [m
2
], 

 Fyd – je pevnost výztuže [MPa], 

z – je rameno výslednic vnitřních sil (tedy mezi výslednicí tlačené oblasti 

a těžištěm výztuže) [m]. 

 

Udělejme hrubý odhad – šířka průřezu 30 cm, výška průřezu 50 cm. Dále předpokládejme, 

že 80 % průřezu je namáháno tlakem.  

 

Víme, že fyd = 435 MPa. 

Dále odhadneme z (při předpokladu plastického využití průřezu): 

 

z = 0,9 . h – x/2 = 0,9 . 0,5 – 0,5 . 0,5 . 0,8   = 0,45 – 0,2 = 0,25 m 

  

 Plocha výztuže pak je: 

As = M / (fyd . z) = 420 / (435 000 . 0,25) = 0,0038 m
2
 = 3 862 mm

2
. 

(příkladem je například pět prutů průměru 32 mm) 

Nyní uděláme kontrolu tlačené a tažené části, abychom věděli, že náš předpoklad je 

správný: 

 

N = Atlačené části .  tlak  + Atažené  části .  tah . htažené  části průřezu  = (0,0038 . 430 + 0,3.0,5.0,2 - 

0,3 . 0,5 . 0,8 . 40 = - 3 046 kN 

 

Z uvedeného předpokladu je vidět, že tato kontrola nevychází.  

Podívejme se nyní, jaké počáteční předpoklady mohou být jinak: 

Napětí v průřezu nemá plastický průběh, není tedy dosaženo maximálního napětí ve 

vláknech a prodlužuje se nám vzdálenost vnitřních sil. Náš výpočet byl tedy na bezpečné 

straně. 

Uvažujme nyní, že v tlačené části je dosaženo max. 28 MPa (hodnota 28 MPa byla 

stanovena iterací, aby vyšla nízká normálová síla), a že rozdělení napětí je pružné v tlačené 

i v tažené části.  

 

N = Atlačené části .  tlak  + Atažené  části .  tah . htažené  části průřezu  =  

 = (0,0038 . 430 + 0,3 . 0,5 . 0,2 . 4 /2 - 0,3 . 0,5 . 0,8 . 28 / 2)  = 14 kN  
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Nyní se podívejme, co nám přerozdělení napětí udělalo s ohybovým momentem: 

Tím, že se nám změnilo rozložení napětí, se změnilo z:  

 z = 0,9 . h – x/3 = 0,9 . 0,5 – 0,5 . 0,3 . 0,8   = 0,45 – 0,12 = 0,33 m 

 

M = As . fyd . z = 0,0038 . 430.000 . 0,33 = 539 kN.m 

 

Vidíme tedy, že únosnost průřezu se nám zvýšila. 

Vliv vzdálenosti výztuže od neutrální osy a ochrana výztuže proti korozi 

Při dimenzování železobetonového prvku jsme si ukázali, že čím větší je vzdálenost 

výztuže od neutrální osy, tím je průřez efektivnější a ekonomičtější. Teoreticky je nejlepší 

umístit výztuž na samý okraj průřezu – s tím, že vždy je třeba ochránit výztuž před korozí. 

Vzdálenost okraje průřezu od okraje výztuže – krytí výztuže – chrání výztuž před korozí. 

Tloušťku krytí určuje norma EC 4. Železobeton v závislosti na druhu konstrukce a agresivitě 

prostředí, ve kterém je železobetonová konstrukce umístěna. Platí, čím větší je agresivita 

prostředí, tím větší musí být krytí výztuže betonem. Například při zakládání na pilotách 

v ústecké Spolchemii bylo vzhledem k silně agresivní základové půdě (která je znečištěna 

agresivními chemickými látkami) zvoleno zvýšené krytí o 10 cm proti normě, přičemž při 

výpočtu sedání a únosnosti pilot se nepočítalo s plným průřezem (průměrem piloty), ale 

s průřezem zmenšeným o 10 cm na každé straně piloty (tedy průměr piloty, který se zaváděl 

do výpočtu z hlediska sedání a únosnosti piloty byl zmenšen o 20 cm). Další možností 

ochrany železobetonové konstrukce před korozí (hlavně u podzemních konstrukcí či mostů) je 

použití izolace. Při použití izolace u podzemních konstrukcí je třeba mít na paměti, že 

možnost (i pravděpodobnost poškození) izolace je relativně vysoká a možnost opravy složitá 

až nemožná.  

Dále se používá izolace na bázi takzvané krystalizace betonu – buďto se povrch betonové 

konstrukce natře nátěry na bázi krystalizace betonu, které uzavřou trhliny až do hloubky cca 

10 cm. Nebo se krystalizační látka přidá do betonu při jeho přípravě - tento způsob 

krystalizace je ale podstatně dražší. Výztuž železa je rovněž možné před uložením do 

konstrukce opatřit nátěrem či pozinkovat – tyto způsoby se však příliš často nepoužívají, 

protože při nátěru či pozinkování výztuže může nastat problém se soudržností mezi výztuží 

a betonem.  
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Další možností ochrany před korozí výztuže je použití nerezové výztuže. Příkladem, kde 

k tomuto řešení došlo, je výstavba komunikace Žižkova ulice v Ústí nad Labem, kde je mostní 

estakáda nad řekou Bílinou, která je chemicky silně znečištěna (a do roku 1989 nabývala 

různých barev podle aktuálního znečištění z příslušných továren). I když je stupeň znečištění 

řeky Bíliny podstatně nižší, než byl do roku 1989, stále se jedná o poměrně agresivní 

prostředí, a proto bylo projektantem z důvodu vysoké agresivity vody rozhodnuto o použití 

nerezové výztuže. 

Kromě hlavní výztuže, na kterou železobetonovou konstrukci dimenzujeme, je třeba do 

konstrukce vložit také rozdělovací výztuž. Ta slouží k vytvoření a udržení prostorového 

uspořádání hlavní výztuže. Rozdělovací výztuž tvoří cca 25% hlavní výztuže. V době psaní 

skript je cena za 1 tunu výztuže železobetonové konstrukce cca 19 000 Kč až 30 000 Kč. 

Minimální stupeň vyztužení železobetonu se pohybuje od 0,001 do 0,003 % (bráno jako 

poměr plochy výztuže a plochy betonu). 

 

Obrázek 33 – Příklad vyztužení železobetonové konstrukce 

 

Při dimenzování železobetonové konstrukce je třeba pamatovat ještě na jednu věc – čím 

vyšší je procento vyztužení, tím méně trhlinek v železobetonové konstrukci vzniká, a tím je 

konstrukce méně vodopropustná. Konstrukce podzemních staveb, které mají vodou 

nepropustné stěny a vodou nepropustnou základovou desku, se nazývají bílé vany. U nich je 

množství výztuže několikanásobně vyšší, množství výztuže záleží na povolené šířce trhlin. 

Bílé vany se dimenzují nikoliv na mezní únosnost či mezní deformaci (první a druhý mezní 

stav), ale právě na šířku trhlin.  

Další konstrukcí, kterou je vhodné dimenzovat na šířku trhlin, jsou například podlahy 

garáží v garážových domech. Jednak u konstrukcí garáží dochází k proměnlivému zatížení, 
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které je pro vznik trhlin náchylnější než při stálém zatížení, jednak se jedná o konstrukci, 

u které má vznik trhlin velmi negativní dopad – v zimním období dochází ke stékání silně 

agresivní vody z aut (kombinace soli, vody a sněhu, které se na autě přichycují), která může 

protékat do betonové konstrukce a způsobovat korozi výztuže, v extrémním případě pak může 

protéct skrz konstrukci železobetonového stropu a poškodit automobily stojící o patro níže. 

Povrch pojížděných ploch u podzemních garáží je možno opatřit nátěrem, který překlene 

trhliny (doporučuje se pružný nátěr, který dobře překlenuje trhliny, například pružný nátěr na 

bázi pryskyřic; nátěr, který není schopen přenést trhliny, má obvykle nízkou trvanlivost). 

Kromě množství výztuže má pozitivní vliv na snížení propustnosti betonu obsah jemné složky 

kameniva v betonu. 

2.1.4 Ochrana betonu 

Nejen ocelové konstrukce, u kterých je nutnost ochrany proti korozi všeobecně známa 

(příkladem může být celoroční natírání známého ocelového mostu Golden Gate 

v San Francisku), ale i betonové konstrukce je třeba chránit proti korozi. U betonu 

rozeznáváme korozi vlivem karbonatace, vlivem chloridů, vlivem mechanického působení. 

Nejčastější ochranou betonu proti korozi je nátěr – obvykle se používají nátěry na akrylátové 

bázi. Výrobců nátěrů na ochranu betonových konstrukcí je mnoho – mezi nejznámější patří 

SIKA, Mc Bauchemie, Mapei, Betosan.  

Sanace železobetonových konstrukcí 

Při korozi železobetonové konstrukce (degradace betonu, obnažení výztuže) je třeba 

železobetonovou konstrukci obnovit – v prvním kroku je třeba odstranit degradovaný beton, 

tedy beton, který má nižší odtrhovou pevnost než předepisuje projekt. Degradovaný beton se 

odstraní, nejčastěji vysokotlakým vodním paprskem, přičemž obvykle se udává minimální 

tlak 800 barů (80 MPa), někdy též 1 200 barů (120 MPa) a více. Přesný „tryskací“ tlak by se 

měl určit na základě odtrhových zkoušek po otryskání zkušebního vzorku. Není možné 

degradovaný beton odstranit tlakovou vodou do cca 300 barů (30 MPa), která beton pouze 

omyje, ale neodstraní degradovaný beton – což by mělo být patrné na výsledku odtrhových 

zkoušek. Stejně tak nefunguje odstranění degradovaného betonu pískem.  

Při sanaci betonových podlah, u kterých je rovněž odstranění degradovaného betonu 

a dosažení předepsané povrchové pevnosti prvním a nezbytným krokem, se používá takzvané 

brokování (povrch betonu se otryská olověnými broky), někdy se používá ruční čištění.  
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Druhým krokem – v případě, že je obnažena výztuž – je očištění výztuže od koroze. Zde 

naopak není možné použít vysokotlaký vodní paprsek, ale je vhodné použít otryskání pískem 

či ruční očištění. Po očištění výztuže od koroze je vhodné výztuž natřít antikorozním nátěrem. 

 Dalším krokem je doplnění odstraněného (degradovaného) betonu – ten však není možné 

doplnit betonem, ale pouze směsí na bázi vysokopevnostních (tedy jemně mletých) cementů. 

Dříve se používal jemně mletý, takzvaný „naaktivovaný“ cement, u kterého byla díky 

jemnému mletí dosažena vysoká pevnost. Nyní se většinou používají stěrky (které jsou 

atestované), které jsou připraveny pro náhradu betonů a mají různé složení. Složení se určuje 

na základě tloušťky betonu, kterou doplňujeme. 

Posledním krokem při sanaci železobetonových konstrukcí je jejich ochranný nátěr. 

Ochranné nátěry by měly splňovat určité parametry, a to především odolnost a difuzní 

otevřenost vůči vodním parám, ale nepropustnost vůči CO2. Nátěrové systémy pro betonové 

konstrukce můžeme rozdělit do několika skupin - syntetické nátěry polymerové, alkydové 

a epoxidové, polyuretanové systémy a vodou ředitelné akrylátové disperze. 

Polymerové nátěry jsou při úpravách betonu používány poměrně často a mají unikátní 

odolnost vůči vodě, vysokou stabilitu barevného odstínu a výbornou chemickou odolnost. 

Tyto nátěry se používají například pro ochranu betonových bazénů. 

Alkydové nátěry na bázi alkydů jsou poměrně měkké a hodí se spíše pro úpravu svislých 

nebo méně namáhaných betonových ploch, jako jsou bazény, silážní jámy, odpadní jímky 

apod. 

Epoxidové nátěry se vyznačují vysokou mechanickou a chemickou odolností, ale na 

povětrnosti mají sklon ke ztrátě lesku a křídování. Tyto hmoty jsou vhodné jak pro technické 

tak pro dekorativní použití. 

Polyuretanové nátěry se používají v oblasti průmyslových nátěrů na beton, často se jedná 

o hmoty na bázi jednosložkových polyuretanů. Ty mají vynikající mechanickou a chemickou 

odolnost a výborně odolávají povětrnostním vlivům, jsou ale velmi citlivé na vzdušnou 

vlhkost při skladování.  

Dvousložkové polyuretany mají vynikající mechanickou a chemickou odolnost a použitím 

tvrdidla výborně odolávají povětrnostním vlivům. Aplikace polyuretanů musí být prováděna 

na naprosto suchý povrch při nízké relativní vzdušné vlhkosti. Tyto nátěry jsou úspěšné 

především při renovaci balkonů a lodžií. 

Akrylátové nátěry si při ošetřování betonu v posledních deseti letech našly své místo. 

Obsahují akrylátové nebo styrenakrylátové disperze, které jsou vhodné pro úpravu 
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mechanicky méně namáhaných ploch, střešních krytin. Přesto, že se tyto nátěry dobře aplikují 

a poskytují betonu dobrou ochranu a estetické vlastnosti, nejsou vhodné pro nátěry podlah 

garáží. 

Přesný technologický postup by měl vždy předložit dodavatel sanační opravy včetně 

technických listů jednotlivých materiálů.  

 

  

Obrázek 34 – Most Nejda u Karlových Varů před sanací v detailu a celk. pohled na 

most 

 

 

Obrázek 35 – Most Nejda u Karlových Varů po sanaci 

 

2.1.5 Stříkané betony 

Stříkané betony jsou rychlou technologií nanášení betonu pro aplikace do stěn a podhledů 

konstrukcí bez bednění, na portály tunelů, pro zaplňování kaveren a doplnění chybějícího 

zdiva, pro vytváření rubových a lícních kleneb, provádění břehových úprav, zesilování 

cihelného a kamenného zdiva, klenbových a obrubních pásů.  

Stříkaný beton je betonová směs, pneumaticky stříkaná při velké rychlosti na povrch jiného 

tělesa (hornina, zemina, zeď), který je samonosný. Ke zlepšení mechanických vlastností 

čerstvého betonu je možné použít některých přísad, které slouží ke zvýšení přilnavosti betonu 

k podkladu nebo ke zlepšení pracovních podmínek. Maximální nominální velikosti 
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používaného kameniva jsou do 25 mm průměru. Stříkaný beton s nominální velikostí do 

5 mm se nazývá stříkaný cement. Existují dva procesy pro výrobu stříkaného betonu: suchý 

a mokrý. 

Vhodně použitý stříkaný beton je konstrukčně vhodný a trvanlivý materiál, který vykazuje 

výborné charakteristiky přilnavosti existujícího betonu, horniny, oceli a mnoha jiných 

materiálů. Stříkaný beton může mít vysokou pevnost, nízkou absorbci, odolnost proti počasí 

a odolnost proti některým formám chemického napadení. Nevhodné použití stříkaných betonů 

může způsobit horší vlastnosti než u běžných betonů.  

V Ústí nad Labem či jeho okolí můžeme aplikaci stříkaných betonů vidět například na 

portálech tunelů dálnice D8 nebo v zoologické zahradě v pavilónu slonů. 

 

 

   

Obrázek 36 – Detail aplikace stříkaného  Obrázek 37 – Aplikace stříkaných  

betonu  betonů  

 

 

2.2 Ocelové konstrukce 

Ocel je tradičním materiálem používaným ve stavebnictví, po železobetonu se jedná 

o druhý nejčastěji používaný materiál. Používá se nejen jako výztuž do železobetonových 

konstrukcí, ale ocelové konstrukce patří mezi tradiční stavební konstrukce.  

Patrně nejznámější ocelovou konstrukcí je most Golden Gate v San Francisku. V Ústí nad 

Labem jsou všechny tři mosty ocelové – Mariánský most (zavěšený most), most Edvarda 

Beneše (obloukový most) a železniční most (příhradový most).  
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Obrázek 38 – Mariánský most v Ústí n. L.  Obrázek 39 – Most E. Beneše v Ústí n. L.  

 

 

Obrázek – Železniční most v Ústí nad Labem, v pozadí most Edvarda Beneše 

a Mariánský most 

 

 

2.2.1 Fyzikální vlastnosti oceli 

Základní fyzikální vlastnosti oceli jsou: modul pružnosti E = 210 000 MPa, modul 

pružnosti ve smyku G = 81 000 MPa, měrná hmotnost 7 850 kg.m
-3

, součinitel tepelné 

roztažnosti 0,000012 m.T
-1

. Nejdůležitější mechanickou vlastností oceli je mez kluzu – mez 

kluzu označuje napětí, při kterém dojde ke značné deformaci oceli, aniž bychom toto napětí 

dále zvyšovali (přestává zde platit Hookův zákon). Hodnoty meze kluzu oceli se pohybují 

mezi 210 a 400 MPa, hodnoty meze pevnosti se pohybují mezi 350 a 550 MPa. Po překonání 

meze kluzu ocel dále zpevní a po dosažení meze pevnosti se ocel přetrhne.  
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Obrázek 40 – Pracovní diagram oceli 

Mez úměrnosti (U)  

Závislost mezi napětím a přetvořením je až do meze úměrnosti dána Hookovým zákonem 

σ = ε . E. Ocel se chová jako dokonale pružný materiál.  

Mez pružnosti (E) 

Do dosažení této meze se ocel ještě chová jako pružný materiál ε = 0,05% 

 

Mez kluzu (K) 

Po dosažení meze kluzu se ocel stává plastickou. Deformace se zvětšuje, aniž by rostlo 

napětí. U ocelí s nevýraznou mezí kluzu bereme napětí, při kterém je hodnota přetvoření 

0,2%. U železobetonových konstrukcí dochází při dosažení meze kluzu k porušení 

soudržnosti mezi ocelí a betonem. 

Mez pevnosti (P) 

Po dosažení meze pevnosti se přetvoření prutu dále zvětšuje, i když napětí v prutu klesá. 

Přetvoření se zvětšuje až do meze destrukce.  

Mez destrukce (D) 

Při dosažení této meze se prut přetrhne, poměrné přetvoření v okamžiku destrukce je 

tažnost oceli (okolo 14%). 

 

Ocel se dále vyznačuje tím, že při opakovaném namáhání může (při určitém rozptylu 

namáhání) nastat snížení pevnosti oceli, respektive porušení oceli únavou. Právě „únavová 



54 

 

pevnost“ byla příčinou pádů letadel Comet, kdy v letech 1953 až 1954 došlo ke zřícení čtyř 

letadel Comet.Okna letadla měla obdélníkový tvar a v potahu trupu se kolem jejich rohů 

vlivem střídání tlaku začaly nejprve tvořit mikroskopické trhliny, které se časem rozšiřovaly – 

až došlo k rozpadu letadla. Toto chování, kdy při určitém rozkmitu napětí dojde k porušení 

konstrukce, se označuje jako Wohlerova křivka.  

 

Obrázek 41 – Wohlerova křivka 

 

K Wohlerově křivce je třeba dodat, že pokud je rozkmit napětí σc malý, nemá počet 

opakování při malém rozkmitu napětí na pevnost oceli žádný vliv. Rozkmit, při kterém je 

třeba vzít počet opakování v úvahu, je menší, nastává-li při něm tah i tlak. A také platí, že 

pokud při rozkmitu nastává tah i tlak, je mez opakování – tedy mez únavy – menší, než pokud 

při rozkmitu nastává pouze tah (či tlak).  

Z technologických vlastností je nejdůležitější schopnost oceli vytvářet svarové spoje – tedy 

svařitelnost. Míru svařitelnosti ovlivňuje chemické složení oceli, tloušťka materiálu, přehřátí 

oceli a technologie svařování.  

2.2.2 Výroba a montáž ocelových konstrukcí 

Prvním krokem při výrobě ocelové konstrukce je práce v dílně. V dílně se jednotlivé dílce 

označí, následně se nastříhají nebo nařežou, ať už kyslíkem nebo pilou. Pak se mechanicky 

opracují hrany plechu – ohoblují nebo zbrousí, dále se plechy či profily naděrují či se v nich 

vyvrtají otvory pro spoje. Poté se některé profily či plechy naohýbají či svaří, případně se 

jinak dílensky spojí. Ještě v dílně se pak konstrukce ochrání proti korozi (i po dobu dopravy 

a skladování) – opatří se základním olejovým nebo syntetickým nátěrem. Životnost tohoto 

nátěru je omezená a je třeba mít na paměti, že slouží pouze jako dočasné opatření proti korozi. 
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2.2.3 Spoje ocelových konstrukcí 

Na stavbě je třeba ocelové konstrukce spojit. Ocelové konstrukce se spojují svařováním, 

šroubováním a nýtováním. U svařování rozeznáváme dvě hlavní skupiny – svařování tavné, 

kdy spojované materiály jsou v místě svaru ve stavu tekutém, a svařování tlakem, kdy 

spojované materiály jsou v místě svaru ve stavu těstovitém, a ke spojení dojde stlačením obou 

částí k sobě. U svařování tavného rozeznáváme svařování elektrickým obloukem (ruční 

svařování, svařování v ochranné atmosféře, svařování pod tavidlem) a svařování plamenem.  

Nejstarším způsobem spojování ocelových konstrukcí je nýtování. Při nýtování se vsazuje 

ohřátý nýt do společného otvoru ve spojovaných dílech a nýtuje se pneumatickými kladivy 

nebo klidným tlakem lisu. Nýt musí dobře sedět, aby dobře vyplnit otvor a pak vyvozuje 

velký svěrný tlak ve směru své osy na spojované součástí. V současné době se již nýtování 

nepoužívá, v Ústí nad Labem je ocelovou nýtovanou konstrukcí most Edvarda Beneše. 

Šrouby jsou spojem, který se používá i v současné době. Mechanické vlastnosti šroubů se 

značí číslicí, která udává pevnost materiálu v tahu ve stovkách MPa a písmenem, které 

smluveným způsobem udává poměr meze kluzu k mezi pevnosti.  

Podle funkce (ať se již jedná o šrouby či nýty) rozlišujeme spoje na nosné, spínací 

a těsnící. Nosné spoje slouží k přenášení sil. U šroubů uvádíme v konstrukčních příručkách 

běžné, minimální a maximální rozteče. Spínací spoje slouží ke spojení konstrukčních částí 

a tím k zabránění koroze stykové plochy. Těsnící spoje slouží k vodotěsnému nebo 

vzduchotěsnému uzavření spáry, například u kotlů, vodojemů, plynojemů atd.  

2.2.4 Vzpěrný tlak 

U ocelových konstrukcí se setkáváme (mnohem více než u jiných materiálů) s fenoménem 

takzvaného vzpěrného tlaku: představme si, že mezi prsty stlačujeme třícentimetrový kus 

dřevěné špejle (pro výklad vzpěrného tlaku není důležité, o jaký materiál se jedná). K jejímu 

zlomení potřebujeme mnohem větší sílu (tedy tlak), než kdybychom takto stlačovali třeba 

osmicentimetrovou špejli. Důvodem je, že při vzpěrném tlaku může dojít k porušení průřezu 

nikoliv tlakem, ale vybočením – kromě vztahu:  
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 = N/ A 

platí vztah: 

  cr = Ncr/ A,  

Ncr =  
2
.E.I/ lcr

2
, 

 

Kde  – je napětí v průřezu [MPa], 

N – je tlaková síla [kN],  

A – je plocha průřezu [m
2
], 

cr – je kritické napětí v průřezu [MPa], 

N cr – je kritická síla, po jejímž překročení dojde ke ztrátě stability [kN], 

E – je modul pružnosti [MPa],  

I – moment setrvačnosti průřezu v rovině kolmé na směr vybočení [m
4
],  

Lcr –  je takzvaná vzpěrná délka prutu [m].   

 

Vzorec kritické síly byl odvozen Leonardem Eulerem (1707 – 1783) pro ideálně přímý, 

centricky tlačený, prostě podepřený prizmatický prut (obr. č. 2.20). Na rozdíl od prostého 

tlaku, kdy uvažujeme deformace pouze v ose prutu (teorie I. Řádu) vyšetřoval Euler 

rovnováhu na deformované konstrukci (teorie II. řádu) s uvážením momentu normálové síly 

na průhybu (viz. obr. č. 2.20).  

Vzpěrnou délku je možné určit jako vzdálenost inflexních bodů průhybové křivky při 

vybočení, tj. délku jedné sinusové půlvlny.  

 

Vzpěrná délka se obvykle stanovuje podle vzorce: 

 

lcr = l . ,  

 

 kde  l je délka prutu, 

    je součinitel vzpěrné délky.  

 

Obrázek 42 – Vzpěrný 

tlak 
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V případě izolovaného prutu (prut s konstantním průřezem a s konstantní osovou silou) 

závisí součinitel  (a tedy vzpěrná délka prutu) na okrajových podmínkách, tedy na způsobu 

uložení:  

 

Obrázek 43 – 

prutu 

V případě jiného typu uložení lze předchozí vyjádření Ncr zobecnit  

 

Ncr = 
2
.E.I / L

2
, 

 kde dle obrázku 2.21 je vzpěrná délka L dána vzdáleností inflexních bodů pohybové 

čáry.  

Znalost kritické síly lze při návrhu konstrukce uplatnit například tím, že hodnoty průhybu 

w
I
 nebo ohybových momentů M

I
 určené podle teorie prvního řádu (rovnováha na 

nedeformované konstrukci) upravíme dle vzorce:  

 

w
II
 = w

I
 / (1 – N/Ncr),  

M
II
 = M

I
 / (1 – N/ Ncr), 

 

Kde w
II
 je průhyb podle teorie II. řádu, 

 M
II
 je ohybový moment podle teorie druhého řádu, 

 teorie II. řádu je rovnováha na deformované konstrukci, 

 teorie I. Řádu je rovnováha na nedeformované konstrukci.  
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Při návrhu si je třeba rovněž uvědomit, že neexistuje ideálně homogenní materiál, ideálně 

prizmatický a ideálně přímý prut a tudíž zohlednit vliv počátečních imperfekt, které mohou 

sílu na mezi vybočení výrazně snížit.  

2.2.5 Příklady ocelových konstrukcí ve vodním hospodářství 

Ve vodním hospodářství se z ocelových konstrukcí setkáváme například s halovými 

stavbami, které jsou využívány například pro úpravny vody. U hal se potkáváme jednak se 

střešními ocelovými nosníky (vaznicemi), jednak s ocelovými sloupy. Sloupy i vaznice 

mohou být jednak plnostěnné, jednak příhradové. Příhradové konstrukce mají nižší spotřebu 

materiálu, ale vyšší únosnost na jeden kilogram, vyšší pracnost a vyšší cenu na jeden 

kilogram. 

U vodohospodářských ocelových konstrukcí se nejčastěji vyskytuje zatížení vodním 

tlakem, a to buď hydrostatickým nebo hydrodynamickým. Ocelové konstrukce 

vodohospodářských konstrukcí jsou obvykle vytvořeny z hradící stěny, podélného a příčného 

vyztužení, hlavního nosného systému, prostorového vyztužení a případně z armatur 

nezbytných pro provoz konstrukce.  

U ocelových konstrukcí se také počítá se spolupůsobením vzájemných výztuh a plechu. 

Teoreticky lze uvažovat maximální šířku spolupůsobícího plechu do poloviny vzdálenosti 

mezi výztuhami. Návrh konstrukcí, kde se kombinuje plech a výztuhy je obecně velmi složitý 

a na stavební fakultě se návrh ocelových konstrukcí přednáší v několika samostatných 

předmětech. 

2.2.6 Ochrana oceli proti korozi 

Koroze je nejzávažnějším problémem ocelových konstrukcí. Podle odhadů je ročně korozí 

zničeno 1 až 2% ocelových konstrukcí a u vodohospodářských konstrukcí je většina peněz na 

údržbu věnována právě na ochranu proti korozi. Vodohospodářské konstrukce jsou často 

vystaveny stálému nebo střídavému působení vody a vzduchu. Platí, že na rychlost koroze má 

také vliv složení vody – čím agresivnější je působící voda, tím je koroze rychlejší. Platí, že 

v kyselém prostředí s klesajícím pH < 4 se koroze projevuje výrazněji a se zvyšujícím se pH 

rychlost koroze klesá. Dále je rychlost koroze závislá na množství kyslíku ve vodě – s jeho 

obsahem rychlost koroze stoupá.  
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U ocelových konstrukcí je koroze způsobena elektrochemickými reakcemi, které probíhají 

v místě styku kovu s okolním prostředím. Jedná se o chemické (chemické působení kovu 

a prostředí) nebo elektrochemické pochody (příkladem je koroze železa ve vodě).  

2.3 Dřevěné konstrukce 

Dřevo bylo v prvopočátcích stavebnictví nejpoužívanějším stavebním materiálem. 

Z historického hlediska se dřevo vyskytovalo na všech druzích staveb. Dnes je dřevo ve 

stavebnictví rovněž hojně využívané, používá se nejen jako trvalá konstrukce, ale i jako 

dočasná konstrukce, kdy ho využíváme například jako bednění či dočasné podpěry. 

V minulosti, kdy se stavěly mosty na dřevěných skružích, byly dřevěné skruže samy o sobě 

složitými a důmyslnými inženýrskými konstrukcemi. 

 

 

 

   

Obrázek 44 – Dřevěný dům  Obrázek 45 – Mostní dřevěná konstr. 
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Obrázek 46 – Dřevěná mostní skruž – dálniční most přes údolí Želivky, 1942 

 

 

 

 

 

Dřevěná stavba domu 

  

Obrázek 47 – Příklad dřevěného domu Obrázek 48 – Příklad dřevěného domu 
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Obrázek 49 – Radošovský most – dřevěný most na kamenných pilířích 

 

 

 

Dřevo nejčastěji používané na stavbách v České republice je smrkové a borové. Toto dřevo 

je lehko zpracovatelné, lehké a s dobrými fyzikálními vlastnostmi, doba jeho použitelnosti je 

však vždy nižší než u moderních používaných materiálů.  

Mechanické vlastnosti dřeva charakterizují schopnost dřeva odolávat účinku vnějších sil. 

Mechanické vlastnosti dělíme do tří skupin - základní, odvozené a technologické. 

Mezi základní vlastnosti patří pružnost, pevnost, plastičnost a houževnatost dřeva. Mezi 

odvozené vlastnosti řadíme tvrdost, odolnost proti trvalému zatížení a odolnost proti 

únavovému lomu. Technologické vlastnosti, jako štípatelnost, opotřebovatelnost, 

impregnovatelnost nebo ohýbatelnost jsou předmětem technologie zpracování dřeva. 

Diagram napětí - deformace můžeme u dřeva rozdělit na dvě části, a to na lineární část po 

mez úměrnosti sú a nelineární část nad mezí úměrnosti po mez pevnosti sp. Mez úměrnosti je 

definována jako takové napětí, do kterého v tělese vznikají pouze deformace pružné. Po 

ukončení silového působení tyto deformace zcela zanikají a těleso se vrací do původního 

stavu. 
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Obrázek 50 – Pracovní diagram dřeva při zkoušce na tlak 

 

 

 

Pro charakteristiku mechanických vlastností dřeva postačí zavést jen tří roviny pružné 

symetrie:  

 příčnou (transversální), značenou RT, 

 radiální, značenou LR,  

 tangenciální, značenou LT. 

 

  Modul pružnosti (MPa) 

 Dřevina v tlaku a tahu v ohybu ve smyku 

  EL ER ET Eoh GLR GLT GRT 

 smrk 14 300 680 470 12 800 1 230 800 55 

 jasan 15 700 1 875 1 250 13 900 1 325 1 080 255 

 topol 13 900 885 350 - 840 385 110 
 

Tabulka 2 – Moduly pružnosti v tlaku 

 

Dřevo se dále používá jako stavební prvek například při zajišťování výkopů stavebních 

jam. Při tomto využití se používá jako pažící prvek mezi ocelové nosníky typu HEB, které ve 

vzájemném a při tom jednoduchém propojení vytvářejí pažení stavební jámy.  

  



63 

 

2.4 Izolace 

Zde se zaměříme na izolace proti vodě a vlhkosti, protože tepelné a zvukové izolace nejsou 

pro obor vodního hospodářství podstatné.  

Izolace proti vodě a vlhkosti patří mezi nejdůležitější stavební materiály. Dříve se její 

význam podceňoval, proto mají starší stavby často problémy s vlhkostí. Odstranění vlhkosti či 

dodatečné izolace staveb patří mezi relativně složité stavební operace. 

U izolací proti vodě či vlhkosti rozeznáváme, zda se jedná o zemní vlhkost, tlakovou 

podzemní vodu, útočnou (agresivní) vodu, hladovou vodu.  

To, zda se jedná o izolaci proti zemní vlhkosti či proti tlakové vodě je dáno pevnostními 

vlastnostmi izolace, v případě výskytu agresivní a hladové vody je třeba řešit materiálovou 

odolnost z hlediska chemického složení izolace.  

V případě, že se jedná o povrchovou vodu (tající sníh, srážková voda), stačí izolace proti 

zemní vlhkosti. V některých případech – například, že v okolí stavby je kaverna, která je 

obklopená nepropustnými vrstvami, může nastat případ, že voda v této kaverně zatěžuje 

stavbu tlakovou vodou, a izolace proti zemní vlhkosti by byla nedostatečná.  

Izolace proti zemní vlhkosti se tedy navrhuje tehdy, je-li zaručeno, že nejvyšší hladina 

podzemní vody nedosáhne na úroveň stavby, a je-li objekt založen v propustných zeminách 

a zásypy jsou provedeny z propustných zemin a na izolaci tedy nebude působit hydrostatický 

tlak. 

Je-li okolní zemina nepropustná, je třeba – právě z důvodu možností vytvoření kaveren – 

provést izolaci proti tlakové vodě, protože v kavernách přiléhajících ke stavební konstrukci se 

může vytvořit sloupec vody, který na konstrukci působí hydrostatickým tlakem.  

 

3. Personální složení účastníků stavby 

3.1 Strany zastoupené na stavbě 

Na stavbě jsou obvykle zastoupeny tři strany stavebního řízení – investor, často zastoupený 

dozorem investora, dodavatel a jeho subdodavatelé a projektant. Zájmem všech účastníků by 

mělo být postavit stavbu v odpovídající kvalitě a v co nejkratším čase – pro investora 

znamená dodržení kvality stavby obdržení požadovaného výkonu za investované peníze 

a snížení nákladů na údržbu. Pro zhotovitele znamená dodržení kvality potvrzení dobrého 
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jména na trhu a snížení nákladů na reklamaci stavby. Pro projektanta znamená dodržení 

kvality potvrzení schopnosti podílet se na stavbě kvalitního díla. Stejně tak, co nejkratší doba 

stavby znamená obvykle úsporu finančních prostředků pro zhotovitele a úsporu 

(přinejmenším času) pro investora.  

Další zájmy se však již zpravidla liší – zájmem investora je pořídit stavbu co nejlevněji, 

tedy minimalizovat náklady. Investor bývá na stavbě často zastoupen dozorem investora 

(dozorem stavby), který je na straně investora a hlídá kvalitu prací a cenu stavby.  

Zájmem zhotovitele je dosáhnout při stavbě co největšího zisku – a to nejen na počátku 

stavby při podpisu smlouvy, kdy je zhotovitel v některých případech „dotlačen“ k podpisu 

smlouvy za podmínek, které nemusí považovat za ideální, ale hlavně během stavby, kdy 

jakákoliv změna projektu může znamenat výrazné navýšení ceny.  

Projektant by měl být v podstatě nezávislý a řešit problémy, které se vyskytnou 

v souvislosti se změnou projektu, vždy by však měl dbát na ekonomické a efektivní 

dokončení stavby.  

3.2 Stavebník / Investor 

Investor by měl disponovat takovými znalostmi práva, účetnictví, finančního řízení 

a stavebnictví, aby mohl být partnerem stavební firmy, případně projektanta. Proto je investor 

obvykle zastupován odborným zástupcem, který disponuje odbornými znalostmi nutnými pro 

zdárný průběh stavby. Výběr tohoto odborného zástupce, pokud investor danými znalostmi 

nedisponuje, by měl být prvním krokem investora. Řada společností, které se touto činností 

zabývají, je na internetu. Uvedená činnost se nazývá inženýring.  

Dalším krokem je obvykle výběr projektanta – již v této fázi by měl investor zvolit osobu, 

která má nejen patřičná oprávnění (autorizace v daném oboru), ale i potřebné reference. 

Investor by měl také přihlédnout k velikosti stavby, se kterou by měla korespondovat velikost 

projekční kanceláře.  

Kromě odborné spolupráce je vhodné mít při stavbě právní servis – jak pro přípravu 

smlouvy o dílo, tak pro řešení případných sporů, které se mohou během stavby vyskytnout 

(například při posuzování víceprací, při posuzování škod vzniklých při stavbě).  

Povinností investora je mít připravené prostředky na úhradu stavby dle finančního plánu 

a přejímat jednotlivé části stavby dle harmonogramu.  

Investora často na stavbě zastupuje dozor investora. V tom případě dozor stavby neprovádí 

investor a najímá si dozor stavby. Dozor stavby musí disponovat dostatečnými odbornými 
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zkušenostmi (které by měl doložit referencemi a autorizací). Dozor stavby by měl kontrolovat 

kvalitu a množství všech provedených prací, jednak na základě schválené projektové 

dokumentace a schváleného kontrolně zkušebního plánu, jednak na základě svých zkušeností 

a zdravého rozumu. Dále by se měl vyjadřovat ke všem vícepracím. K tomu, zda vícepráce 

jsou skutečně nutné, a ke způsobu jejich ocenění.  

Dozor stavby se účastní minimálně předání a převzetí stavby a kontrolních dnů, 

v optimálním případě by měl být na stavbě přítomen nepřetržitě, vždy však před zakrytím 

konstrukcí, které nebude po jejich zakrytí možné zkontrolovat.  

 3.3 Zhotovitel 

Zhotovitel musí disponovat dostatečnými kapacitami – personálními a strojními – 

a takovými odbornými znalostmi stavitelství, aby mohl stavbu v daném termínu provést 

v náležité kvalitě. To znamená, že všechny práce by měl provádět odborně a v případě, že pro 

práce nejsou vhodné podmínky, například klimatické, geologické, měl by práce odmítnout, 

případně zapsat do stavebního deníku prohlášení, že dané práce nelze provést kvalitně 

a zhotovitel tedy nenese za kvalitu dané práce odpovědnost a neposkytuje na tyto práce 

záruku. Zde je nutné dát pozor na formulaci smlouvy o dílo, protože některé smlouvy o dílo 

obsahují prohlášení, že jednotlivé články smlouvy mohou být měněny pouze dodatkem ke 

smlouvě o dílo. V tomto případě se doporučuje práce přerušit do doby, než je uzavřen dodatek 

smlouvy o dílo. Zde je třeba vždy postupovat citlivě, protože v některých případech může mít 

necitlivé přerušení stavby z důvodu prodlení vzniklého při podepisování dodatku ke smlouvě 

o dílo velmi negativní dopady. Na druhou stranu se v případě, že je při pokračování stavby 

postupováno způsobem „pak se to nějak udělá“, zhotovitel dostává do situace, kdy mu 

investor (objednatel) po provedení stavby oznámí, že na zápisy ve stavebním deníku nebude 

brán zřetel, protože jednotlivé články smlouvy se mohou měnit pouze dodatkem ke smlouvě 

o dílo. Tento stav trochu připomíná známý román Hlava 22 Josefa Hellera, nicméně tuto 

situaci není radno podceňovat, protože zhotovitel se často dostává do nepříjemné situace, kdy 

je ze strany objednatele (investora) pod tlakem, aby uvedené práce rychle provedl bez ohledu 

na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Navíc komunikace na stavbě velmi často probíhá na 

úrovní stavbyvedoucí – stavební dozor, zatímco smlouvy či jejich dodatky podepisují 

statutární zástupci společností. Zhotovitel se tak může dostat do situace, kdy ačkoliv upozorní 

na nevhodné plnění prací (například nevhodné klimatické podmínky) a odmítne ve stavebním 

deníku záruku za prováděné práce, pokud není na neposkytnutí záruky na provedené práce 
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uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo, může investor/ objednatel vymáhat záruku (záruční 

opravy) na škody, které se objeví během záruční lhůty. Záleží pak na rozhodnutí soudu, zda 

dané práce vezme jako záruční opravu či nikoliv. 

3.4 Projektant 

Projektant je autorem projektové dokumentace, podle které se stavba staví. Měl by se 

pravidelně zúčastňovat kontrolních dnů a vyjadřovat se k případům, kdy se staví či je třeba 

stavět odlišně od projektové dokumentace. Projektant rovněž řeší změny a problémy, které se 

během stavby vyskytnou. Příkladem, kdy se mění stavba proti projektové dokumentaci, může 

být změna norem, zákonů či vyhlášek během stavby. Dále změna vyvolaná investorem, 

například zesílení konstrukce v určitých místech oproti normovému zatížení či zvýšení 

komfortu stavby. Během stavby je rovněž nutné reagovat na odlišné podmínky, než které 

předpokládal projekt – například na jiné geologické poměry vyvolávající nutnost změny 

založení.  

Projektant rovněž zajišťuje autorský dozor stavby po dobu její realizace. Obdobně jako 

projekt je práce autorského dozoru složena z dílčích profesních činností, které osoba pověřená 

autorským dozorem spojuje a organizuje k dosažení společného cíle - hotové stavby. 

Nejdůležitějším cílem autorského dozoru je dodržet hlavní zásadu celkového řešení 

projektu nové stavby a udržení souladu mezi jednotlivými částmi dokumentace stavby, 

profesními projekty. Převážnou část činnosti výkonu autorského dozoru představuje účast na 

kontrolních dnech stavby a spolupráce při řešení problémů vzniklých při realizaci stavby. 

Autorský dozor by měl vždy vykonávat zpracovatel projektové dokumentace ke stavebnímu 

povolení, protože on je jako její autor zodpovědný za celou koncepci díla. Z toho vychází 

i postavení autorského dozoru, který je závěrečnou fází partnerského vztahu mezi 

projektantem (autorem díla) a investorem (stavebníkem) v časovém období provádění stavby.  

Hlavními úkony autorského dozoru projektanta jsou tyto činnosti:  

 

 Účast na předání staveniště zhotoviteli, kdy staveniště předává investor, autorský 

dozor pak kontroluje, zda skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají 

předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace.  

 Účast na kontrolních dnech stavby a spolupráce s ostatními partnery při operativním 

řešení problémů vzniklých na stavbě, kdy autorský dozor sleduje z technického 
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hlediska po celou dobu realizace stavby její soulad se schválenou projektovou 

dokumentací.  

Autorský dozor poskytuje vysvětlení potřebná pro vypracování výrobní dokumentace 

zhotovitele, nebo dokumentace jeho specifických subdodávek; upozorňuje na potřebu řešení 

koordinačních vazeb, na souvislosti s vnitřním vybavením apod.  

Podle investorových pokynů (zpravidla podle technického dozoru investora) posuzuje 

autorský dozor návrhy zhotovitele na změny schválené projektové dokumentace a na 

odchylky od ní. Ve svých vyjádřeních má na zřeteli dodržení technickoekonomických 

parametrů stavby. Podobně se vyjadřuje k požadavkům na změny množství výrobků a výkonů 

oproti schválené projektové dokumentaci.  

Je-li autorský dozor projektanta investorem vyzván, pak se účastní předání a převzetí 

dokončené stavby od zhotovitele a spolupůsobí se stavebníkem při získávání kolaudačního 

souhlasu s dokončenou stavbou. Běžná je též podpora projektanta při komplexních zkouškách 

a při zkušebním provozu.  

Rozsah a způsob výkonu autorského dozoru je předmětem dohody mezi objednatelem 

projektových prací a zhotovitelem – projektantem stavby.  

 

4. Navrhování staveb a projektová dokumentace 

Prvořadou funkcí projektové dokumentace je vytvoření podkladu pro realizaci stavby. 

Kromě toho má projektová dokumentace několik dalších funkcí - slouží k posouzení 

začlenění stavby do daného území a okolní zástavby, umožňuje investorovi představit si 

stavbu ještě před její realizací a uvědomit si a řešit řadu detailů a navazujících požadavků. 

Projektová dokumentace musí zajistit, že navržené konstrukční řešení je podloženo výpočty, 

které prokazují, že nemůže dojít k poruše stavby a zároveň zaručuje kontrolu nad dodržením 

všech technických a právních předpisů dané stavby.  

Projektová dokumentace je rovněž podkladem stavby pro účely správních řízení (územní, 

stavební, kolaudační), pro projednání s orgány státní správy a následné kontroly dodržování 

všech stanovených podmínek pro samotnou výstavbu. 

Projektová dokumentace slouží také k přesnému popisu při budoucí údržbě stavby a při 

úvahách možného dalšího využití, význam má projektová dokumentace při soudních sporech. 

Projektová dokumentace by měla být zpracována v jednotlivých na sebe navazujících 

krocích, v kterých se projektová dokumentace zpřesňuje.  
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4.1 Investiční záměr 

Prvním krokem při zpracování projektové dokumentace je zpracování investičního záměru. 

U investičního záměru musíme znát účel stavby, její konstrukční schéma, finanční náklady 

a dopad na životní prostředí.  

Nejprve definujeme účel stavby - u stavby pro bydlení počet pater, u továrny technologii, 

kterou bude továrna osazena, u mostu vzdálenost, kterou chceme přemostěním překonat 

a počet jízdních pruhů. U protipovodňových staveb definujeme území, které chceme ochránit, 

průtok, při jakém chceme území ochránit, atd.  

Už v tomto okamžiku je možné na základě zkušeností odhadnout přibližné finanční 

náklady stavby, které dále zpřesňujeme. U pozemních staveb určujeme odhad stavby na 

základě plánovaných metrů čtverečních (cena pozemní stavby se pohybuje od cca 

24 000 Kč/m
2
 s daní z přidané hodnoty), u mostů na základě rozpětí a plochy mostovky. 

U protipovodňového opatření nelze ale takto jednoduchý odhad provést, protože cena za 1 m 

běžný protipovodňového opatření je závislá nejen na výšce a způsobu řešení nadzemní 

konstrukce, přičemž výška protipovodňového opatření závisí na průtoku, před kterým území 

chráníme, ale i na geologickém profilu základové půdy, který velmi ovlivní podzemní 

konstrukci a tím i cenu podzemní části protipovodňového opatření. 

Někdy je součástí investičního záměru předběžné konstrukční schéma včetně určení 

materiálu stavby a to s ohledem na účel a vnější podmínky stavby (prostorová dispozice, 

vnější zatížení, základové poměry). U stavby pro bydlení to je nosný systém a materiály 

stavby, u mostu počet polí, materiál, statický systém (příhradový most, komorový most, 

deskový). V tomto okamžiku lze dále zpřesnit finanční náklady.  

Sestavení investičního záměru předchází zjišťování všech vazeb plánované stavby na okolí 

na základě vizuální prohlídky území, zjištění základních vlastnických vztahů, orientační 

vyčíslení nákladů záměru, způsobu financování, předpokládaného harmonogramu prací. 

Tento stupeň projektové dokumentace je vhodný pro investory, kteří chtějí rozpracovat 

konkrétní řešení pouze do určité míry a nepožadují detailnější rozpracování na úrovni 

stavebního povolení.  

Investiční záměr obsahuje technickou zprávu, půdorysy, pohledy stávajícího stavu 

a nového stavu včetně barevného řešení, architektonické řešení, odhad nákladů. Již v tomto 

kroku by mělo proběhnout první rozhodování, zda stavbu realizovat či nikoliv. 
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4.2 Studie stavby 

Studie stavby je navazující předprojektová část dokumentace, která již na základě ujasnění 

investičního záměru investora stavby upřesňuje tvarové, materiálové, technické, 

technologické, dispoziční a provozní řešení stavby nebo objektu.  

Mnohdy je výhodné zpracovat několik variant stavby a z nich vybrat tu nejvýhodnější.  

Obsahem studie stavby jsou kromě základních informací jako je technická zpráva, návrh 

konstrukčního řešení, půdorysy, pohledy, údaje o prověření a posouzení vstupních podmínek, 

charakteru území, vlivu stavby na životní prostředí, popř. návrh na řešení jeho ochrany, údaje 

o technických nárocích na napojení stavby na inženýrské sítě, dopravní infrastrukturu, 

označení veškerých nezbytných průzkumů a měření, která bude nezbytné provést, koncepce 

řešení statické části, požární ochrany, technického zařízení budovy (zásobování vodou, 

plynem, teplem, silnoproudá zařízení, slaboproudá zařízení, odpadové hospodářství apod.), 

dle charakteru stavby lze mluvit i o koncepci řešení technologické části.  

4.3 Dokumentace pro územní řízení 

Dokumentace k územnímu řízení již obsahuje základní řešení stavby, objektu nebo 

souboru staveb především z hlediska souladu požadavků investora a právních předpisů. 

Projekt již jednoznačně stanovuje nejen tvarové/hmotové řešení (půdorys, výška objektu, 

osazení v terénu, vazba na okolní budovy), ale i materiálové, dispoziční, provozní, technické, 

technologické řešení. V této fázi již projektová dokumentace musí splňovat veškeré 

požadavky vyplývající z platných právních předpisů. Jedná se o soulad s územně plánovací 

dokumentací, popř. rozhodnutími o území, soulad s obecnými požadavky na využívání území, 

podmínky ochrany životního prostředí, ochrany přírodních a krajinných složek životního 

prostředí, ochrany zemědělského půdního fondu,  památek, zdravých životních podmínek, ale 

také musí splňovat obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb, 

popř. splnění speciálních předpisů jako např. v oblasti dopravy, energetiky, bezpečnosti práce, 

konstrukční bezpečnosti, protipožární, provozní a podobně. Přesný rozsah a obsah této 

dokumentace upravuje zvláštní předpis. Tato projektová dokumentace spolu s přílohami se 

předkládá stavebnímu úřadu k vydání tzv. územního rozhodnutí. Tuto dokumentaci 

zpracovávají pouze osoby autorizované v daném oboru. 
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4.4 Dokumentace pro stavební povolení 

Tento stupeň projektové dokumentace již obsahuje podrobné řešení stavby, objektu nebo 

zařízení, popřípadě souboru staveb, v souladu s požadavky investora a podmínek územního 

rozhodnutí. Zejména se jedná o plnění podmínek týkajících se veřejných zájmů, především 

splnění technických požadavků na stavbu a obecných technických požadavků zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb, a speciálních právních předpisů, popř. norem stanovujících 

podrobné technické podmínky dopravní, protipožární, konstrukční, hygienické, energetické 

a zvláštní předpisy zajišťující komplexnost a plynulost výstavby. Tato projektová 

dokumentace se předkládá spolu s předepsanými náležitostmi stavebnímu úřadu s podáním 

žádosti o vydání stavebního povolení. 

O stavební povolení lze žádat na samostatnou stavbu, soubor staveb včetně zařízení 

staveniště, nebo jednotlivou stavbu ze souboru staveb, pokud budou po dokončení schopné 

samostatného užívání. Opětovně platí, že obsahové náležitosti žádosti, rozsah a obsah 

projektové dokumentace stanovují zvláštní předpisy (prováděcí vyhlášky ke stavebnímu 

zákonu) a tuto dokumentaci mohou zpracovávat pouze fyzické osoby autorizované v daném 

oboru. Totéž platí i u zpracování dílčích odborných částí projektu, tzv. „profesí“ (např. statika 

a dynamika stavby, požární bezpečnost). 

Dokumentace pro stavební povolení musí obsahovat: 

 průvodní zprávu, 

 souhrnnou technickou zprávu, 

 situaci stavby, 

 dokladovou část, 

 zásady organizace výstavby, 

 dokumentace objektů. 

Podrobnosti všech těchto částí musí odpovídat druhu a významu stavby, jejímu umístění, 

stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání 

stavby. Projektovou dokumentaci pro stavební povolení může vypracovat pouze autorizovaný 

inženýr nebo architekt.  

Podívejme se nyní na jednotlivé části dokumentace pro stavební povolení podrobně: 

Průvodní zpráva: 

a) Identifikační údaje 

 identifikace stavby, 
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 identifikace stavebníka (jméno, adresa), 

 identifikace projektanta (včetně čísla v evidenci České komory 

autorizovaných inženýrů a techniků), 

b) údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území a stavebního pozemku včetně 

majetkoprávních vztahů, 

c) údaje o provedených průzkumech (geotechnický, radonový) a o napojení na 

technickou infrastrukturu (kanalizace, plyn, voda, elektrické napětí) a na dopravní 

infrastrukturu, 

d) informace o splnění požadavků dotčených orgánů,  

e) informace o splnění obecných požadavků na výstavbu, o splnění podmínek 

regulačního plánu a o splnění podmínek územního plánu,  

f) věcné a časové údaje stavby, délka výstavby stavby a popis postupu výstavby, 

g) údaje o podlahové ploše (u pozemní stavby), údaje o orientační hodnotě stavby. 

 

Souhrnná technická zpráva: 

a) napojení stavby na dopravní infrastrukturu, řešení dopravní infrastruktury včetně 

řešení dopravy v klidu (parkování), řešení bezbariérového přístupu, 

b) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany  

c) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 

dokumentace 

d) údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový 

a výškový systém 

e) statické výpočty prokazující, že stavba vyhoví podle prvního (únosnost) i druhého 

mezního stavu (použitelnost) 

f) požární bezpečnost (zachování nosnosti a stability konstrukce při požáru po 

určitou dobu), umožnění evakuace, omezení rozvoje a šíření ohně a kouře 

g) hygiena, ochrana zdraví, ochrana proti hluku, 

h) úspora energie a ochrana tepla (splnění požadavků na energetickou náročnost) 

i) ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí (pokud tato skutečnost 

nastává – jedná se o radon, agresivní podzemní vodu, seismicitu, poddolování), 

j) řešení zásobování objektu vodou a energiemi 

k) bilance surovin, materiálů a odpadů (pokud se na stavbě objevuje) 
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Situace stavby 

a) Situace širších vztahů stavby a jejího okolí, zakreslená do mapového podkladu 

zpravidla v měřítku 1:5000 až 1:50 000 s napojením na dopravní a technickou 

infrastrukturu a s vyznačením ochranných, bezpečnostních a hlukových pásem. 

b) Koordinační situace stavby (zastavovací plán) zpravidla v měřítku 1:1000 nebo 

1:500, u rozsáhlých velkoplošných staveb postačí měřítko 1:5000 nebo 1:2000. 

c) Návrh vytyčovací sítě stavby 

 

Dokladová část: 

a) Stanoviska dotčených orgánů, 

b) Průkaz energetické náročnosti budovy. 

 

Zásady organizace výstavby: 

1. Technická zpráva týkající se provozu staveniště (rozsah staveniště, napojení 

staveniště na zdroje, řešení bezpečnosti osob při práci, zařízení staveniště, 

podmínky pro ochranu staveniště při výstavbě, orientační lhůty výstavby). 

2. Výkresová část týkající se staveniště (celková situace stavby se zakreslením 

hranice staveniště a staveb zařízení staveniště, vyznačení přívodu vody a energií na 

staveniště, jejich odběrových míst, vyznačení vjezdů a výjezdů na staveniště 

a odvodnění staveniště). 

Dokumentace stavby (objektů)  

1. Technická zpráva: 

a) účel objektu, 

b) zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení 

vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami 

s omezenou schopností pohybu a orientace, 

c) kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, 

osvětlení a oslunění, 

d) technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu 

a jeho požadovanou životnost, 

e) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů, 

f) způsob založení objektu s ohledem na výsledky geotechnického průzkumu 
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g)    Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních 

účinků, Dopravní řešení 

h) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření, 

i) Dodržení obecných požadavků na výstavbu. 

2. Výkresová část 

a) Půdorysy základů v měřítku 1:100, popřípadě 1:200, se zakreslením jejich 

konstrukce, umístění šachet, průběhu kanálků, přípojek inženýrských sítí a jejich 

výškového řešení, hladiny podzemní vody, navržení izolací proti podzemní vodě 

nebo zemní vlhkosti, případně proti pronikání radonu. 

b) Půdorysy jednotlivých podlaží a střechy v měřítku 1:100, popřípadě 1:200, 

vyjadřující architektonické a stavební řešení ve zvoleném konstrukčním systému 

s uvedením způsobu jejich užívání, popřípadě funkčního určení a základních 

rozměrů místností, prostorů a hlavních konstrukcí, rozměrů prvků výplní otvorů, 

u půdorysu střechy polohu okapů a svodů a s vyznačením technického vybavení 

budovy.  

c) Řezy v měřítku 1:100, popřípadě 1:200, se schématickým vyznačením nosných 

konstrukcí, výškových kót jednotlivých podlaží, úprav vstupů, původního 

i upraveného terénu, vztažených k nadmořské výšce prvního nadzemního podlaží 

d) Pohledy, schématicky dokumentující celkové architektonické řešení s vyznačením 

architektonických prvků jako jsou balkony, lodžie, arkýře apod.; u změn staveb 

i pohledy stávajícího stavu 

e) Výkresy přípojek na veřejné rozvodné sítě a kanalizaci 

f) Výkresy napojení na veřejné komunikace, řešení dopravy v klidu 

 

3. Stavebně konstrukční část 

 

3.1 Technická zpráva 

a) Popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího 

stavu nosného systému stavby při návrhu její změny 

b) Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky 

c) Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné 

konstrukce 

d) Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 
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e) Seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, 

software. 

 

3.2 Výkresová část 

a) Základy (plošné, hlubinné) 

b)    Tvar monolitických betonových konstrukcí, Výkres skladby – sestavy dílců 

montované betonové konstrukce 

c) Výkresy sestav kovových a dřevěných konstrukcí  

 

3.3 Statické posouzení 

a) Ověření základního koncepčního řešení nosné konstrukce 

b) Posouzení stability konstrukce 

c) Stanovení rozměrů hlavních prvků nosné konstrukce včetně jejího založení 

d) Statický výpočet, popřípadě dynamický výpočet, pokud na konstrukci působí 

dynamické namáhání  

 

3.4 Požárně bezpečnostní řešení 

a) Rozdělení stavby do požárních úseků 

b) Výpočet požárního rizika 

c) Stanovení požární odolnosti stavebních konstrukcí 

d) Způsob zabezpečení stavby požární vodou nebo jinými hasebními látkami, 

stanovení počtu, druhu a rozmístění hasicích přístrojů 

e) Evakuace, stanovení druhu a kapacity únikových cest, počet a umístění požárních 

výtahů 

f) Stanovení požadavků pro hašení požáru a záchranné práce 

g) Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, 

zhodnocení technických zařízení stavby 
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4.5 Dokumentace pro zadání stavby 

Dokumentace pro zadání stavby obsahuje dokumentaci pro stavební povolení doplněnou 

o výkaz výměr a kontrolní rozpočet, což je výkaz výměr, kde jsou jednotlivé položky oceněné 

takzvanými směrnými cenami. Pokud nelze některé ceny ohodnotit směrnými cenami, měly 

by směrné ceny být nahrazeny cenami obvyklými nebo cenami zkalkulovanými (tedy cenami 

založenými na kalkulačním vzorci). Kalkulační vzorec je stanovením ceny prací, které 

obsahují všechny přímé i nepřímé náklady a přiměřený zisk (4 – 7%). 

 

Obrázek 51 – Výkaz výměr, kontrolní rozpočet 
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4.6 Realizační dokumentace  

Realizační dokumentace je souborem technických zpráv a výkresů, které do nejmenších 

detailů popisují stavbu. V případě výkresů skeletu jsou například pro každý sloup vykresleny 

všechny ocelové pruty, které mají označenou délku, průměr a rozteč. Všechny pruty by pak 

měly být uvedeny v tabulce na výkresu a v celkové tabulce výztuže.  

Zatímco dokumentace pro zadání stavby definuje například výztuž sloupů jedním údajem 

a to celkovou hmotností, realizační dokumentace stavby definuje veškerou výztuž do úrovně 

jednotlivých ocelových prutů – tedy nejen jejich celkovou hmotnost, ale i výčet jednotlivých 

prutů (je uveden každý prut a to svou délkou a průměrem, a každý prut je ve výkresu 

zakreslen, a to jak svým umístěním, tak svým zakřivením).  

V kostce se dá uvést, že realizační dokumentace je určitou kuchařskou knihou stavby, která 

přesně říká, jaké prvky jsou při stavbě použity, kde jsou použity a jak jsou navzájem spojeny. 

4.7 Dokumentace skutečného provedení 

Dokumentace skutečného provedení zaznamenává skutečné provedení stavby, nejčastěji 

pak formou zakreslení změn, které během stavby proběhly, do realizační dokumentace stavby.  

Vypracování dokumentace skutečného provedení bývá často podceňováno, ale potřeba této 

dokumentace se často objeví až po dokončení stavby, kdy je třeba na stavbě provést změny či 

stavbu opravit. V tomto okamžiku pak nepřesné či nesprávné vypracování dokumentace 

skutečného provedení může vést až k poškození stavby (příkladem může být například 

navrtání stěnového topení při nesprávném zakreslení teplovodních trubek, poškození základů 

při výkopových pracích).  

5. Rozpočtování staveb 

Rozpočtování staveb patří mezi nejdůležitější činnosti ve stavebnictví. První úvahy 

o předpokládané ceně stavby by se měly objevit již ve studiích, kde se vychází z obvyklých 

cen na 1 m
3
, případně na 1 m

2
. U pozemních staveb začínají ceny za 1 m

2
 podlahové plochy 

na cca 25 000 Kč/m
2
 s DPH, u dálničních staveb závisí na rovinatosti terénu, na množství 

mostů, nájezdů, protihlukových opatření. Například náklady na úsek dálnice D8 Trmice – 

Státní hranice ČR/SRN (délka 23,344 km) byly 22,344 miliard, tedy cca 960 mil. Kč na jeden 

km dálnice. Všechny studie by měly obsahovat odhadované náklady, které vycházejí právě 

z cen obvyklých na 1 m
2
 či m

3
.  
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Každý stupeň projektové dokumentace by pak měl obsahovat oceněný výkaz výměr 

v podrobnosti, která odpovídá stupni projektové dokumentace. U dokumentace pro zadání 

stavby by pak měly být oceněny všechny položky, které se na stavbě nacházejí, a to již 

v relativně velké přesnosti včetně specifikace materiálu. Při oceňování položek se používají tři 

přístupy pro ocenění položek. Prvním přístupem je využití základny URS (Ústav 

racionalizace ve stavebnictví), která obsahuje katalog směrných prací ve stavebnictví, kde je 

uvedena většina prací prováděných ve stavebnictví.  

 

Obrázek 52 – Vybrané položky uvedené v URS 

 

Dále se používají agregované položky (ty používá například Ředitelství silnic a dálnic, kde 

položka konstrukční beton obsahuje i bednění a odbednění, položka mikropilota obsahuje 

výztuž mikropiloty, nízkotlakou i vysokotlakou injektáž mikropiloty). U agregovaných 

položek by mělo být vždy uvedeno, co daná položka obsahuje. 

 

Řešme opět náš nosník (prosté uložení, fyzikální model: tedy bez ložisek, pouze 

železobetonový nosník). K postavení nosníku je třeba nejdříve (v případě, že je nosník 
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prováděn na místě, jedná se tedy o monolitickou konstrukci) připravit podpěrnou konstrukci 

pod nosníkem, dále postavit bednění, dopravit do bednění výztuž, osadit výztuž, zabetonovat 

nosník, odbednit nosník. 

 

Tabulka znázorňující rozpočet v cenách URS:  

Kód 
položky 

Popis MJ 
Množství 
celkem 

Cena 
jednotková 

Cena 
celkem 

Hmotnost 
Hmotnost 

celkem 
Sazba 
DPH 

4 5 6 7 8 9     10 

                  

HSV Práce a dodávky HSV       153 621,00   27,790   

4 Vodorovné konstrukce     153 621,00   27,790   

413321616 Nosníky ze ŽB tř. C 30/37 m3 10,000 3 110,00 31 100,00 2,45336 24,534 20,0 

413351107 
Zřízení bednění nosníků 

bez podpěrné konstrukce 
m2 30,000 373,00 11 190,00 0,00077 0,023 20,0 

413351108 Odstranění bednění nosníků 
bez podpěrné konstrukce 

m2 30,000 75,70 2 271,00 0,00000 0,000 20,0 

413351211 
Zřízení podpěrné 
konstrukce nosníků v do 4 

m pro zatížení do 5 kPa 

m2 10,000 259,00 2 590,00 0,00696 0,070 20,0 

413351212 
Odstranění podpěrné 

konstrukce nosníků v do 4 
m pro zatížení do 5 kPa 

m2 10,000 57,00 570,00 0,00000 0,000 20,0 

413361821 

Výztuž nosníků, volných 

trámů nebo průvlaků 

volných trámů betonářskou 

ocelí 10 505 

t 3,000 35 300,00 105 900,00 1,05464 3,164 20,0 

  Celkem       153 621,00   27,790   

 

Obrázek 53 – Rozpočet v cenách URS 

 

Rozpočet v agregovaných položkách: 

Železobetonový nosník …….. 10 m
3
 ……. 6 500 Kč/m

3
 ….. 65 000 Kč 

Výztuž do betonu …… 0,3 tuny/m
3
 …. 32 000 Kč/t ….. 96 000 Kč  

Celkem: 161 000 Kč 

 

Nebo: 

Železobetonový nosník včetně výztuže  …….. 10 m
3
 ……. 17 500 Kč/m

3
 ….. 175 000 Kč 

(v případě, že oceňujeme železobeton jednou položkou, mělo by však být jasně určeno, jaká je 

předpokládaná spotřeba výztuže na 1m
3
 železobetonu).  
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Z uvedených příkladů rozpočtování je vidět, že čím větší podrobnost rozpočtovaných 

položek, tím lépe se dá určit výsledná cena, protože tím menší je míra nejistoty 

v připravovaném rozpočtu.  

 

Posledním často užívaným způsobem jsou takzvané R-položky pro práce, které jsou 

většinou speciální a nejsou uvedeny ani v ceníku URS, ani v souboru cen užívaným například 

Ředitelstvím silnic a dálnic. R-položky se používají například u horolezeckých prací nebo 

tam, kde není možné práce provádět běžným postupem (například těžba hornin ve stísněných 

podmínkách, kdy není možné použít strojní techniku a hornina se musí těžit ručně).  

Ať se již zvolí jakákoliv metoda pro oceňování stavebních prací obsažených v projektu, 

vždy by mělo platit, že oceněný soupis prací obsahuje všechny práce, které se v projektu 

(a tím i při stavbě) objeví, a to včetně přístupových cest a pomocných konstrukcí nutných pro 

postavení stavby.  

 

U rozpočtování projektových prací se běžně používá honorářový řád (velmi často 

u architektonických prací), dále UNIKA, případně se projektuje dle předem stanovené 

hodinové sazby.  

Honorářový řád i UNIKA vycházejí z druhu stavby (pozemní stavba x dopravní stavba 

x vodohospodářská stavba, novostavba či rekonstrukce) a z předpokládané hodnoty stavby. 

U projektových prací by však neměla být cena za projekt jediným či hlavním kritériem pro 

výběr projektanta, protože chyby v projektu či nehospodárný návrh mohou znamenat mnohem 

větší ztráty při stavbě, než odpovídá rozdílu cen za projektové práce. 

Nákladové ceny 

Nákladové ceny jsou nejnižší ceny, za jaké se dá stavba postavit bez ztráty a vycházejí 

z reálných stavebních nákladů. Ačkoliv nákladové ceny nejsou obsaženy v žádném katalogu 

směrných cen, v některých případech mohou být důležitým vodítkem při přípravě 

a ekonomickém posouzení stavby. Ve většině případů jsou nákladové ceny nižší než takzvané 

kontrolní neboli směrné ceny.  

Nákladové ceny na jednotlivé položky, ať už se jedná o materiál či práci, dosáhneme 

poptávkovým řízením, kdy oslovíme několik dodavatelů, a nejnižší cenu můžeme považovat 

za nákladovou. Pokud jsou práce prováděné vlastní kapacitou, je třeba stanovit náklady na 

materiál a práci. Zatímco náklady materiálu jsou dány jejich cenou na trhu, náklady na práci 
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závisejí na efektivitě prováděných prací. V tomto případě je třeba jednotlivé procesy pečlivě 

analyzovat, případně provést pozorování a časové snímky jednotlivých postupů. 

Stanovení nákladových cen je velmi odborným a náročným procesem a rozpočtáři, kteří 

jsou schopni nákladové ceny stanovit, nacházejí dobře své uplatnění na pracovním trhu. 

U stanovení (nejen) nákladové ceny se v České republice v poslední době bohužel rozšířil 

následující postup, který popsal mafián Tlustý Tony ze seriálu Simpsonovi: „Stavbu zlevníte 

tak, že nezaplatíte za materiál nebo za práci.“ Touto cestou se poslední dobou vydává stále 

více firem, které se díky cílenému neplacení svých podzhotovitelů mohou dostat na nejnižší 

cenu. A při současném stavu legislativy je možné bohužel tento postup opakovat a provádět 

dlouhodobě. Zodpovědný investor by však měl dbát na to, aby byly všechny práce na stavbě 

uhrazeny a to nejen generálnímu zhotoviteli, ale i podzhotovitelům.  

Způsoby, jak dosáhnout toho, aby byly práce uhrazeny nejen generálnímu zhotoviteli, ale 

i podzhotovitelům, je důsledná evidence podzhotovitelů a v případě státních zakázek i důraz 

na provádění prací vlastními kapacitami, případně využití možnosti takzvaného zádržného. 

Ale ani výše uvedený postup mnohdy nestačí poměrně sofistikovanému přístupu neplacení 

podzhotovitelům, například vložením další společnosti mezi generálního zhotovitele 

a podzhotovitele, kdy nastává stav, kdy generální zhotovitel má všechny závazky uhrazeny – 

mezičlánku, kterou je společnost, která nebude cíleně hradit své závazky dál. Generální 

zhotovitel pak prohlásí, že on své závazky vůči svým podzhotovitelům splnil a nenese 

zodpovědnost za jednání svých podzhotovitelů. Tento stav je v první řadě nutné řešit 

legislativně, aby došlo k větší trestně právní zodpovědnosti osob, které se na tomto cíleném 

neplacení za odvedené práce podílejí.  
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6. Výběrová řízení  

Výběrové řízení je způsob, jak stavbu pořídit za co nejnižší cenu. Čím větší je otevřenost 

výběrového řízení, tím větší je předpoklad dosažení nejnižší ceny. V případě, že umožníme 

vstup do výběrového řízení komukoliv bez ohledu na reference a technické a personální 

vybavení, máme jistotu, že jsme opravdu dosáhli nejnižší ceny stavby.  

Naskýtá se však otázka, zda je daný vítěz schopen stavbu postavit. Aby po roce stavění 

nebyl vítězný uchazeč na počátku stavby, bezradný, jak stavbu dokončit. Případně, aby za 

vítěznou firmou nezůstala řada podzhotovitelů, kterým nebylo za práce zaplaceno. Ve 

Spolkové republice Německo řeší daný problém vcelku jednoduchým způsobem – vítězný 

uchazeč přikládá při podpisu smlouvy o dílo bankovní garanci, která je nedílnou součástí 

smlouvy o dílo. V případě, že se v průběhu stavby ukáže, že vítěz výběrového řízení není 

schopen stavbu postavit, propadá garance zadavateli výběrového řízení, který následně uzavře 

smlouvu o dílo s dalším uchazečem výběrového řízení. Autor skript považuje daný způsob 

výběrového řízení za ideální a hodný následování, stejně jako tvrdší postihy pro firmy, které 

neplatí svým dodavatelům. 

V České republice se setkáváme s výběrovými řízeními, které v mnoha případech omezují 

počet uchazečů výběrového řízení. Do 3 mil Kč (dříve do 6 mil Kč, a ještě dříve do 20 mil 

Kč) umožňuje zákon o veřejných zakázkách oslovit tři uchazeče a výběrové řízení se nemusí 

zveřejňovat. Do 20 mil Kč je třeba oslovit minimálně 5 uchazečů o veřejnou zakázku 

a veřejnou zakázku zveřejnit. Nad 20 mil Kč je třeba vypsat výběrové řízení, které se 

zveřejňuje na „centrální adrese“, kde se všechna výběrová řízení oznamují, a to buď jako užší 

řízení nebo otevřené řízení.  

Užší řízení 

V případě užšího řízení probíhá výběrové řízení ve dvou kolech. V prvním kole podávají 

uchazeči takzvanou kvalifikační část, kde pomocí referenčních kritérií prokazují, že jsou 

schopni stavbu zrealizovat.  

V dalším kole podají uchazeči, kteří splnili referenční kritéria, cenovou část nabídky. 

Zpravidla vítězí uchazeč, který podá nejnižší cenu za realizaci dané stavby (někdy se 

používají další pomocná kritéria, například délka výstavby, penále za nesplnění termínu, 

délka záruky za dílo – autor skript však nedoporučuje jiná kritéria než nejnižší cenu).  

Zde dochází v některých případech k omezení počtu uchazečů: například losem (tato 

možnost skončila 1. 4. 2012), nebo se omezí počet uchazečů na pět či deset uchazečů, kteří 
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daná kritéria splnili nejlépe, někdy však na základě až bizarních kritérií (například pomocí 

ekonomických kritérií, kdy se hodnotí nejnižší zadluženost či míra ziskovosti uchazeče). 

Cenovou část nabídky pak odevzdávají pouze uchazeči, kteří byli vybrání losem či pomocí 

nejlepšího splnění kvalifikačních kritérií. Platí však, že není jakýkoliv důvod k omezení 

uchazečů, kteří splnili kvalifikační kritéria. Výhodou užšího řízení proti otevřenému řízení je 

to, že se posuzují cenové nabídky pouze těch uchazečů, kteří splnili referenční kritéria 

a nedochází ke spekulacím ohledně uchazečů, kteří nabídnou nereálnou cenu, ale nejsou 

schopni danou stavbu zrealizovat.  

Otevřená výběrová řízení 

Při otevřených výběrových řízeních se ve výběrovém řízení odevzdává současně cenová 

část nabídky i kvalifikační část nabídky.  

V kvalifikační části nabídky se zpravidla určí otevřenost či uzavřenost výběrového řízení. 

Pokud jsou kvalifikační kritéria příliš tvrdá, vyřadí kvalifikační kritéria řadu uchazečů, kteří 

by byli schopni stavbu zrealizovat, nejsou však schopni splnit (mnohdy nesmyslné) 

kvalifikační podmínky (například vlastnictví několika výroben betonových směsí, živičných 

směsí, přesnou specifikaci již zrealizovaných staveb, délku praxe u autorizovaných inženýrů, 

atd.).  

V České republice (hlavně u veřejných zakázek) se setkáváme s dvěma jevy, které vedou 

k omezování možnosti podat nabídku – jednak dochází k dělení zakázek na zakázky menšího 

rozsahu tak, aby nebylo třeba výběrová řízení zveřejňovat, jednak naopak dochází ke 

slučování zakázek do velkých celků (v řádu miliard) a následnému omezení uchazečů 

výběrového řízení dalšími (mnohdy nesmyslnými) kvalifikačními kritérii.  

Příkladem staveb, které by šlo logicky rozdělit a tím dosáhnout nižší ceny, jsou například 

dálniční stavby. Například úsek 805 dálnice D8, který je právě ve výstavbě (2008 – 2014); 

zde se nabízí logické rozdělení na „trasu“ Lovosice – tunel Prackovice, most Opárno, most 

Dobkovičky, mostní estakáda, tunel Prackovice, most mezi tunely (objekt 211), tunel 

Radejčín, trasa dálnice Radejčín – Ústí nad Labem. Na všechny tyto objekty by bylo možné 

vypsat výběrové řízení samostatně. Dále by bylo možné vypsat samostatné soutěže na 

obslužné a vedlejší komunikace. Zadávací řízení však bylo vypsáno tak, že podmínky 

zadávacího řízení mohlo splnit pouze nadnárodní konsorcium. I když byla dálnice D8 úsek 

805 zadána sdružení dvou velkých nadnárodních firem, byly mostní objekty i jiné části 

dálnice realizovány na klíč podzhotoviteli pro zhotovitele, který ucelená díla (například 
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mostní objekty) dál předal investorovi (Ředitelství silnic a dálnic). U tohoto bodu se může 

objevit logická námitka, že investor přebírá od generálního zhotovitele ucelenou dálnici. 

Nicméně, investor přejímá od zhotovitele (či podzhotovitele) nejen jednotlivé úseky dálnice 

(most, tunel), ale i jednotlivé části mostu, a to včetně nejmenších detailů (výztuž základů, 

výztuž pilířů, hloubky vrtů pilot, armokoše pilot atd.). I tak složitou stavbu jako je dálnice lze 

tedy stavět a předávat investorovi po částech (tak se v podstatě již děje) a umožnit podání 

nabídky více možným zhotovitelům.  

Při zadávání staveb lze výběrové řízení připravit pro zadání stavby po částech (což 

nakonec vyplývá z předchozího odstavce o zadání dálnice D8) nebo vcelku. Obě možnosti 

mají svá pozitiva a svá negativa. Největším pozitivem při zadání stavby vcelku je jeden 

smluvní partner a jeden poskytovatel záruky za stavbu. V případě, že se stavba zadává po 

částech, je největší výhodou dosažení nižší ceny než v případě zadání stavby na klíč, protože 

investor oslovuje vždy koncové zhotovitele jednotlivých částí stavby, a to bez kompletační 

přirážky generálního zhotovitele.  

V případě, že stavba bude zadávána po částech, je třeba, aby zadavatel disponoval 

dostatečnými technickými i organizačními dovednostmi, protože se jedná o poměrně složitý 

proces.  

6.1 Referenční kritéria 

Na referenční kritéria je možné pohlížet dvěma různými způsoby. Jednak jako na jistou 

záruku schopnosti provést dané dílo (pozitivní přístup), jednak jako na možnost omezit 

seznam uchazečů (negativní přístup, který často vede ke zvyšování cen stavebních prací podle 

jednoduchého pravidla „Čím nižší konkurence, tím vyšší cena“). Co se týče stavebních prací 

(nikoliv projektových prací, o kterých je podrobně pojednáno v dalším odstavci), autor skript 

doporučuje možnost nahradit referenční kritéria bankovní zárukou. Ta by pak sloužila nejen 

jako nástroj pro dodržení smluvních podmínek (kvality, harmonogramu a všech ostatních 

otázek smlouvy), ale byla by i garancí, že firma je schopna danou stavbu postavit (pokud ne, 

došlo by k propadnutí bankovní záruky). Autor skript doporučuje použít bankovní záruku 

v intervalu 5 – 20 % z ceny díla. V tomto případě by došlo k otevření trhu veřejných 

stavebních zakázek, které by mělo za následek snížení cen stavebních prací. 

 

Pokud se zadavatel rozhodne pro referenční kritéria, doporučuje autor skript následující 

parametry: 
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 Roční tržby firmy by měly být na úrovni 120 – 140 % ročního plnění zakázky. 

 Velikost obdobné – jedné - zakázky na úrovni 30 – 50 % zadávané zakázky (50 % je 

maximální velikost obdobné stavby povolená zákonem o zadávání veřejných 

zakázek). 

 Autorizovanou osobu v daném oboru. 

 

Na závěr je třeba uvést, že ani přísná referenční kritéria nezaručí provedení kvalitní stavby 

či například nezabrání havárii mostu, což dokladuje případ jedné nadnárodní společnosti, 

která realizovala řadu velkých dopravních staveb včetně rozsáhlých mostů a mostních estakád 

a které na území České a Slovenské republiky spadly za posledních deset let dvě velké mostní 

konstrukce, které si v obou případech vyžádaly několik lidských životů.  

6.2 Výběrová řízení na projektové práce 

U projektových prací je třeba si uvědomit heslo „value for money“. U projektových prací 

není možné zvolit kritérium nejnižší ceny, neboť špatný projekt může stavbu značně 

prodražit. U projektových prací je možné nahlížet na navržená díla třemi pohledy: estetickým 

(či architektonickým), technickým a finančním. Nejlevnější projektová dokumentace nám 

pravděpodobně nepřinese projekt ani esteticky nejlepší ani nejkvalitnější ani nejlevnější. 

Náklady na projektovou dokumentaci se pohybují mezi cca 4 – 10 % ceny stavebního díla, 

chyby v projektové dokumentaci, nebo nesprávný návrh (ať už z hlediska technického či 

(ne)hospodárného) pak mohou prodražit stavební dílo o desítky procent. Dalším pohledem na 

výběr zhotovitele projektové dokumentace je také velikost projekční firmy (ať už z hlediska 

termínů), či z hlediska záruk za provedené dílo.  

Estetické (architektonické) hledisko 

Toto hledisko je rozhodující u pozemních staveb, z ostatních staveb je důležité ještě 

u mostů, u ostatních staveb není estetické hledisko příliš důležité. Pokud chceme zvolit určitý 

estetický směr, je možné se podívat na referenční stavby jednotlivých architektonických 

kanceláří, přičemž se dá předpokládat určitá podobnost nově navrhovaného díla s již 

provedenými návrhy. 

 

 Možností je rovněž vybrat několik architektonických kanceláří a požádat je o návrh skic. 

Při návrhu skic různými architektonickými kancelářemi je třeba pamatovat na existenci 
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autorských práv. Autorská práva je třeba vzít v úvahu i v případě, že další stupně 

dokumentace zpracovává jiná architektonická (projekční) kancelář než předchozí stupeň.  

Hospodárnost návrhu 

Nejlevnější projekt neznamená nejlevnější stavbu. Zatímco úspory v projektové 

dokumentaci mohou být v řádu procent, nehospodárně navržená stavba se může prodražit 

o desítky procent, někdy i násobně. V České republice se zatím nesoutěží o projektovou 

dokumentaci takovýmto způsobem: u pozemní stavby navrhněte stavbu v ceně např. 

24 000 Kč/m
2
, případně s cenou nižší a v této ceně vybrat dále například dle estetického 

hlediska stavby, případně dle jiného kritéria (například užitná hodnota). Většinou se 

u projektových prací soutěží o nejnižší cenu za zhotovení projektové dokumentace, 

přinejmenším u stupňů po dokumentaci pro stavební povolení.  

U dopravních, případně vodohospodářských staveb by však mělo být hlavním kritériem při 

výběru projektanta hledisko ochrany životního prostředí a finanční náklad stavby při nutné 

podmínce technického zvládnutí všech aspektů stavby. Ani tento výběr projektové 

dokumentace se při dopravních a vodohospodářských stavbách v České republice příliš 

nepoužívá.  

Jistou možností je zadávání staveb dle „žluté knihy“, kdy se soutěží cena za projektovou 

dokumentaci i stavební dílo najednou (jedná se o soutěž typu „vyprojektuj a postav“, zadáním 

je tedy například protipovodňová ochrana města nebo přemostění údolí). Nutnou podmínkou 

je pak vyřešení všech technických aspektů a vyřešení stavby s ohledem na vliv na životní 

prostředí.  

Technická kvalita návrhu 

U vodohospodářských a dopravních staveb může být hlavním soutěžním kritériem 

technická kvalita návrhu. Jednalo by se o složité případy, kdy by projekční kanceláře měly 

přijít s řešeními, které by obsahovalo technický nástin vyřešení problému a odhad nákladů. 

V této fázi už mohou projekční kanceláře požadovat úhradu nákladů na zpracování 

technického nástinu řešení a také platí, že projekční kanceláře mají chráněné technické řešení. 

Není tedy právně ani eticky možné použít technické řešení projekční kanceláře a následně pak 

toto řešení použít bez zapojení či souhlasu této projekční kanceláře.  
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Cena projektové dokumentace 

Soutěž pro výběr projektové kanceláře (cena za projektovou dokumentaci), založená na 

ceně za projektovou dokumentaci, považuje autor skript za naprosto nejhorší způsob výběru 

projektové dokumentace, byť se tento přístup uplatňuje v České republice nejčastěji. Tento 

přístup považuje autor skript za vhodný pouze u zpracování výkazu výměr a kontrolního 

rozpočtu, tedy tam, kde se jedná o rutinní práce, případně (ale i zde obtížně) u realizační 

dokumentace stavby, kde je však třeba sledovat nejen splnění všech technických aspektů, ale 

i hospodárnost návrhu. I u realizační dokumentace stavby by tedy měla být hlavním kritériem 

cena za provedení stavebního díla (které se dá ocenit například směrnými cenami dle URS).  

Důvod, proč není vhodné ani u realizační dokumentace stavby vybírat projektanta jen 

podle nabídnuté ceny, ukazuje následující příklad.  U běžné monolitické pozemní stavby za 

cca 500 mil Kč bez DPH se cena za realizační dokumentaci stavby pohybuje okolo 5 mil Kč. 

Pouze výztuž tvoří u této stavby cca 50 mil Kč, a pokud projektant nenavrhne výztuž 

hospodárně, mohou náklady na výztuž tvořit nikoliv 50 mil Kč, ale i více než 60 mil Kč (obě 

dvě hodnoty přitom budou dosaženy při splnění technických norem). Rozdíl bude dán 

množstvím rizika, které je projektant ochoten přijmout a také tím, zda projektant využije 

všech teoretických možností, které se mu nabízejí (například využití meze plasticity 

konstrukcí).  

V případě, že chce investor dosáhnout nejnižší ceny stavby, doporučuje se buďto jít cestou 

„žluté knihy“ – vyprojektuj, postav, nebo už ve fázi projektové dokumentace soutěžit o co 

nejnižší cenu stavby, nikoliv o co nejnižší cenu projektové dokumentace, protože nízká cena 

projekční dokumentace může vést k nekvalitnímu či nehospodárnému návrhu, který může 

stavbu až násobně prodražit.  

Alternativní řešení 

Často diskutovanou otázkou je, zda ve výběrových řízeních, hlavně u dopravních 

a vodohospodářských staveb, umožnit uchazeči o zakázku alternativní řešení stavby. 

V případě, že jsou u alternativního řešení dodrženy technické parametry a alternativní řešení 

nemá více negativních dopadů na životní prostředí než původní řešení, doporučuje autor 

skript přijmout alternativní řešení. Opět možnou cestou, která automaticky umožňuje 

alternativní řešení, jsou soutěže dle „žluté knihy“, tedy vyprojektuj a postav.   
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Příklady alternativních řešení 

U mostních konstrukcí můžeme například volit mezi ocelovou konstrukcí, 

železobetonovou předpjatou konstrukcí, železobetonovou nepředpjatou konstrukcí, můžeme 

optimalizovat rozpětí a počet polí mostu.  

U dopravních staveb je vždy třeba respektovat majetkoprávní vztahy (vzhledem 

k rozsáhlosti liniových dopravních těles) a dbát nejen na ochranu životního prostředí, ale i na 

vlastnictví pozemků, přes které dopravní stavba povede. A například tam, kde by bylo 

ekonomičtějším řešením vedení liniové stavby na násypu, tak v případě, že by pata násypu 

zasahovala na cizí těleso, zvolit například řešení s opěrnou zdí či mostní konstrukcí.  

U přehrad je použití alternativních řešení složitější, byť je možné teoreticky zvolit zemní 

sypanou hráz, železobetonovou hráz gravitační, pilířovou, klenbovou.  

U protipovodňových opatření se nabízí hned několik možných alternativních řešení: 

u podzemní části to je trysková injektáž, vysokotlaká injektáž, u nadzemní části se 

protipovodňová opatření řeší jako železobetonové zdi, zemní valy s těsnící clonou, mobilní 

stěny.  

U pozemních staveb je alternativních řešení spousta a je skoro ideálním řešením, pokud 

vzejdou z architektonické soutěže.  

7. Smlouva o dílo 

Smlouva o dílo je vedle projektové dokumentace nejdůležitějším podkladem pro provádění 

stavby. Měla by stanovit podmínky, za kterých bude stavba prováděna a způsoby řešení 

možných problémů.  

7.1 Smlouva na provedení projektových prací 

Požadavky na výběr projektanta již byly popsány. Smlouva na provedení projektových 

prací by měla zaručit, že projektová dokumentace bude připravena kvalitně a komplexně, že 

stavbu bude možné podle této dokumentace provést a že všechen materiál a všechny práce 

nutné k postavení stavby jsou zakresleny jak ve výkresové části, tak jsou popsány 

v technických zprávách a jsou obsaženy ve výkazu výměr. Někteří investoři uvádějí do smluv 

na provedení projektových prací doložku, podle které za škody vzniklé špatnou projektovou 

dokumentací odpovídá projektant a je povinen tyto škody uhradit (například pokud projektant 

zapomene do projektové dokumentace uvést část materiálu (výztuž, beton), je nucen uhradit 

dodavateli chybějící materiál, nebo pokud navrhne řešení, jež není možné realizovat, musí 
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zhotoviteli uhradit rozdíl mezi navrženým řešením a tím, které je možné provést. Projektant 

však neodpovídá za rozdíl ve změnách, které si vyžádá investor či dodavatel během stavby.  

7.2 Smlouva na provedení stavebního dozoru 

Stavební dozor by měl zodpovídat za to, že stavba bude provedena kvalitně a dle 

projektové dokumentace. Smlouva o provedení stavebního dozoru by měla definovat, za co 

všechno je stavební dozor zodpovědný a také vymezit, u jakých činností je třeba přítomnost 

stavebního dozoru a jakým způsobem stavební dozor přejímá od zhotovitele jednotlivé části 

stavby. Stavební dozor by pak během dozoru vždy měl hájit zájem investora.  

7.3 Smlouva na provedení stavby 

Smlouva na provedení stavby je základním dokumentem mezi dodavatelem a zhotovitelem 

na provedení stavby. Obvykle se jedná o smlouvu o dílo uzavřenou ve smyslu ustanovení 

§ 536 a následných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“).  

 

Smlouva o dílo (SoD) musí vždy obsahovat objednatele a zhotovitele, přičemž by měla být 

podepsána zástupci objednatele a zhotovitele, kteří jsou oprávněni jednat za společnost 

(buďto oprávnění členové statutárních orgánů – jednatelé, členové představenstva, nebo 

osoby jednající na základě plné moci vystavené oprávněnými členy statutárních orgánů). 

Smlouva o dílo by měla obsahovat: 

1.  výchozí podklady a údaje a definice pojmů (například název stavby, místo stavby, 

definici termínu zahájení a ukončení stavby, vedení stavby,…),  

 

2. předmět plnění - například: „Předmětem plnění je kompletní realizace stavby „Garáž 

na dva automobily u rodinného domu č. 101, Dolní Lhota“. A dále: Předmět plnění je 

věcně specifikován výměrami zadávacího výkazu výměr, který byl předán 

objednatelem zhotoviteli ke zpracování nabídky. Oceněný zadávací výkaz výměr je 

přílohou č. 3 SoD, technicky a kvalitativně je předmět plnění definován v předané 

dokumentaci pro zadání stavby. 

V předmětu plnění by dále měla být uvedena prohlášení např.: „Zhotovitel potvrzuje, 

že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky vyplývající 

z podkladů dle bodu 2.2, nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami 
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a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla bez vad nezbytné.“ nebo: 

„Zhotovitel je zodpovědný za realizaci stavby ve shora uvedeném rozsahu a v souladu 

s podmínkami dle této smlouvy. Zhotovitel zvážil a zahrnul do smluvní ceny práce 

v plném rozsahu tak, aby předmět plnění dosáhl po dokončení všech projektovaných 

a ve smluvních dokumentech požadovaných parametrů, a to v rozsahu 

zadávací dokumentace.“ 

  

3. doba plnění – termín zahájení, konečný termín dokončení, dílčí termíny (takzvané 

uzlové body), prodloužení v případě změny plnění ze strany objednatele, prodloužení 

v případě nepříznivých klimatických podmínek (Termíny realizace se prodlužují 

o počet dnů, kdy klesne venkovní teplota pod –5°C, nebo pokud v pracovní době 

budou víc jak 5 hodin padatpadat srážky. Zhotovitel bude využívat stavební chemie při 

realizaci stavby až do dosažení uvedených hraničních podmínek.) 

 

4. cena za předmět plnění – zde jsou možné dva způsoby: buďto je cena pevná za 

kompletní dokončení díla, nebo je cena tvořena přepočtem výměr oceněných 

jednotkovými cenami dle nabídky zhotovitele,  

 pevná cena  

– pokud je v kontraktu pevná cena, musí být specifikováno, co všechno dokončené 

dílo obsahuje, způsob stanovení ceny při změně díla a způsob jeho předání 

a převzetí, 

 cena tvořena přepočtem výměr a jednotkovými cenami: 

– u tohoto způsobu stanovení ceny – tedy na základě oceněného výkazu výměr – se 

obvykle objevují vícepráce a méněpráce. Mohou se rovněž objevit vícepráce, které 

nejsou obsaženy v oceněném výkazu výměr, a ve smlouvě o dílo by se měl objevit 

způsob, jak tyto vícepráce ocenit:  

„Pokud se na základě PD vyskytne druh prací nebo dodávek, které nebyly 

oceňovány v nabídce dle příl. č. 3. , budou tyto oceněny dle ceníků ÚRS v úrovni 

aktuální v době ocenění.“  

Dále by cenová část smlouvy o dílo měla obsahovat následující ustanovení: 

„Cena díla obsahuje veškeré náklady spojené s prováděním díla v rozsahu dle čl. 2 

smlouvy, je stanovena jako cena maximální a její změna je možná pouze 
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v souvislosti se změnou předmětu plnění oproti čl. 2 smlouvy.“ a „Přílohou 

smlouvy je položkový rozpočet. Rozpočet určuje věcný rozsah plnění.“ 

  

5. Platební podmínky a garance – v jaké časové periodicitě budou práce hrazeny, jaká 

bude splatnost faktur, jak budou faktury odsouhlasovány, co se rozumí datem 

splatnosti, co se rozumí zaplacením faktury. 

 

6. Provádění díla a povinnosti zhotovitele – základním prohlášením by v tomto výroku 

mělo být prohlášení, že „Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své 

nebezpečí ve sjednané době.“ Dále by zde měla být stanovena spolupráce na 

kontrolních dnech, nutnost reakce ze strany zhotovitele na zápisy ve stavebním 

deníku, způsob umožnění kontroly prováděného díla, povinnosti související 

s ochranou životního prostředí, hygienou, bezpečností práce, požárními předpisy, 

způsob předání staveniště (inženýrské sítě, vytyčení, základní výškové a směrové 

body).  

 

7. Povinnosti objednatele – například odsouhlasování soupisu provedených prací, 

vyjádření k zápisům zhotovitele ve stavebním deníku, úhradu odsouhlasených faktur.  

 

8.  Kvalita díla, odpovědnost za vady, záruka za dílo – „Zhotovitel odpovídá za to, že 

dílo bude mít vlastnosti stanovené v právních předpisech, projektové dokumentaci, 

v technických normách. Dílo bude provedeno v nejvyšší kvalitě v souladu s pokyny 

výrobců, dodavatelů materiálů a příslušnými technologickými předpisy. 

Technologické předpisy (TP) a kontrolně zkušební plány (KZP) budou předloženy 

objednateli před zahájením příslušných prací. Zhotovitel zodpovídá za plnění TP 

a KZP subdodavatelů.“ Toto ustanovení by mělo být základním prohlášením obou 

partnerů z hlediska kvality díla.  

Dále: „Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, 

je oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním 

a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě 

k tomu poskytnuté, považuje se takové jednání za podstatné porušení smlouvy 

a objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy.  
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Zhotovitel je po prověření správného provedení a čistoty zakrývaných prostor 

a konstrukcí povinen vyzvat TDO zápisem do stavebního deníku k provedení kontroly 

zakrývaných prostor a konstrukcí nejméně dva dny před plánovaným termínem jejich 

znepřístupnění. Kontrolu konstrukcí, u kterých se předpokládá z hlediska postupu 

prací znepřístupnění neprodleně po jejich provedení (základová spára, armovací 

výztuž….) provede TDO do 1 dne od výzvy ve stavebním deníku.“  

Dále by v tomto bodu mělo být řešeno, jakým způsobem se odstraní vady a nedodělky, 

délka záruky za stavební dílo, způsoby řešení případných poruch či havárií, způsoby 

odstraňování reklamací, prodloužení záručních lhůt v případě reklamací.  

 

9. Vlastnické právo k zhotovované věci, nebezpečí škody na ní, pojištění – v tomto 

bodě smlouvy se hovoří o vlastnickém právu k jednotlivým částem a o pojištění. 

 

10. Splnění závazku zhotovitele – předání a převzetí díla – tento bod smlouvy se zabývá 

například zkušebním provozem. „Zhotovitel zajistí na vlastní náklady zkušební provoz 

a součinnost při kolaudaci těch částí předmětů plnění, jež jsou nutné zajistit 

v předstihu z důvodů zprovoznění a vyzkoušení předmětu plnění jako celku (např. 

rozvody plynu).“ Tento bod také řeší předání všech protokolů, atestů, zaměření hotové 

stavby, kompletní dokladovou část. 

 

11. Smluvní pokuty – tento bod řeší v první řadě smluvní pokuty za nedodržení termínu 

a pokuty za opožděnou úhradu faktur. 

 

12. Pozastávky na záruku – při provádění staveb je běžné, že zhotovitel složí pozastávku 

(například deset procent z každé faktury), která slouží jako garance za řádné plnění 

závazků zhotovitele, a to jak v době provádění, tak po dobu záruční lhůty. Pozastávka 

se dá nahradit bankovní zárukou. 

13. Postoupení subdodavatelů – V některých případech – ale zásadně vždy pouze tehdy, 

pokud si to vymíní objednatel ve smlouvě o dílo – má objednatel právo určit 

zhotoviteli podzhotovitele na určitou část díla. Vždy to ale musí být specifikováno ve 

smlouvě o dílo.  

Např.: Objednatel má právo určit zhotoviteli subdodavatele uceleného souboru prací, 

dodávek materiálů či technologie v rámci prací prováděných dle smlouvy o dílo. 
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V nabídkovém rozpočtu, který je přílohou č. 3 smlouvy bude uvedeno, která položka 

je takto objednatelem určenou dodávkou nebo subdodávkou. 

Pokud objednatel určuje zhotoviteli podzhotovitele, je běžné, že zhotovitel účtuje 

objednateli za práci určených podzhotovitelů kompletační přirážku, obvykle ve výši 

4 – 10 % z ceny určené subdodávky. 

 

14. Změna předmětu plnění – uvedený odstavec by měl obsahovat tvrzení, že 

Objednatel má právo pozměnit, vypustit či přidat práce či technologie do předmětu 

plnění, a podmínky, za kterých je možné předmět plnění změnit, a to včetně času, kdy 

je možné jednotlivé části stavby změnit, způsobu stanovení ceny, a toho, kdo musí 

změnu předmětu za obě strany odsouhlasit. 

 

15. Způsob vedení stavebního deníku – je však třeba zmínit, že zápisy ve stavebním 

deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování 

dodatku smlouvy o dílo nebo protokolu změn. Stavební deník bude neustále přístupný 

na stavbě, objednatel má právo na jednu kopii zápisů, tato bude přebírána technickým 

dozorem investora. 

 

16. Vyšší moc – za vyšší moc se považují případy, které nejsou závislé na smluvních 

stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, 

povstání, živelné pohromy apod. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným 

v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou 

stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.  

 

17. Změna smlouvy, odstoupení od smlouvy – každá smlouva by měla obsahovat, 

jakým způsobem lze měnit smlouvu či od smlouvy odstoupit, sankce za neoprávněné 

odstoupení od smlouvy. 

 

18. Závěrečná ujednání – v nich se stanoví například počet výtisků smlouvy, kdo kolik 

výtisků obdrží, zákony, kterými se smlouva řídí, doba účinnosti smlouvy.  
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8. Kontrola staveb 

Zatímco zájmem investora je obdržet stavbu v odpovídající kvalitě a za cenu dohodnutou 

v kontraktu, zájmem zhotovitele je (v mnoha případech) navýšit během stavby cenu, případně 

zvýšit svůj zisk za cenu snížení kvality stavby. Dodržení termínu je většinou v zájmu obou 

stran – pro zhotovitele je důvodem pro dodržení či zkrácení termínu snížení nákladů, které 

vznikají s každým dnem, kdy stavba běží, pro investora pak možnost užívat stavbu dříve – 

v případě, že se jedná o komerční stavbu (nájemní budova, továrna), znamená zkrácení 

termínu dřívější příjem z pronájmu/ výroby a tím de facto snížení ceny stavby. Přesto často 

dochází k prodloužení termínu ze strany zhotovitele a je na investorovi, jak vysokou 

penalizaci za nedodržení termínu zvolí, případně jakým kritériem při výběrovém řízení bude 

doba výstavby.  

8.1 Kontrola kvality provedení stavby 

Kontrola kvality je důležitou činností během stavby – z velké míry rozhoduje o tom, jak 

dlouho a s jakým komfortem bude možné stavbu užívat a jak vysoké budou náklady na její 

údržbu.  

Železobetonové konstrukce 

U železobetonových konstrukcí se kontroluje jak kvalita a množství výztuže, tak kvalita 

betonové směsi. 

Výztuž 

Prvním krokem je převzetí výztuže, kdy by se mělo zkontrolovat množství prutů, průměry 

prutů a jejich uložení včetně krytí. Pro dostatečné krytí výztuže betonem se osazují distanční 

kroužky, které zajišťují dostatečnou vzdálenost výztuže od kraje bednění. Dále se kontroluje 

spojení výztuže (ať už je spojů dosaženo vázáním nebo svařováním) a vzdálenost 

jednotlivých prvků. Rovněž je třeba zkontrolovat, že rozmístění výztuže respektuje budoucí 

otvory v konstrukci.  

Kontrolu výztuže je třeba provést před tím, než je výztuž zabetonována. Ke kontrole 

výztuže by vždy měl zhotovitel vyzvat objednatele – obvykle zápisem ve stavebním deníku, 

pokud není oběma stranami dohodnut jiný postup – alespoň tři dny před betonáží. 
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Záznam o kontrole, respektive o převzetí výztuže ze strany objednatele by vždy měl být 

písemný, zápisem ve stavebním deníku. Kvalita jednotlivých prvků výztuže by měla být 

potvrzena atesty od výrobce.  

Beton 

U betonové směsi se kontroluje jak vlastní pevnost betonu, tak kvalita provedení (zhutnění 

betonu a to, že beton v konstrukci neobsahuje „hnízda“, tedy kamenivo neobalené 

cementovou směsí). Dále se kontroluje nasákavost a namrzavost betonu. Po dokončení 

železobetonové konstrukce je třeba zkontrolovat, že beton konstrukce není potrhaný 

(přípustná šířka trhlin je max. 0,4 mm).  

První kontrola betonové směsi se provádí již při betonáži a to zkouška sednutí kužele, 

kterou se kontroluje, že betonová směs má předepsanou konzistenci.  

Dále by se z každého betonářského mixu měly odebrat zkušební kostky, velikost kostek je 

obvykle 150 x 150 x 150 mm. Na těchto kostkách – zkušebních vzorcích – se kontroluje 

pevnost v tlaku, která se provádí 28. den od odebrání vzorku, tedy 28. den od betonáže.  

Při betonáži se kontroluje zhutnění, nejčastěji vizuálně, kdy se sledují pracovníci 

provádějící zhutnění a měří se doba, po kterou se zhutnění v daném úseku provádí. 

Po vybetonování (a zatvrdnutí betonu) je možné kvalitu zhutnění zkontrolovat 

„zrentgenováním konstrukce“ – „zrentgenování konstrukce“ je založené na měření rychlosti 

paprsku zvuku, který prochází jinou rychlostí betonem (cca 4 000 m.s
-1

), jinou rychlostí ocelí 

(cca 8 000 m.s
-1

) a jinou rychlostí vzduchem (cca 330 m.s
-1

). Pokud je v betonu “hnízdo“, 

prochází tímto místem zvuk výrazně nižší rychlostí (cca více než desetkrát pomaleji než 

v betonu). Pokud je podezření na „hnízdo“, tedy na místo s velkým obsahem vzduchu (což 

znamená, že zrna kameniva nejsou dostatečně obalena cementem), je vhodné pro kontrolu 

provést jádrový odvrt, kterým ověříme, zda „hnízdo“ v betonu skutečně je či není.  

V případě, že beton není dobře zhutněn, je možno nezhutněná místa, takzvaná hnízda, 

proinjektovat.  

V případě, že nevyjdou zkoušky pevnosti v tlaku a pevnost betonu je nižší, než 

předepisoval projekt, je třeba zvážit, co s betonovou konstrukcí. Prvním krokem by měl být 

statický přepočet konstrukce, který by doporučil, co je s konstrukcí třeba udělat. Je například 

možné navrhnout zesílení konstrukce (dodatečná výztuž, uhlíková vlákna), krajním případem 

bývá vybourání nekvalitního betonu z konstrukce a nová betonáž.  
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Izolace 

Rozeznáváme izolace tepelné, zvukové a izolace proti vodě, zde se soustředíme na ověření 

kvality izolace proti vodě. Zvukovou izolaci je možné zkontrolovat podle projektu a po jejím 

dokončení zvukovým měřením, tepelnou izolaci je třeba zkontrolovat podle projektu před 

jejím zakrytím. Pokud je tepelná a zvuková izolace provedena podle projektu s náležitou 

kvalitou materiálů, rovněž uvedenými v projektu, je velká pravděpodobnost jejího 

bezchybného fungování.  

Kvalitu izolace proti vodě rovněž kontrolujeme během provádění, kvalitu provedení však 

prověří až čas po dokončení konstrukce. Během provádění je možné sledovat kvalitu 

pokládání izolace a kontrolovat svary či napojení izolace, ale jedná se o nutnou, nikoliv 

postačující kontrolu izolace proti vodě. Není spolehlivější kontroly izolace proti vodě než 

zatížení izolace vodou po jejím dokončení, případně počkat na první reálné zatížení již 

zabudované izolace. Důležité pro bezvadné fungování izolace proti vodě je vyřešení všech 

konstrukčních detailů v projektové dokumentaci.  

Vždy je třeba mít na paměti, že skutečnou kontrolu kvality izolace pak přinese jen 

extrémní zatížení vodou, například zvýšení hladiny podzemní vody nebo extrémní srážky, 

a na tuto skutečnost by se mělo pamatovat ve smlouvě o dílo.  

Technologie 

Stejně jako u izolace, i u technologie platí, že je možné zkontrolovat projekt, zkontrolovat 

kvalitu jednotlivých součástí, ale výslednou kvalitu a funkčnost technologie je možné 

zkontrolovat až po jejím uvedení do provozu. V případě vzduchotechniky je navíc potřeba 

odzkoušet její fungování jak v zimním tak v letním období, protože v těchto dvou obdobích 

bude vzduchotechnika extrémně zatížena, přičemž obě tato období by měla vzduchotechnika 

zvládnout. Opět – smlouva o dílo by měla počítat se zkušebním provozem a předání – 

převzetí díla by mělo zahrnout přinejmenším bezchybné fungování technologie ve zkušebním 

provozu. 

Příkladem, kdy nedošlo k bezchybnému provozu instalované technologie, je lihovar 

v Ústí nad Labem, kde se ani během zkušebního provozu nepodařilo odstranit problémy ve 

fungování technologie (zápach, který nadměrně zatěžoval nejen své blízké okolí, ale i krajské 

město Ústí nad Labem) a provoz lihovaru tak byl Krajským úřadem Ústeckého kraje ukončen 

a díky špatné instalaci technologie byla zmařena investice za více než jednu miliardu Kč.  
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Dokončovací práce 

Kvalitu dokončovacích prací je možné zkontrolovat vizuálně a pomocí atestů na materiály, 

kterými jsou dokončovací práce prováděny.  

8.2 Kontrola kvality návrhu  

Některé poruchy staveb nejsou způsobené špatnou kvalitou provedené stavby, ale špatným 

návrhem. Nejčastějším případem špatného návrhu stavby je špatný návrh založení stavby, 

občas se objeví špatný návrh střechy, který nepočítá s extrémním zatížením sněhem či ledem. 

Někdy k těmto nehodám dochází v kombinaci s nedodržením provozního řádu, který 

přikazuje odstranění sněhu či ledu ze střechy. 

Dalším problémem, který se u staveb vyskytuje, může být nevhodný návrh technologie, 

kdy nejsou zohledněny všechny skutečnosti, které mají na technologii vliv. 

Dále se objevují například nevhodný návrh izolace či nevhodný (příliš velký) návrh 

dilatačních celků. 

U špatně navrženého projektu se mohou problémy objevit až po delší době, někdy i po více 

než jednom roce. 

Příkladem může být nerovnoměrné sedání stavby vlivem konsolidace zeminy (kdy dochází 

v průběhu času ke zvyšování efektivního napětí v základové půdě a tím k nárůstu sedání 

v čase – tento jev se označuje jako konsolidace). Setkáváme se s tím hlavně tehdy, tvoří-li 

základovou půdu jíly. K takové situace by nemělo dojít, pokud je stavba správně navržena – 

dojde-li tedy k nárůstu nerovnoměrného sedání v čase, které má za následek poškození 

konstrukce, jedná se téměř vždy o vadu projektu. Většina vad projektu by se však měla 

projevit během prvního roku po dokončení stavby.  

Nejlepší a nejjednodušší ochranou objednatele před vadami projektu je, uvede-li do 

smlouvy o dílo, že zhotovitel se seznámil s projektem a přebírá odpovědnost za případné 

chyby projektu. Tento přístup používají například němečtí investoři. Příklad, kdy byl tento 

postup investorem uplatněn, nastal při stavbě Kauflandu v Litvínově, kdy byl špatně proveden 

geotechnický průzkum a následně byly špatně navrženy základy, v tomto případě piloty. 

Geotechnický průzkum byl proveden do menší hloubky, než byla hloubka pilot (správně by 

měl být geotechnický průzkum proveden nejméně tři metry pod plánovanou patu pilot). Piloty 

tak byly ukončeny méně než metr nad dutinami, které pod Kauflandem zůstaly jako následek 

důlní činnosti. Po postavení hrubé stavby Kauflandu došlo k nerovnoměrnému sednutí stavby 

o několik cm a základy musely být následně sanovány a musela být opravena i nadzemní 
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konstrukce. Náklady na sanaci základů a horní konstrukce přesáhly pět miliónů Kč, veškeré 

náklady šly na vrub zhotovitele, byť se jednalo o chybu projektu.  

Další ochranou investora i zhotovitele je zpracování projektové dokumentace kvalitními 

(přinejmenším autorizovanými) projektanty – zde je třeba uvést, že všechny jednotlivé části 

projektu by měly být zpracovány autorizovanými inženýry pro jednotlivé části projektu – 

zakládání autorizovaným geotechnikem, statika statikem, atd. Autorizace je nutnou, nikoliv 

však postačující podmínkou pro kvalitní zpracování projektu). U náročných projektů je 

vhodné provést u projektové dokumentace oponentní řízení, nebo projekt posoudit odborníky 

z univerzity. 

 8.3 Kontrola vícenákladů a méněprací 

U mnoha staveb dochází ke změnám oproti zadávací dokumentaci (DZS – dokumentace 

pro zadání stavby), podle které je uzavřena smlouva o dílo. V případě, že se jedná o smlouvu 

o dílo s pevnou cenou, není v podstatě třeba méněpráce a vícepráce sledovat a kontrolovat 

(možná snad pro evidenci toho, co je provedeno a pro představu, o kolik se lišila skutečná 

cena díla od ceny projektované). V případě měřeného kontraktu je naopak nutná přesná 

evidence všech méně a více prací a to jak u prací, u kterých se mění pouze množství, tak 

u prací, které nejsou uvedeny v dokumentaci pro zadání stavby.  

U prací, které nejsou uvedeny v dokumentaci pro zadání stavby, je třeba předem stanovit 

metodiku pro ocenění těchto prací. Možností je několik. Často užívaným způsobem je využití 

ceníku URS (Ústav racionalizace ve stavebnictví – tento Ústav vydává dvakrát ročně ceníky, 

kde je obsažena většina stavebních prací. Dá se předem stanovit i koeficient, kterými budou 

položky dle URS násobeny.) Další variantou je výběrové řízení na práce, které budou 

prováděnya které nejsou uvedeny v dokumentaci pro zadání stavby. Cena vzešlá 

z výběrového řízení se pak navýší o předem dohodnutou přirážku (obvykle 5 – 10 %) a je 

zahrnuta do dodávky generálního zhotovitele. Poslední možností je vzájemné odsouhlasení 

ceny za vícepráci – cena by však měla být vždy odsouhlasena dříve, než se práce provedou.  

Na druhé straně je způsob stanovení ceny u víceprací ochranou i pro objednatele, protože 

v některých (a nikoliv výjimečných) případech je provedení víceprací (tedy prací 

neuvedených v dokumentaci pro zadání stavby) nezbytné pro dokončení stavby, a provedení 

těchto prací by se na druhou stranu nemělo stát prostředkem pro „vydírání“ ze strany 

zhotovitele a pro neúměrné navýšení ceny víceprací.  
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Další a nejjistější ochranou proti vícepracím je prohlášení zhotovitele ve smlouvě o dílo, že 

se seznámil s projektovou dokumentací, přičemž projektová dokumentace obsahuje všechny 

práce nutné k dokončení díla, a že veškeré práce nutné k dokončení díla jdou na vrub 

zhotovitele. V tomto případě si však zhotovitel musí být jist kvalitou projektu a toho, že ho při 

stavbě nečeká nějaké nemilé překvapení; pro zhotovitele to znamená důkladně projít 

projektovou dokumentaci včetně důsledné kontroly výkazu výměr. Příklad, kdy byl tento 

přístup aplikován v neprospěch zhotovitele, je již zmíněný příklad litvínovského Kauflandu.  

8.4 Kontrola časového plnění 

U staveb, které mají jednoho zhotovitele, je problém časového plnění pouze vztahem mezi 

dodavatelem a objednatelem. U staveb, kde má objednatel uzavřeny smlouvy o dílo s více 

dodavateli, je problém o trochu složitější, protože činnost zhotovitelů na sebe navazuje 

a objednatel se tak může dostat do problémů, které mu způsobí návaznost prací jednotlivých 

podzhotovitelů (obzvláště, pokud nepřenese na jednotlivé podzhotovitele penále z prodlení při 

dílčích termínech stavby).  

Každá stavba by ve smlouvě měla mít určený čas, v kterém by měla být provedena, 

a penále za každý den, o který je stavba zpožděna. Penále za pozdní dokončení stavby by 

mělo být pečlivě stanoveno i s ohledem na druh stavby a na požadavek jejího dokončení. 

Obvykle se účtuje penále ve výši jednoho promile za každý den zpoždění, maximem, se 

kterým se autor skript ve smlouvě o dílo setkal, bylo jedno procento za den prodlení.  

Kromě koncového termínu dokončení stavby by se měly sledovat i dílčí termíny. 

Optimální je stanovit dílčí termíny na ucelené části stavby – například termín pro dokončení 

zemních prací, termín pro základy, termín pro dokončení hrubé stavby atd. I termín pro tyto 

dílčí termíny (takzvané uzlové body) je vhodné dát do smlouvy, včetně penále z prodlení 

(bývá však dobrým zvykem, že pokud je dodržen koncový termín, tak je penále z nedodržení 

dílčích termínů prominuto). Objednateli by také mělo být umožněno odstoupit od smlouvy 

v případě, že nejsou termíny uzlových bodů dodržovány a že zpoždění je příliš velké (ve 

skriptech definujeme zpoždění jako příliš velké takto vágně, ve smlouvě by však mělo být 

stanoveno velmi přesně) 
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9. Údržba staveb 

U všech staveb je nutná jejich údržba, u technologických staveb je také nutná obsluha dle 

manipulačního a provozního řádu, který určuje, jak stavby a technologie obsluhovat.  

Pokud je údržba zanedbávána, dochází k degradaci staveb, které mohou vést až k poměrně 

drahým rekonstrukcím, v některých případech až k haváriím staveb. Zatímco u ocelových 

i dřevěných konstrukcí panuje všeobecná znalost toho, že je nutné konstrukce pravidelně 

ošetřovat proti korozi (u dřevěných konstrukcí proti hnilobě), tak u betonových staveb tato 

povědomost chybí. Přitom i betonové konstrukce je nutné ošetřovat a udržovat. U betonových 

konstrukcí vystavených klimatickým podmínkám jsou vhodné nátěry, které zabrání degradaci 

betonu a prodlouží životnost betonové konstrukce.  

U technologických konstrukcí je kromě obsluhy dle provozního a manipulačního řádu 

vhodné provádět údržbu, kterou předepisuje výrobce či dodavatel technologie.  

U silničních staveb je vhodné udržovat bezvadný povrch – v případě, že jsou v povrchu (ať 

už živičném či betonovém) ponechány výtluky či trhliny, dochází působením vozidel ke 

zvýšenému dynamickému namáhání, které má za následek rychlejší poškozování povrchu. 

V případě trhlin pak vstupují do hry také klimatické podmínky, kdy přes zimu dochází 

k rozšíření trhlin vlivem mrazu.  

U odvodnění může zanedbaná údržba vést k poměrně rychlé havárii. Pokud odvodnění 

neplní svou funkci, může se u opěrné konstrukce zvýšit zatížení hydrostatickým tlakem, 

přičemž zvýšení bočního tlaku může způsobit až havárii opěrné stěny. U protipovodňových 

opatření může zanedbané odvodnění vést k neplnění jejich funkce.  

Tam, kde je třeba údržbě stavebních konstrukcí věnovat obzvláště pozornost, jsou obecně 

místa přicházející do styku s vodou, případně místa, u kterých je vysoká vlhkost.  

U stavebních konstrukcí platí v podstatě totéž co u lidského těla – včasná prevence může 

zabránit větším škodám v budoucnosti. Naopak zanedbání prvních problému může vést až 

k havárii konstrukce.  
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10. Rekonstrukce a opravy staveb 

Opravy staveb se provádějí za účelem zvýšení jejich životnosti, či za účelem obnovení 

jejich funkce. Rekonstrukce staveb znamená přestavbu nebo návrat ke staršímu 

nedochovanému stavu. U rekonstrukcí dochází často k zhodnocení stavby (na což je třeba 

dbát z hlediska daňového a účetního).  

Drobné opravy 

Drobné opravy stavebních konstrukcí je třeba provádět průběžně, nejméně však jednou 

ročně po zimě. Jedná se o nenáročné opravy (například opravy trhlin či výtluků v povrchu 

konstrukce, obnovení zdegradovaného nátěru u oceli či betonu, vyčištění odvodnění).  

Opravy 

Opravy, které nejsou drobné, je třeba plánovat i s ohledem na klimatické podmínky. Jedná 

se například o výměnu povrchu u silničních staveb, obnovení fasády u pozemních staveb. 

U vodohospodářských staveb se jedná například o obnovení koryta, o sanaci betonových 

přehrad (odstranění a obnova degradovaného betonu, natření ochranným nátěrem), o zpevnění 

břehů.  

Rekonstrukce 

Rekonstrukce jsou opravy, při kterých dojde k přestavbě stávající stavby, ať už za účelem 

obnovení staršího nedochovaného stavu, nebo za účelem zvýšení komfortu či parametrů 

stavby. Příkladem může být u pozemních staveb zvýšení míry komfortu (například přidání 

výtahu, klimatizace, změna dispozic). U dopravních staveb lze za rekonstrukci považovat 

například zvýšení počtu jízdních pruhů, doplnění křížení (ať už úrovňového či 

mimoúrovňového).  

U vodohospodářských staveb lze za rekonstrukci považovat například zvýšení ochrany 

protipovodňového opatření z Q20 na Q50, u kanalizací zvýšení jejich kapacity, u malých 

vodních elektráren zvýšení jejich výkonu.  

 

Vždy, než přistoupíme k opravě či rekonstrukci, by měla být na stávající stavbě provedena 

diagnostika, která stanoví stupeň poškození konstrukce. Stupeň diagnostiky by měl odpovídat 

stupni porušení konstrukce. U vodohospodářských konstrukcí je třeba zjistit stupeň statického 

narušení (přehrady, opěrné zdi koryt) a u těsnících konstrukcí (přehrady, protipovodňová 

opatření, kanalizace) jejich vodo-nepropustnost, například těsnícími zkouškami. Po 
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diagnostice (mimo drobných oprav) by měl být zpracován projekt opravy (rekonstrukce) a to 

včetně výkazu výměr a kontrolního rozpočtu. Je třeba dbát na to, že některé opravy a téměř 

všechny rekonstrukce musí mít stavební povolení.  

 

11. Poruchy staveb 

Poruchy staveb jsou způsobené buďto špatným návrhem, špatnou realizací nebo přírodními 

podmínkami (sesuv, povodeň, zemětřesení).  

11.1 Poruchy staveb způsobené špatným návrhem 

Nejvíce poruch staveb je způsobeno špatným návrhem. Až 80% poruch je způsobeno 

špatným návrhem založení. Důvodem může být špatný geotechnický (geologický) průzkum, 

špatné vyhodnocení vstupních dat (zatížení či pevnosti konstrukce), případně pak nesprávný 

návrh založení, který nezohlední vše, co zohlednit má (například vliv podzemní vody, 

rozhraní geologických vrstev, sesuvná území, místa lokálně vykazující horší deformační či 

pevnostní parametry než okolní základová půda – příkladem může být například skládka, 

která zasahuje do takzvané aktivní základové zóny, tedy do zóny, která je ovlivněna 

základem, vliv konsolidace (změna efektivního napětí v čase a tedy sedání v čase). Velmi 

zřídka se (kromě problému se špatným založením) vyskytují poruchy staveb způsobené 

ostatními statickými problémy. V podstatě se nesetkáváme s poruchami souvisejícími 

s prvním mezním stavem (mezní stav únosnosti), občas se vyskytují problémy související 

s druhým mezním stavem (druhý mezní stav – stav použitelnosti; může se jednat například 

o nevyhovující návrh z hlediska vnitřního prostředí pozemních staveb, průhyby, kročejová 

izolace, atd.).  

U vodohospodářských staveb jsou největší problémy opět spojeny s nevyřešením 

některých aspektů pod povrchem terénu. Ať už se jedná o průsaky, kde může být nevhodně 

navržena těsnící stěna, o deformace podloží vlivem nadměrného zatížení vrchní stavbou, které 

mohou mít za následek porušení těsnící stěny, o špatné řešení proudění podzemní vody, kde 

není uvažováno o tom, že podzemní konstrukce může ovlivnit proudění či hladinu podzemní 

vody a skutečný stav podzemní vody je pak jiný než stav projektovaný.  

Při návrhu konstrukce by tedy měly být zohledněny všechny kombinace namáhání a to 

včetně extrémních klimatických podmínek.  
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11.2 Poruchy způsobené špatnou realizací staveb 

Poruchy způsobené špatnou realizací se nejvíce objevují u izolací staveb. A to jak u izolací 

podzemních, tak u izolací povrchových. Je velmi obtížné tyto poruchy při realizaci 

zkontrolovat a bezprostředně odstranit, navíc se projevují až v průběhu času a velmi často 

nejsou vizuálně patrné. Návrh izolace by vždy měl respektovat podmínky provádění a měl by 

možné poruchy co nejvíce eliminovat. 

Dalším případem, kdy poruchy vzniklé při realizaci nejsou vizuálně patrné, jsou hlubinné 

základy. U nich je však možné poruchy eliminovat řádnou kontrolou při provádění prací, 

případně po jejich dokončení „zrentgenováním“ některých hlubinných základů (piloty, 

podzemní stěny). U rozsáhlých pilotových základů se doporučuje provést zatěžovací zkoušky.  

U betonových konstrukcí se objevují poruchy způsobené špatným namícháním betonu (ten 

nedosahuje požadované konzistence či pevnosti) – toto se většinou eliminuje odebráním 

zkušebního vzorku při betonáží, přičemž vzorek betonové směsi se má odebrat z každého 

mixu, dále poruchy způsobené špatným zpracováním betonu – to v případě, že betonová směs 

není dobře zhutněná. V tom případě se v konstrukci objeví „hnízda“ - tedy shluk kameniva, 

v němž není kamenivo obaleno cementovou směsí. Velkým problémem je výskyt hnízd 

u podzemních konstrukcí, protože hnízdy dochází k průsakům vody. Dalším problémem je 

u betonových konstrukcí pohledová kvalita, která by vždy měla dodržovat normu, případně 

ujednání mezi objednatelem a zhotovitelem.  

U ocelových konstrukcí je největším problémem provedení spojů (které je však možné 

zkontrolovat, a to včetně svarů, které se kontrolují „rentgenováním“) a ochrana proti korozi. 

Je důležité, aby ochrana proti korozi byla aplikována až po té, co má konstrukce výsledný tvar 

(je nežádoucí, aby byla konstrukce například pozinkována a následně do ní bylo vrtáno, byla 

ohýbána či jinak upravována – těmito procesy by ochrana proti korozi byla porušena).  

U vodohospodářských konstrukcí jsou nejčastějším problémem průsaky vody 

(u protipovodňových opatření a u přehrad),a to jak nadzemními, tak podzemními částmi 

konstrukce, u kanalizací či vodovodů pak úniky vody či splašků z vedení do okolí.  
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11.3 Poruchy způsobené přírodními podmínkami 

Mezi přírodní podmínky vedoucí k porušení staveb patří sesuvy, povodně a extrémní 

klimatické výkyvy, například abnormálně vysoké množství srážek, sněhu, extrémně vysoké či 

nízké teploty.  

Na působení extrémních přírodních podmínek je konstrukce většinou možné navrhnout, 

otázkou je, nakolik je tento postup hospodárný. Dopravní stavby jsou navrhovány na extrémní 

klimatické podmínky a to včetně odolnosti proti extrémním povodním (například, u dálnice 

D8 došlo při povodni v roce 2002, která bývá označována za pětiset letou povodeň, 

k podemletí plošného základu a od té doby jsou všechny dálniční mosty zakládány na 

pilotách, u kterých je podemletí při povodní vyloučeno). U železnic jsou kolejnice prováděny 

bez dilatací a zvýšené namáhání při letních extrémních vedrech je řešeno zesílením průřezu 

kolejnice, které přenese zvýšené namáhání vysokými teplotami.  

Protipovodňová opatření jsou navrhována na určitý průtok – na pětiletý, na dvacetiletý, na 

stoletý. Pokud je průtok větší než ten, na který je protipovodňové opatření navrženo, může 

dojít k zaplavení ochráněného území. Přehrady jsou ze statického hlediska navrženy na 

libovolný průtok vody, od určité hranice však dochází k jejich přelití a přestávají plnit svou 

funkci.  

Co se týče navrhování v sesuvných územích – konstrukce lze navrhnout tak, aby přenesly 

síly vznikající při sesuvech. Je však třeba tyto síly znát a při návrhu konstrukce tyto síly 

zohlednit.  

Pokud nejsou stavby na sesuvy navrženy, pak je může sesuv poškodit. Proti sesuvům je 

možné stavby pojistit, obecně navrhovat stavby tak, aby byly proti sesuvu odolné, by bylo 

nehospodárné. Doporučuje se pozemní stavby v sesuvných územích nestavět. Dopravní 

stavby, pokud procházejí sesuvným územím, musejí být s ohledem na sesuvné území 

navrženy. 

 Příkladem dopravních staveb navržených v sesuvných územích jsou dálnice procházející 

Alpami, kde je možné vidět různé přístupy k řešení průchodu komunikace sesuvným územím. 

U vodohospodářských staveb by možnost sesuvu měla být zohledněna u takových konstrukcí, 

u kterých by sesuv způsobil velké materiální škody, či případně škody na životech. 

 U vodních nádrží je také třeba zohlednit, že sesuv zeminy do vodní nádrže může způsobit 

vlnu, která jednak zatíží hráz přehrady dynamickým účinkem, jednak může vlna přelít korunu 
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hráze. Případ, kdy vlna způsobená sesuvem zeminy do nádrže přelila korunu hráze a smetla 

vesnici pod přehradou, se stal v roce 1963 v italském Vajontu. 

12. Protipovodňová opatření  

Nejrozsáhlejším protipovodňovým opatřením v České republice je soustava vodních děl na 

Vltavské kaskádě. Přehrady Lipno, Orlík a Slapy efektivně regulují stav vody ve Vltavě již 

několik desetiletí.  

Obecně je úkolem protipovodňových opatření (PPO) snížení negativních vlivů a následků 

povodní na možné minimum. Je však třeba mít na paměti, že pokud je protipovodňové 

opatření navrženo k ochraně území či lokality při povodňovém průtoku s pravděpodobností 

výskytu 1x za N-let, pak při vyšším průtoku přestává plnit svou funkci. A tak například 

protipovodňové opatření navržené k ochraně před průtokem Q50 (průtok, který je statisticky 

dosažen jednou za padesát let)neochrání dané území při průtoku vyšším např. při Q100 (průtok, 

který je statisticky dosažen jednou za sto let).  

Při posuzování protipovodňových opatření je třeba u navrženého řešení zohlednit 

ekonomickou výhodnost, technickou proveditelnost, průtok podzemních vod pod 

protipovodňovým opatřením, změnu režimu podzemní vody při provedení protipovodňového 

opatření, N-letý průtok Q a návrh protipovodňového opatření pro tuto hodnotu povodňového 

průtoku, přítok povrchové a podzemní vody za „rubovou stranu“ protipovodňového opatření.  

Zastavme se zde u ekonomické výhodnosti navrženého opatření. Při návrhu 

protipovodňových opatření se obvykle vychází z analýzy nákladů a užitků, přičemž 

hodnocení vychází z porovnání nákladů a kapitalizované hodnoty rizika před a po realizaci 

PPO. Užitek protipovodňového opatření je dán snížením současné hodnoty rizika vlivem 

realizace PPO, tedy rozdílem rizika před realizováním PPO a po realizování PPO. Pro 

hodnocení ekonomické efektivnosti lze využít standardní ukazatele analýzy nákladů a užitků, 

například poměrový ukazatel efektivnosti PPO.  
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Poměrový charakter efektivnosti PPO vyjadřuje poměrnou ekonomickou efektivnost 

investice: 

 

PU = RS(bez PPO) – RS(po realizaci PPO) / I, 

 

Kde  RS(bez PPO) – hodnota kapitalizovaného rizika před realizací PPO [Kč],  

RS(po realizaci PPO) – hodnota kapitalizovaného rizika po realizací PPO [Kč], 

i celkové náklady na realizaci PPO. 

 

Ukazatel PU vyjadřuje poměrnou ekonomickou efektivnost opatření pomocí bezrozměrné 

veličiny, která udává, o kolik bude sníženo současné riziko jednou korunou investice. 

V případě, že PU nabývá hodnot větších než 1, jde z dlouhodobého hlediska o rentabilní 

investici a naopak.  

Dále se při posuzování používá absolutní ukazatel efektivnosti, který vyjadřuje efektivnost 

investice v absolutních ekonomických jednotkách, přičemž kladné hodnoty ukazatele svědčí 

o ekonomické rentabilitě opatření, záporné hodnoty naopak o ekonomické nevýhodnosti 

protipovodňového opatření. 

AU =  RS(bez PPO) – {I + RS(po realizaci PPO)}, 

 

Rovněž se při posuzování protipovodňových opatření posuzuje doba návratnosti, která je 

dalším kritériem pro objektivní posouzení investice, a je dána vztahem: 

 

DN = I / {R(bez PPO) – R (po realizaci PPO)}, 

 

Kde DN je doba návratnosti, 

 I jsou celkové náklady na realizaci PPO [Kč], 

 R(bez PPO) je průměrné roční riziko před realizací PPO [Kč], 

 R(po realizaci PPO)  je průměrné roční riziko po realizací PPO[Kč]. 

 

I při splnění kritérií efektivnosti a opodstatněnosti realizace PPO je vždy žádoucí zkoumat 

další možnosti zvýšení efektivnosti účelným snížením nákladů, ne však na úkor kvality, 

funkčnosti a dlouhodobé spolehlivosti opatření.  
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Snížení investičních nákladů na PPO, tedy optimalizace návrhu, může probíhat dvěma 

způsoby – jednak porovnáním navržené technologie s jinou technologií, jednak optimalizací 

navržené technologie (kde je možné řešit například počet konstrukčních prvků, stupeň 

vyztužení, atd.).  

 

 

Obrázek 54 – Stavba protipovodňového opatření v Lovosicích 

 

Popis a rozdělení základních typů technického řešení PPO 

U protipovodňových opatření řešíme jednak zamezení pronikání povrchové vody (ať už 

vody srážkové, převážně však povrchové vody při rozlití vodního toku) a jednak zamezení 

průtoku podzemní vody. Je vhodné řešení protipovodňového opatření rozdělit na podzemní 

část a nadzemní část, protože přístup k oběma částem je odlišný. 

Z hlediska konfigurace terénu se rozlišují dvě varianty PPO – v první variantě se využívají 

stávající železniční a silničních násypy, v druhé variantě se staví nové násypy (hráze, mobilní 

stěny).  

Nadzemní část protipovodňového opatření 

U nadzemní části protipovodňového opatření se používá několik základních technologií: 

mobilní protipovodňové opatření, zemní hráz s návodní či vnitřní těsnící vrstvou, homogenní 

těsnící hráz, železobetonová stěna a pevné či mobilní konstrukce (kovové, dřevěné, 

umělohmotné, gumové vaky apod.).  

Každá z těchto technologií má určitá pozitiva i negativa a hodí se pro různé podmínky. Je 

třeba respektovat, zda se jedná o intravilán - čili stavbu v obydlené oblasti či extravilán - 
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stavbu mimo osídlení a také o prostorový a vizuální dopad nadzemního opatření na okolní 

prostředí. 

Mobilní protipovodňové opatření 

Mobilní protipovodňové opatření se používá převážně v intravilánu. Největší výhodou 

nadzemního protipovodňového opatření je, že v případě „nepovodňového“ průtoku jen 

minimálně ovlivňuje své okolí. Největší nevýhodou je pak vyšší cena, která vychází 

z individuálního technického provedení. 

 Další nevýhodou je nutnost instalovat mobilní protipovodňové opatření vždy, když hrozí 

povodeň a uskladnění demontovatelných prvků mobilního protipovodňového opatření stěny 

po dobu, kdy povodeň není, zabezpečení proti poškození a odcizení a také údržba.  

Zemní hráz s návodní či vnitřní těsnící vrstvou 

Zemní hráz je protipovodňové opatření, které je vhodné použít všude tam, kde to umožňují 

terénní podmínky, ať už z hlediska dlouhodobého využívání pozemků, tak z hlediska 

vhodného zásobníku zeminy (zemníku). 

Výhodou je možnost přirozené úpravy terénu, kdy při vhodném provedení a začlenění do 

terénu se protipovodňové opatření může stát přirozenou součástí krajiny. Vždy je třeba 

pamatovat na těsnění zemního valu a to buď na těsnění návodní strany protipovodňového 

opatření, nebo na těsnící jádro, případně vybudovat hráz jako celek z homogenního těsnícího 

materiálu (jehož koeficient filtrace by měl být nižší než 10
-6

 m.s
-1

)  

Nevýhodou zemního valu je omezení krajinnými podmínkami, které plynou z náročnosti 

na zábor pozemků. Například při konstrukci zemní hráze o výšce 1 m je třeba zabrat pozemek 

o šířce až cca 8 m a při konstrukci zemní hráze o výšce 2 m je třeba zabrat pozemek o šířce až 

cca 13 m. Další nevýhodou je potřeba zemníku – zdroje vhodného materiálu. V případě, že 

zemník není v blízkosti stavby, prodražuje stavbu zemní hráze dovoz zeminy. 

Železobetonová stěna 

Největší nevýhodou železobetonové stěny je její optický vzhled, významným zlepšením 

však může být vhodná povrchová a barevná úprava pohledové plochy a také doplnění zeleně, 

pokud je prostorově možné apod. Naopak výhodou železobetonové stěny je pak variabilita 

jejího tvaru a cena.  

Pro železobetonovou stěnu platí obecné zásady pro navrhování a stavbu železobetonových 

konstrukcí, kdy je doporučené množství výztuže cca 40 - 60 kg/m
3
, doporučená tloušťka pří 

výšce stěny do 2 m je 30 cm.  
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Ocelové, hliníkové a jiné konstrukce 

Použití ocelových (hliníkových, umělohmotných, dřevěných, pryžových a jiných) 

konstrukcí u nadzemních protipovodňových opatření je obvykle omezeno na řešení detailů 

stávajících konstrukcí individuálním způsobem. Jedná se například o uzávěry podchodů, 

mostů a propustků. Z těchto konkrétních úprav je přímo odvislá i cena.  

Podzemní část protipovodňového opatření 

U podzemní části protipovodňového opatření se používá několik základních technologií. 

Smyslem protipovodňového opatření je buďto úplně zabránit, či omezit proudění podzemní 

vody. Rovněž je třeba řešit otázku filtrační stability a hydraulického gradientu. V případě, že 

je podzemní opatření zavázáno do nepropustného podloží, je třeba řešit odvod pozemní vody 

z rubové strany podzemní stěny. Příkladem může být vytvoření takzvaného „okna“, tedy 

otvoru, kterým v případě nepovodňové situace může proudit podzemní voda. Mezi podzemní 

technologie patří pilotové stěny, štětovnicové stěny, podzemní stěny (monolitické 

a prefabrikované), injektáže (včetně tryskové injektáže), technologie „mixed in place“ 

a podzemní těsnící fólie apod.   

Pilotové stěny 

Pilotové stěny pro podzemní těsnící stěny se zásadně provádějí jako převrtávané. Průměr 

piloty se nejčastěji volí v závislosti na předchozím geologickém průzkumu. Ze statického 

hlediska je dostačující průměr převrtávaných pilot 600 mm. Negativem velko-profilového 

vrtání průměrem 600 mm je často problematický způsob vrtání kvůli časté přítomnosti 

balvanitých štěrků, kdy může dojít k značnému vychýlení piloty.  

Největším problémem je tedy přesné odvrtání pilot a také jejich nedovrtání (v nepříznivé 

geologii), přičemž nedovrtání pilot vede k narušení vodo-nepropustnosti podzemní stěny. 

U převrtávaných pilot se nejdříve vyvrtají liché piloty (první, třetí, pátá), které jsou 

nevyztužené. Po odvrtání lichých pilot se vrtají sudé piloty, které jsou vyztužené.  

Štětovnicové stěny 

Beraněné, vibrované nebo vibro-beraněné štětovnicové stěny je možné použít 

v následujících: v píscích, v hlínách a v omezené míře i ve štěrcích, které neobsahují ani 

kameny, ani balvany. Jíly, kamenité a balvanité základové půdy beranění ani vibrování 

neumožňují. U štětovnicových stěn zhotovených až na nepropustné vrstvy je obvykle problém 

s jejich provázáním do nepropustného podloží. Štětovnicové stěny jsou vodo-nepropustné. 
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Štětovnicové stěny osazené do vyhloubených rýh 

V geologických podmínkách, ve kterých nelze beranit či vibrovat, se podzemním 

drapákem vyhloubí podzemní rýha, do které se štětovnice osadí. Touto technologií není 

obtížné provázání podzemní stěny s nepropustným podložím. Tato technologie byla použita 

při zakládání mostní estakády Žižkovské ulice v Ústí nad Labem.  

Monolitické podzemní stěny 

U monolitických podzemních stěn se nejdříve vyhloubí rýha pro podzemní stěnu 

podzemním drapákem. Podzemní stěna se hloubí po lamelách, přičemž je třeba, aby oba kraje 

lamely měly stejný odpor. Opět se tedy hloubí nejdříve „liché“ lamely (1, 3, 5, …), a pak 

„sudé“ lamely – tedy druhá lamela mezi lamely č. 1 a č. 3, lamela č. 4 mezi lamelami 3 a 5, 

tedy vždy tak, aby kraje lamely měly při hloubení drapákem stejný vzájemný odpor. Stabilita 

vyhloubených rýh se zajišťuje bentonitovým výplachem. Po vyhloubení rýh se osadí armokoš, 

specifický svařenec z výztuže a rýha se ode dna zabetonuje.  

Prefabrikované podzemní stěny 

Hloubení rýh probíhá stejně jako u monolitických podzemních stěn. Stabilitu rýh zajišťuje 

samotuhnoucí směs z cementu, bentonitu, vody a chemických přísad, které ovlivňují rychlost 

tuhnutí suspenze. Do suspenze se následně osazují prefabrikované podzemní stěny. 

Rozeznáváme dva základní systémy prefabrikovaných nosníků:  

 u prvního systému mají desky stejný tvar a spojení desek je zajištěno systémem pero 

a drážka  

 u druhého mají desky oboustrannou drážku vyplněnou gumovým těsněním 

Tenké těsnící podzemní stěny 

Jedná se o subtilní podzemní stěny, tloušťky přibližně 10 cm, které se zhotovují postupným 

vibračním zarážením ocelového I profilu, přičemž se na břitu I profilu vhání injekční směs 

tvořená bentonitem, cementem a kamennou moučkou. Při zpětném vytahování I profilu se 

uvolňovaný prostor tlakově vyplňuje toutéž směsí. Lamely se částečně překrývají a vzniká 

souvislá těsnící stěna. Tato metoda je vhodná jen do zemin, kde lze úspěšně uplatnit vibrační 

techniku, a to až do hloubek 20 m. 
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Podzemní těsnící stěny s fólií 

Do rýhy zhotovené stejnou technologií jako rýhy pro podzemní stěny je možné vkládat 

i plastové folie pro zvýšení nepropustnosti a odolnosti před agresivním působením kapalného 

prostředí. Tyto fólie jsou zcela nepropustné. 

Proinjektovaná zemina 

Při injektáži zeminy dojde ke snížení její propustnosti, zvýšení modulu deformace 

a zvýšení soudržnosti. Pro podzemní protipovodňové opatření je důležité právě snížení 

propustnosti zeminy. Injektáže se používají do štěrků, písků, hlín, v jílech je použití injektáže 

přinejmenším sporné a v podstatě lze tuto technologii označit jako nevhodnou. Při injektáži 

jsou póry zeminy vyplňovány bentonitovo-cementovou suspenzí. Cílem injektáže je vytvořit 

„homogenní“ zeminu s maximální propustností předepsanou projektem. Technologie 

injektáže je nejvíce náročná na dodržování technologické kázně. Vždy by měla být 

doprovázena technologickým postupem a způsobem kontroly. 

Obvykle se injektuje po vertikálních etážích délky 0,5 m, přičemž ukončení injektáže etáže 

je dáno buďto dosažením maximálního předepsaného tlaku nebo spotřebou injektážních hmot 

na etáž. 

Kvalita provedené injektáže se ověřuje čerpacími zkouškami. K injektáži se používá 

cementová, případně bentonitovo - cementová směs. Tam, kde je proudící voda nebo příliš 

malé trhliny, které nejdou zainjektovat cementovou nebo bentonitovo - cementovou suspenzí, 

se používají injektážní hmoty na bázi pryskyřic. 

Technologický postup injektáže: vyvrtá se vrt, obvykle průměru do 150 mm, do vrtu se 

osadí perforovaná trubka s manžetami, vrt se zainjektuje cementovou nebo jílocementovou 

zálivkou (do tlaku cca 0,6 MPa). Cca 48 hodin po zatuhnutí zálivky se pomocí obturátoru 

injektuje vysokým tlakem až do dosažení limitní hodnoty, případně se vysokotlaká injektáž 

opakuje.  

Stěna z tryskové injektáže 

U tryskové injektáže je do zeminy v okolí injektážní trysky pod tlakem vháněna injektážní 

směs, přičemž zemina v okolí trysky je rozvolňována buďto paprskem vzduchu pod vysokým 

tlakem, nebo paprskem vody pod vysokým tlakem. Výsledkem je pilíř „zeminobetonu“, tedy 

zeminy promíchané s cementem, v podstatě nepropustné, s pevností až do 12 MPa.  

Trysková injektáž je vhodná do štěrků a písků, do hlíny, v podstatě nevhodná je do jílů. 

Stěnu z tryskové injektáže lze označit jako nepropustnou.  
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„Mixed in Place“ stěna 

Ve světě je technologie „mixed in place“ známa již více než padesát let, i když se ve 

stavebnictví používá až od konce osmdesátých let dvacátého století. Původně se používala 

hlavně pro zlepšení vlastností jemnozrnných zemin, tady hlavně pro zvýšení pevnostních 

a deformačních parametrů. Posléze se začala používat i v písčitých a štěrkovitých zeminách 

a to nejen ke zlepšení pevnostních a deformačních parametrů, ale i pro zvýšení nepropustnosti 

zeminy. Principem je přidávání pojiva do zeminy a promíchání zeminy s pojivem.  

Postup při zhotovení těsnící stěny při technologii „mixed in place“ je následující: nejdříve 

se vyhloubí rýha hloubky 0,3 – 0,5 m, šířka rýhy odpovídá šířce mísícího zařízení. Vrtné 

a zároveň mísící zařízení se skládá ze soustavy tří vrtáků, které jsou nastaveny do osy stěny. 

Následně se při vrtání kontinuálně přidává cementová směs, čímž dojde k vytvoření souvislé 

těsnící stěny. 

 Mezi výhody této metody patří nízká hladina hluku a vibrací, vysoká rychlost metody 

a nízká cena. 

 Technologií „mixed in place“ je možné dosáhnout součinitele filtrace k = 1 . 10
-8 

m/s. 

Těsnící stěny zhotovené technologií „mixed in place“ se mohou vyztužit například vložením 

či zavibrováním ocelových I profilů. 

 

Blíže se technologiím, kterými snižujeme průtok podzemní vody, zabývá předmět 

Konstrukce a zakládání staveb.  
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