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Abstrakt 
Diplomová práce řeší přístavbu rehabilitačního centra. Stavebně technologický projekt v 
diplomové práci obsahuje zejména technologický předpis, modelaci zařízení staveniště, 
časový plán, kontrolní a zkušební plán a rozpočet pro danou výstavbu. Specializace je 
vypracována z oblasti pozemního stavitelství – tepelně technické posouzení objektu.  
  
Klíčová slova 
Technická zpráva, technologický postup, rozpočet, časový plán, zařízení staveniště, 
bezpečnost práce, jakost, mechanizace, tepelné posouzení budovy.  
  
  
  
Abstract 
My diploma thesis solves an extension of rehabilitation centre. The building technological 
project in this diploma thesis contains primarily technology procedure, model of the building 
site accessories, time schedule, check and test plan and budget for this extension. 
Specialization is drawn from the field of structural engineering - thermal and technical 
assessment of the building.  
  
Keywords 
Technical report, technology procedure, budget, time schedule, building site accessories, 
occupational safety, quality, machinery, thermal assessment of the building.  
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1. Obecná charakteristika: 
 

1.1. Obecná charakteristika objektu 

Pozemky dotčené stavbou a stávající stavba se nacházejí v uzavřeném areálu 

Rehabilitačního ústavu v Brandýse nad Orlicí v západní části města při st. silnici Brandýs 

nad Orlicí - Choceň. Přístavba je z části navrhována na místě likvidované stávající plynové 

kotelny a dále na stávajícím stavebním pozemku směrem k parku ústavu.  

Staveniště je v uzavřeném areálu. Je dopravně přístupné z místních komunikací a 

veřejně přístupných ploch. V území je vybudována úplná dopravní a technická 

infrastruktura.  

Stávající hlavní objekt rehabilitačního ústavu je sice kulturní památkou, ale 

navrhovaná přístavba se jej dotýká jen okrajově v místě stávajícího osobního výtahu, který 

je součástí někdejší přístavby kotelny ze 60. let minulého století. Navrhovaný čtyřpodlažní 

pavilon, který má 3 nadzemní a jedno podzemní podlaží, je situován podélnou osou kolmo 

k hlavnímu průčelí budovy. Konstrukční dvojtrakt a dispoziční trojtakt  respektuje svým 

měřítkem, materiálovým provedením a způsobem zastřešeních stávající budovy. Převážná 

část 1.PP je tvořena wellness zařízením, které obsahuje sauny s ochlazovnou a 

odpočívárnou, klasické masáže, vodní masáž whirlpool, šatnu s WC a sprchami a 

občerstvení. Dále je zde východ ze schodišťového prostoru do parku a minimální zázemí 

pavilonu (sklady prádla, úklid). Je zde ponechána možnost pro případné navázání další 

budovy – krytého rehabilitačního bazénu, který by architektonicky vytvořil přechod mezi 

budovou a parkem pomocí zelené střechy v úrovni parku tak, jak je naznačeno na 

perspektivách. Vlastní bazén ale není předmětem dokumentace k územnímu řízení. Každé 

ze tří nadzemních podlaží zahrnuje 7 dvoulůžkových pokojů s vlastním sociálním 

zařízením. Kromě toho každé podlaží zahrnuje zázemí o ploše 10m2, kde je střídavě 

umístěn sklad, sesterny a vyšetřovna. Objekt bude na základě geologického průzkumu 

založen pomocí plošných železobetonových pasů na hlubinných pilotách. Nosné 

konstrukce stavby jsou zděné z tvarovek LIATHERM a LIAPOR. Vodorovné konstrukce 

budou tvořit železobetonové stropy LIAPOR z filigránových nebo plných stropních 

panelů. Krov je klasický dřevěný vaznicové soustavy, střecha je valbová, krytina pálená 
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skládaná. Střecha výtahu se navrhuje plochá jednoplášťová odvětrávaná s živičnou 

krytinou.  

 

1.2. Obecná charakteristika procesu: 

 Staveniště je v uzavřeném areálu. Je dopravně přístupné z místních komunikací a 

veřejně přístupných ploch. V území je vybudována úplná dopravní a technická 

infrastruktura.   Navrhovaná stavba a pozemek dotčený stavbou jsou součástí plochy 

občanské vybavenosti v uzavřeném areálu.  Na severu stavba sousedí s chráněným 

lázeňským parkem, na východě se stávajícím nádvořím, na západě s objektem bývalé 

uhelny (dnes náhradní zdroj NN) a na jihu se stávající hlavní budovou rehabilitačního 

ústavu. Současná zastavěnost území je tedy tvořena kompaktní hlavní budovou s 

navazující kotelnou a veřejnou zelení. Pozemky určené k přístavbě jsou z části zastavěny 

(odstavená plynová kotelna určená k demolici), z části nezastavěny a tvoří je zpevněné a 

travnaté plochy. Dopravní napojení stavby bude nadále zachováno z místní dvoupruhové 

městské komunikace – ulice Lázeňské.  

 Území není geologicky složité, je budováno mocným a převážně monotónním 

souvrstvím svrchnokřídovch uloženin písčitých slínovců (opuk). Únosnost a stlačitelnost 

základové půdy významně ovlivňuje, jak výše uvedeno, její vlhkost a tedy konzistence. 

V souvrství této zeminy, převážně v pevné konzistenci, se však vyskytují polohy tuhé až 

měkké nebo měkké.  

      Při statickém řešení základů je tedy nutné posoudit vliv těchto měkkých poloh na 

únosnost základové půdy a její stlačení. Bezpečnější alternativou založení je založení 

hlubinné při využití štěrkopískové vrstvy, o kterou by bylo možné opřít např. 

velkprůměrové piloty (základové pilíře).  

Základy jsou navrženy plošné. Jedná se o monolitické pasy ze železobetonu 

založené na hlubinných pilotách. Podkladní betony pod podlahy 1. PP se budou betonovat 

na štěrkopískový podsyp tl. 25 cm zhutněný na hodnotu Rd min = 40 MPa. Pod příčkami 

tl. 11,5 cm (kótovaná tl. 15 cm) se do podkladního betonu k jeho spodnímu povrchu uloží 

pruhy ocelové sítě KARI 5x5/150x150 mm. Podkladní beton se provede z betonu B15. 
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2. PŘIPRAVENOST 

2.1. Připravenost stavby 

Součástí předání je předání projektové dokumentace, geologického průzkumu, 

dokumentace. Při převzetí pracoviště se porovná skutečný stav území s projektovou 

dokumentací. Před začátkem prací na pilotách musí být hotové všechny zemní práce, jako 

skrývka ornice a vyhloubení stavební jámy. Jáma musí mít správnou hloubku a musí být 

očištěna od různých nečistot. Do jámy bude vybodován příjezd pro stroje potřebné pro 

pilotáž. 

2.2. Připravenost staveniště 

Na stavební parcelu se dostaneme z místní komunikace, která vede podél pozemku. 

Prostor staveniště bude oplocen po celém svém obvodu 1,8 m vysokým drátěným plotem. 

Příjezd na staveniště bude zajištěn 5 m širokou uzamykatelnou branou. Buňky a sociální 

zařízení pro stavbyvedoucího a zaměstnance budou umístěny v prostoru staveniště na 

zpevněných a odvodněných plochách. Pracovníci nebudou využívat sociální zařízení 

v přilehlém rehabilitačním ústavu. Před zahájením vrtných prací budou provedeny zemní 

práce a přeložky inženýrských sítí. Skládky materiálů budou na zpevněných a 

odvodněných plochách.  

 

 

3. MATERIÁLY, DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ  
 

3.1. Materiály 

Piloty ø600 mm: 31ks 

Beton: 

Beton do pilot C16/20 (B20) … 130,2m3 
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Ocelové pažnice …d=217m 

Ocel (R) 10505 

Ocel (E) 10216 

Výztuž pilot 

 Délka (m) 
profil R14 R16 E8 E10 
R14 1302,0    
R16  138,6   
E8   1437,0  

E10    91,2 
Součet 1302,0 138,6 1437,0 91,2 

Hmotnost 1m [kg] 1,208 1,578 0,395 0,617 
Celková hmotnost[kg] 1572,8 218,7 567,6 56,3 

 

 

3.2. Doprava 

Mimostaveništní doprava bude zajištěna pomocí nákladního automobilu TATRA 

815-2 S3 o nosnosti 11t a autodomíchávače AM 169. Vnitrostaveništní doprava bude ze 

zpevněných štěrkopísků tl. 200mm.  Stroje pro vnitrostaveništní dopravu jsou rypadlo-

nakladač, vrtná souprava Bauger BG 18 H, Autodomíchávač AM 169, Autojeřáb TATRA 

AD28. 

 

3.3. Skladování 

Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Materiál musí být 

uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita a nedocházelo k jeho 

poškození. Nářadí a pracovní pomůcky budou skladovány v uzamykatelných skladech. 

Vytěžená zemina z vrtů bude odvezena na skládku v Českých Libchavách. Materiál pro 

piloty skladujeme na uzpůsobených skládkách. Armokoše budou skladovány 

s prokladkami cca po 1,5 m. Pažnice budou skladovány ve stavební jámě v místě 

provádění. Beton pro piloty bude dovážen z betonárny v Ústí nad Orlicí. 
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4. STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 
 

Pracovní nástroje pro ruční práci: 

- krumpáče, lopaty, rýče, teodolit, ocelové pásmo, metr, svářečka 

 

Pomůcky na ochranu BOZ: 

- rukavice, přilby, pracovní oděv, pracovní obuv, pracovní rukavice  

 

Pracovní stroje: 

• Nákladní automobil TATRA 815-2 S3 o nosnosti 11t 

- slouží především pro odvoz zeminy při zemních pracích, přesun sypkých hmot a 
dopravu materiálu na stavbu 

 

Technické parametry: 

Palivo      nafta 

Objem     9 m3 

Rozvor   3,5 m 

Nosnost   11000kg 

Délka    6980 mm 

Šířka    2500 mm 

 

 

• Autodomíchávač AM 169 

- slouží pro přepravu betonové směsi z certifikované betonárny pro betonáž pilot 

 

 

Technické parametry: 

Užitečný obsah   6   m 3  

Užitečné zatížení    11 650 kg  

Rozsah otáček bubnu    0 ÷ 14  min - 1  
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Max. šířka vozidla     2 500   mm 

Čas na naplnění 1 m3 suché směsi   5-15s  

Čas pro vyprázdnění 1 m3 betonové směsi 10-50 s  

 

 

• Vrtná souprava Bauer BG 12 H 

- Vrty pro piloty  

 

Technické parametry 

Váha stroje:    40 000 kg 

Výška soupravy:   16,20 m 

Převozní šířka soupravy:  2,5 m 

Pracovní šířka soupravy:  3,3 m 

Délka soupravy:   4,5 m 

Max. hl. vrtu:    do 24 m 

Vrtné nástroje:   max. 1200 mm 

Pažnicové kolony:   600 mm, 880 mm, 1200 mm 

 

 

• Kolový rýpadlo-nakladač – Caterpillar 428E 

- hlavní výkop stavební jámy a naložení zeminy na nákladní automobil 

 

Technické parametry: 

Výkon motoru    67/73  kW 

Objem lopaty nakladače  1,03  m3 

Objem lopaty rýpadla   0,08 – 0,29  m3 

Max. hl. dosah/max. dosah  6/6,6  m 

Provozní hmotnost   7,5  t 
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• Návěs pro přepravu vrtné soupravy (Goldhofer) 

Technické parametry 

Pohotovostní hmotnost: 6,24 t 

Maximální nosnost: 58 t 

Šířka ložné plochy: 3,4m 

Délka ložné plochy: 12-32 m 

Tahač, kterým bude návěs tažen, bude MAN TGA 26 

 

 

 

5. PRACOVNÍ PODMÍNKY 
 

Staveniště se nachází v zavřeném areálu rehabilitačního centra. Je dopravně 

přístupné z místních komunikací a veřejně přístupných ploch. Staveniště bude zasahovat 

do stávající hlavní budovy (objekt stávající odstavené plynové kotelny) a volné plochy 

nádvoří hlavní budovy přilehlé k jejímu severnímu průčelí.  Na staveništi se nenacházejí 

žádné chráněné porosty. Staveniště bude oploceno drátěným plotem a bude osvětleno 

zařízeními umístěnými na oplocení. Příjezd na staveniště je možný 2 vjezdy z přilehlé 

místní komunikace a bude opatřen uzamykatelnou bránou. Buňky a sociální zařízení pro 

stavbyvedoucího a zaměstnance se nachází v prostoru staveniště u vjezdu z komunikace. 

Sociální zařízení v rehabilitačním ústavu nejsou určeny pro užívání pracovníky. Stavební 

práce budou prováděny v souladu se stavebním zákonem a dle schválené projektové 

dokumentace.  Za deštivého počasí a mrazu je doporučeno pozastavit práci na staveništi. 

 

 

6. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
 

Stavební práce budou prováděny speciálně proškolenými pracovníky s platným 

certifikátem. Všichni pracovníci budou seznámeni s bezpečnostními předpisy. 
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Složení pracovní čety: 

-1vedoucí čety 

-1 geodet 

-1 vrtmistr 

-1 řidič rypadlo- nakladače 

-1 vazač 

-2 pomocní dělníci 

-1 řidič autodomíchávače 

-1 řidič nákladního automobilu 

 

 

7. PRACOVNÍ POSTUP 

7.1. Přípravné práce:  

 Před zahájením vrtání geodet vytyčí polohu osy vrtané piloty. Osa piloty bude 

vytyčena pomocí zatlučeného kolíku z betonářské oceli d=20mm délky 300mm, který bude 

mít červeně označený vrchol, a který bude zatlučen s úrovní terénu, aby nedošlo k jeho 

posunu, a také aby nebyl překážkou pro pojezd mechanizace na stavbě. Kolík se překryje 

cihlou pro snazší určení jeho polohy. Je třeba ho průběžně kontrolovat, aby nedošlo ke 

změně polohy vytyčeného vrtu vlivem posunu terénu při vrtání sousedních pilot.  

 

7.2. Vrtání pilot 

 Na vrtnou soupravu se ukotví pažnice a zavrtá se do země. Jako pažnice bude 

použita ocelová spojovací roura, která se instaluje speciálním nástrojem na vrtné soupravě. 

Vrtání se bude provádět šnekovým vrtákem o průměru 600 mm. Vyvrtaná zemina bude 

uložena na určené místo na staveništi a poté bude odvezena na skládku v Českých 

Libchavách. Vrtací zařízení bude ustaveno tak, aby se hrot nástroje dotýkal vytyčovacího 

kolíku, který poté bude odstraněn a započne vrtání. Pro zarovnání dna vrtu se použije vrtný 
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hrnec (šapa). Svislost vrtu bude kontrolována vodováhou min. po odvrtání 1 m vrtu. 

   

   

Nástroje pro vrtání: 

a) vrtný hrnec (šapa) 

b) vrtný šnek (spirál) 

 

 

 

Legenda:  

 1 – vrtná tyč 6 – tělo 

2 – ovladač vyklápění dna 7- závity šneku 

3 – vrtný hrnec 8 – výška závitu 

4 - dno vrtného hrnce s výměnnými zuby 9 – řezací zuby 

5 – centrátor 10 – závěs 

      

  

 

 

Schéma spojovatelné pažnice: 

1 – díl pažnice  

2 – spoj pažnice se spojovacími šrouby 

3 – pažnicová korunka 

 

 

 

   

7.3. Přípravné práce před betonáží 

Před betonáží musí být vrt vyčištěn a musí být zkontrolována jeho délka. Poté bude 

vložen armokoš, tvořen pruty z oceli R 10505 o průměrech 14 a 16mm a z oceli E 10216 o 

průměrech 8 a 10mm, který musí být řádně očištěn. Centrické osazení bude zajištěno 

umělohmotnými distančními kolečky umístěnými 1ks/1m., ty zároveň zajišťují krytí mezi 

armokošem a vnitřním průměrem pažnice. V armokoši musí být dostatečný prostor pro 
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vedení betonářské roury. Do vrtu bude spuštěn vrtnou soupravou kolmo k vrtu. Po jeho 

osazení je třeba zkontrolovat, jestli je přesah nad hlavu piloty správné délky, pro následnou 

betonáž základových pasů.  

 

7.4. Betonování vrtaných pilot 

 Betonáž bude prováděna suchou technologií, což znamená, že ve vrtu bude nulový 

nebo minimální výskyt vody. Beton musí mít vysokou odolnost proti rozměšování, 

vysokou plasticitu, správné složení a konzistenci a především správnou zpracovatelnost 

pro jeho ukládání. Při betonáži je důležité, aby její průběh byl plynulý, a aby přestávka 

mezi dovrtáním a zahájením betonáže byla co nejkratší. Beton C16/20 z betonárky v Ústí 

nad Orlicí bude do vrtu vpravován pomocí roury s násypkou, která usměrní tok dostředně 

do dna vrtu. Nebude tak docházet k odrážení betonu od stěn pažnice a armokoše, které by 

způsobilo rozmíchání betonu. Vnitřní průměr usměrňovací betonážní roury nesmí být větší 

než osminásobek velikosti největší frakce použitého kameniva v betonové směsi a 

minimální vůle pro rouru od armovacího koše musí být 100mm. Betonáž bude prováděna, 

dokud hlava piloty nebude dostatečně přebetovaná, aby po odpažení neklesla pod svoji 

projektovanou úroveň. Odbourání přebývajícího betonu v hlavě bude provedeno tak, aby v 

betonu nevznikly trhliny. Během betonáže bude zahájeno vytahování ocelových pažnic. 

Sloupec betonu nad patou pažnic musí být dostatečný k vyvození potřebného přetlaku, aby 

nedošlo k povytažení armokoše. Vytahování musí probíhat pozvolna.  

 

7.5. Dokončovací práce 

 Po dokončení betonáže a vytažení pažnic budou upraveny hlavy pilot a výztuž. 

Hlavy budou upraveny odbouráním tak, aby nedošlo k poškození zbylé části piloty. 

Případný poškozený beton bude odstraněn na úroveň zdravého betonu a nahrazen betonem 

čerstvým, který se spojí se stávajícím. Pokud dojde k nepřípustnému ohybu výztuže je 

vhodné tento prut vyříznout a nahradit přivařeným novým prutem. 
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Postup vrtaných pilot: 

 

Legenda obrázku: 

3a) zahájení vrtání, vkládání pažnice do vrtu, 3b) dovrtání nezapažené časti vrtu pod pažnicí,  

3c) vkládání armokoše do vyčištěného a zapaženého vrtu, 3d) betonáž piloty, 3e) odpažení 

vybetonovaného vrt 
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8. JAKOST A KONTROLA 

 

Veškeré provedené práce budou postupně podle sledu a vykonání zaznamenány do 

stavebního deníku. Na provádění bude osobně dohlížet stavbyvedoucí nebo jím pověřený 

mistr.  

 

Vstupní kontrola: 

 Ve vstupní kontrole stavbyvedoucí a technický dozor investora zkontrolují 

projektovou dokumentaci, a zda je odsouhlasena objednatelem. Stavbyvedoucí zaměří 

odchylky stavební jámy a zkontroluje její čistotu. Odchylka půdorysného rozměru smí být 

+/- 50 mm pro d<100m. Plocha pro vrtání musí být zpevněná a odvodněná. Dále zaměří 

odchylky os pilot ve vodorovné rovině. Maximální odchylka osy piloty od projektu smí být 

+/- 15 mm. Provede vizuální kontrolu oceli dle dodacího listu, kvalitu, počet, třídu, délku, 

ohyby a průměry prutů.  

 

Mezioperační kontrola: 

 Stavbyvedoucí zkontroluje hloubku a průměr vrtu a geologické poměry. Bude 

zkontrolováno přesné zaměření os pilot a čistota, nepoškozenost a osazení pažnic. Vrtmistr 

zaznamená případné odchylky při vrtání. Povolená mezní vodorovná odchylka osy od 

svislice je 2% z délky vrtu. Stavbyvedoucí kontroluje, zda bylo provedeno řádné zarovnání 

dna. Dále se kontroluje rozmístění nosných prutů výztuže +/- 30mm, řádné tvarování 

třmínků, správné přivaření výztuže. Při dodání betonu na staveniště zkontroluje dodací 

listy, třídy betonu, konzistenci. Provede zkoušku sednutí kužele a zkoušku rozlitím. Při 

betonáži se kontroluje plynulost a rychlost betonování, a zda je sloupec betonu nad patou 

pažnic dostatečný k vyvození potřebného přetlaku, aby nedošlo k povytažení armokoše.  
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Zkouška konzistence čerstvého betonu sednutím kužele dle ČSN EN 12350-2: 

 

 

 

 

Schematické znázornění zkoušky 

Pokud po zvednutí formy zůstane beton neporušený a symetrický, výsledek zkoušky bude 

platný. Jestliže se zkušební těleso sesmykne, je potřeba provést nový odběr a zkoušku 

opakovat.  

        a) vyhovující výsledek    b) nevyhovující výsledek 

 

 

 

Schematické znázornění výsledku sednutí 

 

Stupeň sednutí a odpovídající sednutí v mm: 

Stupeň Sednutí v mm 
S1 10 až 40 
S2 50 až 90 
S3 100 až 150 
S4 160 až 210 
S5 ≥ 220 
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Zkouška konzistence čerstvého betonu rozlitím podle ČSN EN 12350-5: 

Měří se největší míra rozlití betonu na desce ve dvou směrech rovnoběžně s hranami desky 

podle obrázku: 

 

Schématické znázornění měření největší míry rozlití betonu na desce 

 

Ze vztahu (d1+d2)/2 stanovíme rozlití, výsledná hodnota se zaokrouhlí na 10 mm a porovná 

s přesně stanovenou hodnotou nebo se zařadí do stupně rozlití podle ČSN EN 206-1. 

 

Stupeň rozlití a odpovídající rozlití v mm: 

Stupeň Rozlití v mm 
F1 ≤ 340 
F2 350 až 410 
F3 420 až 480 
F4 490 až 550 
F5 560 až 620 
F6 ≥ 630 

 

Postup zkoušky: 

Forma se naplní betonem ve dvou stejných vrstvách, pro zarovnání každé z nich bude 

desetkrát lehce udusána dusadlem. Po 30 sekundách od urovnání povrchu betonu 

zvedneme pomocí držadel formu svisle nahoru během 1 – 3 sekund. Uvolníme střásací 

stolek záklopkou na přední straně stolku a pomalu zvedneme horní desku až k horní 
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zarážce, přičemž nesmí horní deska prudce narazit na horní zarážku. Závěsná deska se 

nechá volně dopadnout na spodní podložku. Tento cyklus opakujeme 15krát, přičemž 

každý cyklus musí být v rozmezí 1 – 3 sekund. Pravítkem změříme největší rozměr 

rozlitého betonu ve směrech d1 a d2 (viz. obrázek) rovnoběžně s hranami stolku a 

zaznamenáme hodnoty s přesností na nejbližších 10 mm. 

 

Výstupní kontrola: 

 Stavbyvedoucí zkontroluje přípustné odchylky v hlavě piloty. Provede 

nedestruktivní zkoušky pomocí Schmidtova tvrdoměru, kde je Schmidtovo kladívko 

vymrštěno pružinou proti povrchu betonu a na základě velikosti odrazu kladívka od betonu 

se odvodí pevnost betonu v tlaku. 

 

 

9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 

 

9.1. Všeobecné ustanovení 

9.1.1. Povinnosti dodavatele stavebních prací: 

• dbá na dodržení požadavků na staveniště a za jeho uspořádání 

• vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací 

• zajišťuje, aby byly dodrženy požadavky na bezpečné používání strojů a 

technických zařízení, nářadí a dopravních prostředků na staveništi, a dodržení 

požadavků na organizaci práce a pracovní postupy 

• provádí kontroly před prvním použitím strojů, technických zařízení a nářadí 

• poskytuje zaměstnancům školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve 

výškách a nad volnou hloubkou (především jde o práce ve větší výšce, než je 1,5 

m) a o používání osobních ochranných pracovních prostředků 



92 

 

9.1.2. Povinnosti pracovníků 

Při provádění stavebních prací jsou pracovníci povinni: 

• dodržovat technologické nebo pracovní postupy, návody, pravidla a pokyny, 

• obsluhovat stroje a zařízení a používat nářadí a pomůcky, které jim byly pro jejich 

práci určeny, 

• dodržovat bezpečnostní označení, výstražné signály a upozornění a pokyny 

pracovníků pověřených střežením ohroženého prostoru, 

• provádět práci na určeném pracovišti, ze kterého se nesmí vzdálit bez souhlasu 

odpovědného pracovníka, kromě naléhavých důvodů (nevolnost, náhlé 

onemocnění, úraz apod.) a odchod jsou povinni ohlásit odpovědnému pracovníkovi. 

• informovat příslušnou vedoucí osobu o změně technologických postupů, pokud k ní 

dojde 

 

9.1.3. Povinnosti stavbyvedoucího 

Stavbyvedoucí je povinen: 

• Zapisovat pracovníky do evidence od jejich nástupu do práce až po opuštění 

pracoviště 

• Zajistit, aby pracovníci, kteří pracují ve výškách, na montáži konstrukcí a dalších 

bezpečnostně rizikových činnostech, absolvovali lékařskou prohlídku a doložili 

způsobilost  

• Vybavit pracovníky na stavbě potřebnými osobními ochrannými pracovními 

prostředky 

• Seznamovat pracovníky s technologickým nebo pracovním postupem 

• Vybavit pracovníky vhodným a bezpečným nářadím, nástroji a pomůckami 

• při změnách povětrnostních nebo provozních podmínek zajistit bezpečnost práce a 

s přijatými opatřeními seznámit příslušné pracovníky. 
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• Zajistit ohrazení a osvětlení staveniště a označení vstupů, montážních pracovišť a 

přístupových cest bezpečnostními značkami a tabulkami. 

• Ověřit a vyznačit trasy podzemních vedení inženýrských sítí a jiných překážek, 

ještě před zahájením zemních prací 

• Určit způsob zajištění inženýrských sítí a bezpečnosti práce při odstraňování 

poruch, havárií a při jednoduchých ručních pracích. 

• Při přerušení zemních prací zajistit pravidelnou odbornou kontrolu údržby pažení 

• Zajistit, aby každý nový pracovník absolvoval školení z oblasti BOZP a byl 

seznámen s riziky pracoviště. 

• Zajistit, aby pracovníci, kteří pracují ve výškách, na montáži konstrukcí a dalších 

bezpečnostně rizikových činnostech, absolvovali lékařskou prohlídku a doložili 

způsobilost  

 

9.2. Zařízení staveniště 

9.2.1. Požadavky na zajištění staveniště při provádění vrtaných pilot 

Rizika: nebezpečí pádu do jámy či vrtu, nebezpečí ohrožení fyzických osob 

Opatření: 

• staveniště bude na jeho hranici souvisle oploceno drátěným plotem do výšky 1,8 m, 

jako opatření proti vniknutí nepovolaných osob do těchto prostor 

• zákaz vstupu nepovolaným osobám bude vyznačen bezpečnostní značkou na obou 

uzamykatelných vstupech, které vedou na staveniště 

• po dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav dopravních 

komunikací a pracovišť (komunikace je dostatečně zpevněná vrstvou štěrkopísku) 

• Po každém dokončení vrtu musí být neprodleně jeho ústí až do zahájení betonáže 

zakryto poklopem o dostatečné únosnosti nebo musí být provedeno ohrazení 

zábradlím stabilní konstrukce 
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• skládky materiálu, dopravní prostředky a stroje při dopravě a manipulaci nesmí 

ohrozit bezpečnost a zdraví osob, pohybujících se po staveništi nebo v jeho 

blízkosti 

• skladovací plochy musí být řádně odvodněné, zpevněné, zajištěné proti sesuvu a 

musí být umožněno bezpečné ukládání a odebírání stavebního materiálu 

Rizika: Poranění zaměstnance či jiné osoby o hroty armovací výztuže 

Opatření: Hroty armovací výztuže budou opatřeny ochrannými kryty proti napíchnutí 

(kousky hadice, plastové čepičky). 

Rizika: vznik požáru nebo výbuchu, zásah elektrickým proudem 

Opatření: 

• Dočasná přípojka elektrického vedení na staveništi musí být provedena tak, aby 

nehrozilo nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu a tak, aby byly osoby pohybující 

se po staveništi dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu elektrickým proudem 

(vedení se povede v zemi, zemním kabelem uloženém v rýze) 

• Provedení přípojky pro rozvod elektrické energie musí odpovídat normovým 

požadavkům, výkonu rozváděné energie a musí být pravidelně kontrolovány 

• Elektrická zařízení, která nemusí zůstávat z provozních důvodů zapnuta, budou 

odpojena, pokud se s nimi právě nepracuje 

 

 

Rizika: Poranění zaměstnanců při manipulaci s ručními nástroji a ostatním nářadím 

Opatření: 

• Seznámení zaměstnanců s návody k obsluze a údržbě a zakázanými manipulacemi 

u používaných nářadí a nástrojů 

• Zákaz používání nářadí, které není ve smyslu platné legislativy kontrolováno či 

revidováno. Používání vhodných OOPP (zvláště ochranných brýlí) 
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• Při práci s rotujícím nářadím je zákaz používání volných a vlajících částí oděvů, 

totéž platí i o nošení řetízků apod. 

• Zákaz zavádět vrták přidržováním rukou a při vrtání nepoužívat rukavice 

• Zajištění prodlužovacích kabelů proti poškození. Všechny elektrická nářadí 

používající se na stavbě musí být označeny revizním štítkem prokazujícím 

provedení platné revize 

• Před započetím prací provádět každodenní kontrolu vrtné soupravy – provedení 

řádného zápisu do stavebního deníku. 

 

Rizika: špatná obsluha stroje  

Opatření: Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a 

pracovními podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce 

 

Rizika: Zřícení stroje do výkopu, nebezpečí zasypání stroje, posunutí těžiště nebo ztráta 

stability stroje, omezení výhledu obsluhy při jízdě stroje 

Opatření: Při jízdě ze svahu a při práci na svahu obsluha stroje používá bezpečnou 

techniku jízdy, s naloženým materiálem je pracovní zařízení ustaveno popř. zajištěno 

v přepravní poloze tak, aby ke ztrátě stability nedošlo. 

 

Rizika: samovolný pohyb stroje 

Opatření: Po ukončení práce je stroj zajištěn v souladu s návodem k používání, ohrožena 

stabilita stroje a stroj ohrožen padajícími předměty nebo činností prováděnou v jeho okolí- 

odstavení na vhodné stanoviště. 
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10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

10.1. Ochrana životního prostředí:  

V okolí navrhovaného objektu nebudou umístěna žádná zařízení a stavby, která by 

mohla dotčený objekt obtěžovat hlukem, prašností nebo exhalacemi.  Územím nejsou 

vedeny žádné významné dopravní trasy.  

Na základě provedeného radonového průzkumu je pozemek staveniště zařazen ve 

smyslu vyhl. č. 307/2002 Sb. do kategorie středního radonového indexu pozemku.            

Při realizaci stavby je nutné podle ustanovení ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti 

radonu z podloží provést opatření proti vnikání radonu z geologického podloží do objektu. 

Po dobu provádění a zkoušení vrtaných železobetonových pilot bude prováděcí 

firma dodržovat ustanovení zákona č.244/92 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí a 

bude činit opatření k dodržování nejvyšších přípustných hladin hluku stanovených 

předpisy. 

Zhotovitel pilotového založení bude rovněž v průběhu svých prací provádět 

opatření ke snížení prašnosti. Při provádění vrtů bude životní prostředí ohrožovat 

komunální odpad a znečištění půdy od olejů či maziv použitých k mazání stavebních 

strojů.  

 

10.2. Odpady: 

 Odpady budou skladovány v určených kontejnerech a následně budou odvezeny na 

skládku.  

Prováděcí firma bude v průběhu prací dodržovat ustanovení: 

- zákona č.185/2001 Sb., Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

- Předpis č. 381/2001 Sb. – Vyhláška Ministerstva životního prostředí, která stanovuje 

Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely 

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

tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 
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Při provádění prací mohou odpady druhového složení, zařazené podle vyhl. MŽP č. 

381/2001 Sb. následovně: 

 

Kategorie „O“ – odpady obyčejné: 

ČÍSLO ODPADU NÁZEV ODPADU ZPŮSOB NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

17 01 Beton, cihly a keramika Skládka 
17 04 Ocel Sběrné suroviny 
17 05 Zemina Skládka 
20 03 Směsný komunální odpad Skládka  

 

Při kolaudaci prokáže původce odpadů vzniklých při realizaci akce jejich předání do 

zařízení oprávněných osob předložením patřičných dokladů (dodací listy, faktury apod.). 
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1. NÁVRH STROJNÍ SESTAVY PRO ZEMNÍ PRÁCE 
1.1. Kolový Rýpadlo-nakladač – Caterpillar 428E  

Ve výstavbě určen pro hloubení jam, nakládání zeminy na nákladní automobil, 

přesun sypkých hmot po staveništi a pro horizontální dopravu materiálu. 

 

 

 

Technické parametry:   

 

Objem lopaty nakladače:  1,03 m3  

Provozní hmotnost  7,5 t 

Objem lopaty rýpadla  0,08 – 0,29 m3 

Výkon motoru  67/73  kW 

Hloubkový dosah  4,858 m 

 

 

 

 

 

F 2200 mm L 1505 mm  

G 3340 mm M 4238 mm 

H 45° N 4858 mm 

I  795 mm O 4863 mm 

J  39°  P 5628 mm 

K 91 mm 
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1.2. Vrtná souprava Bauer BG 12 H 
Souprava bude využita pro vrtání pilot o průměru 600 mm.  Při provozu se musí dbát 

zvýšené opatrnosti hlavně při otáčení stroje.  

 
Technické parametry 
Váha stroje:    40 000 kg 

Výška soupravy:   16,20 m 

Převozní šířka soupravy:  2,5 m 

Pracovní šířka soupravy:  3,3 m 

Délka soupravy:   4,5 m 

Max. hl. vrtu:    do 24 m 

Vrtné nástroje:   max. 1200 mm 

Pažnicové kolony:   600 mm, 880 mm, 1200 mm 

 

 

 

 

 

1.3. Vibrační dusadlo ENAR PC60H4T 
Toto vibrační dusadlo ENAR PC60H4T bude použito k hutnění nedostupných míst 

na stavbě a při hutnění inženýrských sítí. Konstrukce dusadla je z hliníkového odlitku. 

Pracovní hluk je snížen vyztuženou nohou dusadla.  

  

Technické parametry:  

 

4-taktový motor 

Frekvence:   605 úderů 

Hutnící síla:     16 KN 

Hmotnost:     69 Kg 

Rozměr:   77x99,8x103,8 cm 

Rozměr hutnící patky:  333x280 mm 
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1.4. Vibrační deska LUMAG RP-300HPC 
Bude sloužit pro zhutnění podloží pod podlahami 1.PP. 

 
 
 
 
Technické parametry: 

 

Hmotnost:   270 kg 

Délka desky:   820 mm  

Šířka desky:    480 mm  

Přídavné rozšíření (D x Š):  820 x 85 mm  

Účinná hloubka hutnění:  90 cm.  

 

 

 

 
 
 
 
 
2. STROJE PRO BETONÁŘSKÉ PRÁCE 
2.1. Autodomíchávač AM 169 

Slouží pro přepravu betonové směsi z certifikované betonárny pro betonáž pilot, 

základů a schodišť. Beton bude dovážen z betonárky v Ústí nad Orlicí 

 
Technické parametry:  

Užitečný obsah     6   m 3  

Užitečné zatížení      11 650 kg  

Rozsah otáček bubnu      0 ÷ 14  min - 1  

Max. šířka vozidla      2 500   mm 

Čas na naplnění 1 m3 suché směsi    5-15s  

Čas pro vyprázdnění 1 m3 betonové směsi:   10-50 s  
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2.2. Čerpadlo KCP 24 ZX-100 
Tímto prostředkem se na staveništi bude dopravovat betonová směs do místa 

uložení.  

 

 

Technické parametry: 

 

Svislý dosah výložníku  23,2 m 

Vodorovný dosah výložníku  19,8 m 

Vnitřní průměr potrubí 125 mm 

Délka koncové hadice     3 m 

Max. dodávka směsi  100 m³/h 
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2.3. Ponorný vibrátor  M35 AFP 
 

 
Vibrování betonu základových konstrukcí. 

 

Technické údaje:  

 

Hmotnost: 12 kg  

Průměr: 36 mm  

Délka: 350 mm  

Frekvence/Napětí: 200 / 42 Hz / V 

Odběr proudu: 8 A  

Vibrace 1/min: 12.000  

Výkonnost: až 20 m3/hod  

 

 

 

 

3. STROJE PRO ZDĚNÍ  
 

3.1.  Míchačka S230HR 
Slouží k míchání maltových směsí pro zděné konstrukce. 

 

Technické parametry: 

El. napájení:    380V/50Hz 

Hmotnost:   126,5 kg  

Rozměr:    155x83x144 cm 

Příkon:    1250 W 

Objem bubnu:   230 l 

Max. obj. mokré směsi: 175 l 

Max. obj. suché směsi: 140 l 
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4. STROJE PRO MANIPULACI A DOPRAVU MATERIÁLŮ 
 
4.1. Nákladní automobil TATRA 815-2 S3 

Slouží především pro odvoz zeminy při zemních pracích, přesun sypkých hmot a 

dopravu materiálu na stavbu a bude nasazen po celou dobu výstavby. 

 

 

Technické parametry: 

 

Palivo      nafta 

Objem     9 m3 

Hmotnost      10 000 kg 

Nosnost   11500 kg 

Rozměr korby:  4,3x2,5x1m 

Max. rychlost:  90 km/hod 

Rozvor   3,5 m 
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4.2. Stavební výtah typu STROS – NOV 650D 
Slouží pro dopravu materiálů do vyšších pater. 

 

 

Technické informace:  

Nosnost: 650kg 

Rozměry klece: 1,3 x 2m 

Výška klece: 2,6m 

Hmotnost základní jednotky: 1744kg 

Napěťová soustava: 13PEN 50 Hz 380 V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Návěs Goldhofer STZ-L 3-34/80 A 
Slouží pro dopravu vrtné soupravy na staveniště.  

 

Technické parametry: 

Nosnost:   47,5 t 

Pohotovostní hmotnost:  6,24 t 

Maximální nosnost:  58 t 

Šířka ložné plochy:   3,4m 

Délka ložné plochy:   12-32 m 
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4.4. MAN TGA 26.463 
Slouží jako tahač návěsu pro dopravu vrtné soupravy na staveniště. 

 

Technické parametry: 

Užitečná hmotnost:  26 t 

Celková hmotnost:  47,1 t 

Délka ložné plochy:  6,3 m 

Šířka ložné plochy:  2,39 m 

 

 

 

 

 

 

4.6. Paletový vozík BF 
K přepravě palet s cihlami, dlažbou, obklady a dalších materiálů. 

 

 

 

Technické parametry: 

Nosnost:   2500 kg  

Šířka:    520 mm 

Délka vidlic:   1150 mm 

Hmotnost:   76 kg 
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4.7. Autojeřáb LTF 1045 4.1 
Slouží pro vertikální přepravu těžkých kusů. Ve výstavbě především pro položení 

stropu z betonových panelů a prvků krovu. 

 

Technické parametry: 

Nosnost:    max. 45 t 

Délka ramene:   10,5 – 35 m 

Provozní hmotnost:  33 t 

Protiváha:   5 t 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aut

ojeř

áb T 

815 

AD 

28 
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5. MALÁ MECHANIZACE 
5.1. Motorová pila Husqvarna 450 e 
 

Technické parametry: 

Hmotnost bez lišty:  5,1 kg 

Doporučená délka lišty: 33-51 cm 

Objem palivové nádrže: 0,45 l 

 
 
 

5.2. Kotoučová pila 

 

Technické parametry: 

Hmotnost:   5,4 kg 

Délka:    355 mm 

Výška:    245 mm 

Průměr kotouče:  190 mm 

 

 

 

5.3. Nastřelovací pistole Dewalt D51321 
Vhodná pro pokrývačské práce, při sestavování krovů.  
 

Technické parametry: 

Délka hřebíku:  19-45 mm 

Kapacita zásobníku:  120 hřebíků 

Hmotnost:    2,2 kg 

Délka x výška:  290x265 mm 
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5.4. Řezačka na dlažbu 
Pro nařezání dlažby z žulových kostek. 

 

Technické parametry: 

Hmotnost:   40 kg 

Průměr řezného kotouče: 180 mm 

Úhel natočení kotouče: 0 – 45° 

Max. délka řezu:  850 mm 

Rozměry:   1250 x 530 x 1090 mm 

 

 

5.5. Vrtačka Bosch PSB 50 RE 
 

Technické parametry: 

Hmotnost:   1,5 kg 

Výkon:   228 W 

Počet příklepů:  48000/min 

Průměry vrtání:  ocel: 10 mm 

    dřevo: 20 mm 

    beton: 13 mm 
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1. PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
NA STAVENIŠTI 
 
Stavba: PŘÍSTAVBA REHABILITAČNÍHO ÚSTAVU V BRANDÝSE NAD ORLICÍ             

 
OBLAST 
RIZIKA 

IDENTIFIKACE 
NEBEZPEČÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

BETONÁŘSKÉ 
PRÁCE 

* pád z výšky při manipulaci s 
bedněním a jeho částmi, při 
montáži bednění, a při 
odbedňování z volných 
nezajištěných okrajů míst 
betonářských prací (bednění), 
pracovních podlah, 
konstrukčních částí staveb; 

* vypracování dokumentace složitějších bednění, 
včetně řešení opatření proti pádu osob (stanovit 
požadavky na uspořádání, montáž, demontáž, 
zajištění stability, pevnosti a únosnosti, na používání 
a kontrolu konstrukce;  
* v technických podkladech pro bednění uvádět 
konkrétní technické požadavky na provedení 
prozatímních ochranných konstrukcí dle použitého 
systému bednění na základě statického posouzení 
(stanovit max. vzdálenost zábradelních sloupků 1,2 
m, průřez zábradelních prken - např., tloušťka 25 mm, 
šířka 130 - 150 mm apod.), stanovit způsob upevnění 
a ukotvení zábradelních sloupků apod., při 
respektování normových hodnot;  
* pokud pro dočasnou stavební konstrukci není 
dostupná potřebná dokumentace nebo tato 
dokumentace nepokrývá zamýšlené konstrukční 
uspořádání, musí být odborně způsobilou osobou 
proveden individuální výpočet pevnosti a stability 
kromě případů, kdy je konstrukce montována ve 
shodě s uspořádáním obsaženým v české technické 
normě.  
* volné okraje podlah, lávek apod. zajistit osazením 
konstrukce ochrany proti pádu (např. dvoutyčové 
zábradlí se zarážkou u podlahy) vhodně uspořádané, 
dostatečně vysoké a pevné k zabránění nebo 
zachycení pádu z výšky; konstrukce ochrany proti 
pádu může být přerušena pouze v místech 
žebříkových přístupů;  
* při použití osobního zajištění, určit místo kotvení 
(úvazu);  
* žebřík při odbedňovacích pracích používat pouze do 
výšky 3 m odbedňované konstrukce nad pracovní 
podlahou a za předpokladu, že se neuvolňují ani 
neodstraňují nosné části bednění a stabilita žebříku 
není závislá na demontovaných částech bednění a 
podpěr;  

BETONÁŘSKÉ 
PRÁCE  

* nezajištění resp. ztráta 
únosnosti a prostorové 
stability a tuhosti bednění a 
podpěrných konstrukcí;  

* pokud je součástí dodávky i projekční řešení 
konstrukce, předem v rámci odsouhlašování projektu 
ověřit, zda jsou řešeny požadavky na bednění a 
ukládání betonové směsi, včetně hutnění);  
* únosnost podpěrných konstrukcí a bednění doložit 
statickým výpočtem s výjimkou prvků bez 
konstrukčního rizika;  
* před započetím bednících prací ze systémového 
bednění zpracovat projekt bednění (případně může 
provést stavbyvedoucí nebo mistr ve formě náčrtů a 
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výkazu bednících dílců i spojovacího materiálu);  
* zajištění dostatečné únosnosti a úhlopříčného 
ztužení podpěrných konstrukcí bednění (stojky, 
rámové podpěry) v podélné, příčné i vodorovné 
rovině;  
* správné provedení bednění dle dokumentace 
bednění tak, aby bylo těsné, únosné a prostorově tuhé 
(dimenze, rozměry, průřez, vzpěrná délka, spojení, 
vlastní zhotovení - montáž, zavětrování);  
* před zahájením betonářských prací řádně 
prohlédnout bednění jako celek a jeho části, zejména 
podpěry a zjištěné závady odstranit;  
* k řízení pracovní činností pověřit odpovědnou 
osobu (např. vedoucího pracovní čety tesařů, který je 
odpovědný za správný postup montáže bednění);  

BETONÁŘSKÉ 
PRÁCE  

* pád částí bednění 
odbedňovaných dílců na 
pracovníka;  

* bezprostředně před zahájením montáže 
systémového bednění řádně natřít styčné plochy 
bednících dílců s betonem formovým olejem, který 
zabezpečí nepřilepení betonu k povrchu dílců a při 
demontáži bednění chrání povrch betonu před 
poškozením a povrch dílců před jejich nadměrným 
opotřebením;  
* podpěrné konstrukce navrhnout a montovat tak, aby 
je bylo možno při odbedňování postupně odstraňovat 
a uvolňovat bez nebezpečí;  
* vyloučení vstupu nepovolaných osob do ohroženého 
prostoru pod místem odbedňovacích prací;  
* dodržování technologických postupů při 
odbedňování, nepoškodit spoje bednění, při 
demontáži bednění postupovat opačně než při jeho 
montáži;  
* zajištění bednění a jeho prvků proti pádu ve stadiu 
demontáže;  
* odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich 
částí, u nichž při předčasném odbednění hrozí 
nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce, zahájit 
jen na pokyn osoby určené zhotovitelem (mistr, 
stavbyvedoucí);  
* součásti bednění se bezprostředně po odbednění 
ukládat na určená místa;  

BETONÁŘSKÉ 
PRÁCE  

* deformace betonové 
konstrukce;  
* snížení a ztráta únosnosti a 
stability betonové konstrukce, 
havárie;  

* ukládat armaturu dle projektu;  
* do betonových konstrukcí zabudovávat betonářskou 
ocel předepsané kvality a vlastností v takovém 
tvarovém zpracování, které odpovídá v rámci 
příslušných úchylek požadavkům projektové 
dokumentace; armatura po konečném uložení nesmí 
být deformována.  
* přejímka uložené armatury a bednění;  
* správná technologie ukládání betonové směsi, 
průkazné a kontrolní zkoušky betonové směsi, 
ochrana čerstvého betonu před působením 
povětrnostních vlivů;  
* odbedňovat konstrukce s nosnou funkcí jen na 
pokyn odpovědného pracovníka (zákaz předčasného 
odbedňování);  

BETONOVÉ 
KONSTRUKCE  

* pád osoby v prostorách 
staveniště, na komunikacích a 

* bezpečný stav povrchu podlah uvnitř objektu, 
zejména vstupů do objektů, frekventovaných chodeb a 
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podlahách, pracovních 
schůdcích, prozatímních 
schodištích, rampách, 
vyrovnávacích můstcích, 
lávkách, podlahách lešení, 
plošinách a jiných pomocných 
pracovních podlah;  
* pád pracovníka při přenášení 
a pokládání základní desky 
vibrátoru, na které je umístěna 
pohonná jednotka;  

vnitřních komunikací;  
* udržování, čištění a úklid podlah, pochůzných ploch 
a komunikací;  
* udržování komunikací a průchodů volně 
průchodných a volných, bez překážek a zastavování 
stavebním materiálem, provozním zařízením ap.;  
* včasné odstraňování komunikačních překážek;  
* vhodná a nepoškozená pracovní obuv (dle 
vyhodnocení rizik OPPP)  
* zajištění dostatečného el. osvětlení v noci a za 
snížené viditelnosti;  
* odstranění komunikačních překážek o které lze 
zakopnout - šroubů vík a zvýšených poklopů nad 
úroveň podlahy, hadic, vedení pohyblivých přívodů a 
el. kabelů mimo komunikace;  

BETONÁŘSKÉ 
PRÁCE  

* pády osob na rovině a 
šikmých komunikacích;  

* zřízení bezpečných vstupů do stavebních objektů o 
šířce min. 75 cm, při výšce nad 1,5 m nad terénem 
vstupy opatřit oboustranným zábradlím;  
* přednostní zřizování trvalých schodišť;  
* rovný a nepoškozený povrch podest a 
schodišťových stupňů;  
* udržování volného prostoru zajišťujícího bezpečný 
průchod po schodech, rampě;  
* vybavení šikmé rampy protiskluznými lištami, 
zarážkami a podobnými prvky a to při sklonu rampy 
1: 3 ve vzdálenosti 45 cm od sebe, při sklonu 1 : 4 - 
50 cm a při sklonu 1 : 5 - 55 cm od sebe;  
* přidržování se madel při výstupu a sestupu po 
schodech, resp. příčlí při výstupu po žebříku;  
* šikmé rampy při sklonu nad 1: 3 opatřit po jedné 
straně zábradlím;  

BETONÁŘSKÉ 
PRÁCE  

* pád osoby na rovině nebo 
šikmých pojezdových 
komunikacích po uklouznutí 
pracovníka při dopravě 
betonové směsi stavebními 
kolečky (zejména v případech, 
kdy pracovník musí vyvinout 
sílu s horizontální složkou - 
např. při tlačení koleček při 
rozjezdu);  

* pro ruční přepravu betonové směsi zřídit vhodné 
komunikace;  
* dodržet min. šířky pojezdových konstrukcí a prvků 
(lávek, šikmých ramp, nájezdů) tj. 60 cm;  
* úprava pojízdné plochy, vyrovnání a zpevnění 
manipulační plochy;  
* odstranění kluzkosti, dodržování max. přípustného 
sklonu prozatímních šikmých pojezdových ploch cca 
1 : 5;  
* nepřetěžování koleček, jejich plnění jen cca do 3/4 
obsahu korby;  
* spolehlivé zajištění pojezdových prvků proti 
pohybu;  

BETONÁŘSKÉ 
PRÁCE  

* pád osoby z výšky nebo do 
hloubky při dopravě a 
ukládání betonové směsi; při 
přenášení vibrační hlavice, 
ponořování a vytahování 
vibrační hlavice ze zhutňované 
betonové směsi;  

* pro přečerpávání betonové směsi do přepravníků 
nebo zásobníků a při jejím ukládání do konstrukce 
zřídit bezpečné pracovní podlahy popřípadě plošiny, 
aby byla zajištěna ochrana osob proti pádu z výšky 
nebo do hloubky, proti zavalení a zalití betonovou 
směsí; (nelze-li taková místa zřídit, zajistit ochranu 
osob jinými prostředky stanovenými v 
technologickém postupu (OOPP proti pádu nebo 
ochranný koš);  
* zajištění bezpečného přístupu a pracovních míst 
(ukládání armatury a betonové směsi), zřízení 
pomocných pracovních podlah, včetně zajištění proti 
pádu osob (instalace zábradlí);  
* bednění stěn, sloupů, šachet a jiných vertikálních 
konstrukcí vybavit na volných okrajích pracovními 
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látkami se zábradlím; tyto lávky používat jen pokud je 
bednění řádně sepnuto a stabilizováno, přičemž volné 
okraje bednění jsou většinou na straně, kde vyčnívají 
z objektu, opatřeny ochranným zábradlím  
* používání pomocných podlah, plošin lávek u 
bednění ve výšce jen pokud byly tyto ukončeny, 
vybaveny a vystrojeny;  
* zamezení přístupu k místům na konstrukcích, kde se 
nepracuje a jejichž volné okraje nejsou zajištěny proti 
pádu;  

BETONÁŘSKÉ 
PRÁCE  

* propadnutí osoby pomocnou 
podlahou;  

* zajištění jednotlivých prvků podlah proti posunutí a 
pohybu;  
* dostatečná dimenze prvků (tloušťka) podlah 
zajišťující pevnost a únosnost;  
* výběr vhodného materiálu pro prvky podlah a 
zábradlí, vyloučení použití nadměrně sukovitého, 
nahnilého a jinak vadného dřeva;  
* nepřetěžování podlah materiálem, stavebními 
kolečky, soustředěním více osob apod. (hmotnost 
materiálu, zařízení, včetně počtu osob nesmí 
přesahovat povolené normové nahodilé zatížení 
podlah);  
* neseskakovat na podlahy;  

BETONÁŘSKÉ 
PRÁCE  

* úraz el. proudem betonového 
vibrátoru při zhutňování 
betonové směsi;  
* úraz el. proudem - při 
dotyku osoby s částmi, které 
se staly živými následkem 
vadného stavu izolace 
(nepřímý dotyk), chybějícího 
nulování, neodpovídajícího 
stupně ochrany před dotykem, 
vadné funkce el. výstroje, 
chybějícího jištění el. výstroje; 
* styk s napětím vodivých 
částí při porušení izolace 
pohyblivého přívodu 
(prodření, proseknutí a jiné 
poškození izolace na holý 
vodič);  

* el. vibrátory připojovat pouze na zdroj o napětí a 
frekvenci podle údajů na výrobním štítku nebo v 
návodě k obsluze;  
* motor, bezpečnostní transformátor, izolační 
transformátor odolné proti stříkající vodě (dle typu 
vibrátoru); motor vibrátoru musí být opatřen 
třídrátovou uzemněnou zástrčkou, což platí i pro 
zásuvku a el. přívod; není-li k dispozici třídrátová 
uzemněná zástrčka, je nutno instalovat uzemněný 
adaptér za účelem správného uzemnění)  
* staveništní rozváděče rozváděč s nadproudovou 
ochranou, ochranným spínačem, zařízením 
zajišťujícím ochranu před nebezpečným dotykem 
neživých částí a zásuvky;  
* používat el. přívod určený pro vnější prostředí o 
dostatečném průřezu vodičů;  
* udržovat nepoškozenou izolaci obvodů napájejícího 
motoru a ostatních komponentů uvnitř částí, které 
jsou ponořovány do betonové směsi nebo drženy v 
ruce;  
* udržovat vodotěsnost krytů částí obsahující hlavní 
jistič, kabelového vstupu, hlavice vibrátoru a 
pružných částí;  
* před připojením na síť musí být spínač v nulové 
poloze;  
* před uvolněním ohebného hřídele odpojovat hnací 
motor od sítě;  
* odborné připojování a opravy el. přívodů 
(kvalifikovaný elektrikář);  
* při údržbě a opravách vibrátor vždy odpojit od sítě; 
* šetrné zacházení s el.přívody, udržování el. kabelů a 
el. přívodů proti mechanickému poškození;  
* pravidelné kontroly ochrany proti dotykovému 
napětí; izolačního stavu trafa (osobou znalou - 
elektrikářem), revize el. zařízení;  

BETONÁŘSKÉ * působení vibrací ponorného * používat chráněné rukojeti na ohebné hřídeli;  
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PRÁCE  vibrátoru při zhutňování 
betonové směsi;  

* dodržovat podmínky stanovené v návodu k 
používání (dodržování klidových bezpečnostních 
přestávek apod.);  

BETONÁŘSKÉ 
PRÁCE  

* poškození vibrátoru, úraz el. 
proudem;  

* el. hnací motor vibrátoru připojit na síť až když je 
ohebný hřídel spojen s hnacím motorem a ponorným 
vibrátorem;  
* ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její 
vytažení prováděno jen za chodu vibrátoru;  
* při přerušení přívodu betonové směsi je vibrátor 
vypínán;  

BETONÁŘSKÉ 
PRÁCE  

* deformace betonové 
konstrukce;  
* snížení a ztráta únosnosti a 
stability betonové konstrukce, 
havárie;  

* v průběhu montáže bednění kontrolovat rovinatost a 
svislost sestavených dílců, správnost osazení 
prostupů, dodržení krytí armatury a provedení spojů; 
* při spínání systémového bednění utěsnit 
(speciálními ucpávkami) všechny otvory v rámu z 
lícní strany, které nebyly využity pro sepnutí;  
* správné uložení armatury dle projektu; při 
manipulaci s výztuží s ní musí být zacházeno tak, a 
použito takových technických prostředků a zařízení, 
aby nedošlo k trvalému zdeformování výztužných 
vložek, k porušení svarů a k poškození celých 
vyztužovacích prvků; výztuž se musí uložit v poloze 
předepsané v projektové dokumentaci a zajistit tak, 
aby i během betonování byla zabezpečena její poloha 
a také tloušťka krycí betonové vrstvy;  
* do betonových konstrukcí zabudovávat betonářskou 
ocel předepsané kvality a vlastností v takovém 
tvarovém zpracování, které odpovídá v rámci 
příslušných úchylek požadavkům projektové 
dokumentace; armatura po konečném uložení nesmí 
být deformována;  
* vyloučit chůzi osob po bezprostředně uložené 
výztuži;  
* přejímka uložené armatury a bednění, v případě 
zjištění závad je možno konstrukci zabetonovat až po 
jejich odstranění;  
* provedenou kontrolu připravenosti k betonáži zapsat 
do stavebního deníku nebo přísl. formuláře;  
* správná technologie ukládání betonové směsi, 
průkazné a kontrolní zkoušky betonové směsi, 
ochrana čerstvého betonu před působením 
povětrnostních vlivů;  
* kontrola průběhu betonáže - provádí se vizuálně i 
akusticky - kontrola, podpěr, vzpěr a dotažení matic 
tyčí, které se mohou při hutnění čerstvého betonu 
odtáčet, při zjištění nebezpečí porušení stability či 
tuhosti bednění odpovědný pracovník zajistí opatření, 
která zabrání deformaci bednění. (dle potřeby 
informovat stavbyvedoucího o vzniklé situaci, který 
rozhodne o dalším postupu;  
* při ukládání se betonová směs nesmí volně házet 
nebo spouštět do větší hloubky než 1,5 m; pracovníci 
řídící ukládání betonu musí dbát na to, aby v průběhu 
betonáže nedošlo k posunu nebo poškození 
betonářské výztuže, kabelů, trubek, kotev a bednění 
vnějšího i vnitřního (v případě betonáže vylehčených 
vodorovných nosných konstrukcí);  
* odbedňovat konstrukce s nosnou funkcí jen na 
pokyn odpovědného pracovníka (zákaz předčasného 
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odbedňování);  
* odbedněnou konstrukci ihned zbavit a všech zbytků 
bednění a tyto zbytky byly co nejdříve odklidit, co 
nejdříve po odbednění zajistit odsekání veškerých 
nálitků na konstrukci, provedení projektované úpravy 
pracovních a dilatačních spár a správné opravení 
případných hnízd na povrchu betonu;  

BOURÁNÍ A 
REKONSTRUKCE  

* pád a zřícení bouraného 
zdiva nebo konstrukčních částí 
objektů na pracovníky;  

* průzkum bouraného nebo rekonstruovaného 
objektu, stanovení technologického postupu;  
* při bourání a rekonstrukčních pracích postupovat 
podle projektu a technologického (pracovního) 
postupu a průběžně zajišťovat stabilitu a pevnost 
narušovaného a zatěžovaného zdiva, (resp. jeho části 
ohrožené bouráním), pilířů, stropů a podpěrných a 
nosných konstrukcí, vyloučit uvolňování a zeslabení 
nosných zdí a pilířů;  
* rekonstrukce a bourání při kterém dochází ke změně 
konstrukční bezpečnosti objektu a při strojním 
bourání práce provádět pod stálým dozorem 
odpovědného pracovníka;  
* před bouráním příček a zdí pod vodorovnými 
konstrukcemi ověřit, zda nemají nosnou funkci;  

BOURÁNÍ A 
REKONSTRUKCE  

* neřízené, nekontrolovatelné, 
předčasné a náhlé zřízení 
konstrukce;  

* průzkum bouraného nebo rekonstruovaného 
objektu, stanovení technologického postupu;  
* při bourání a rekonstrukčních pracích postupovat 
podle projektu a technologického (pracovního) 
postupu a průběžně zajišťovat stabilitu a pevnost 
narušovaného a zatěžovaného zdiva, (resp. jeho části 
ohrožené bouráním), pilířů, stropů a podpěrných a 
nosných konstrukcí, vyloučit uvolňování a zeslabení 
nosných zdí a pilířů;  
* rekonstrukce a bourání při kterém dochází ke změně 
konstrukční bezpečnosti objektu a při strojním 
bourání práce provádět pod stálým dozorem 
odpovědného pracovníka;  
* před bouráním příček a zdí pod vodorovnými 
konstrukcemi ověřit, zda nemají nosnou funkci;  

BOURÁNÍ A 
REKONSTRUKCE  

* zřícení části objektu nebo 
konstrukce po narušení nebo 
vybourání nosné zdi, pilíře 
nebo jiné nosné nebo podpěrné 
konstrukce (po ztrátě stability 
a nosnosti nosné konstrukce); 
* rizika spojená se strukturální 
integritou v případě 
demontáží, bourání většího 
rozsahu nebo demolic;  

* průzkum bouraného nebo rekonstruovaného 
objektu, stanovení technologického postupu;  
* při bourání a rekonstrukčních pracích postupovat 
podle projektu a technologického (pracovního) 
postupu a průběžně zajišťovat stabilitu a pevnost 
narušovaného a zatěžovaného zdiva, (resp. jeho části 
ohrožené bouráním), pilířů, stropů a podpěrných a 
nosných konstrukcí, vyloučit uvolňování a zeslabení 
nosných zdí a pilířů;  
* rekonstrukce a bourání při kterém dochází ke změně 
konstrukční bezpečnosti objektu a při strojním 
bourání práce provádět pod stálým dozorem 
odpovědného pracovníka;  
* před bouráním příček a zdí pod vodorovnými 
konstrukcemi ověřit, zda nemají nosnou funkci;  

BOURÁNÍ A 
REKONSTRUKCE  

* pád materiálu nebo části 
konstrukce na osobu;  

* vymezení prostoru ohroženého bouráním (oplocení, 
ohrazení, střežení, vyloučení provozu apod.);  
* určení a zajištění vstupu, výstupu, sestupu a vjezdu 
do bouraného objektu, udržování komunikací;  
* zajistit ohrožený prostor, ve kterém se bourací práce 
provádí, zejména prostor pod místy práce ohrožený 
bouráním;  
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* dodržení stanoveného pracovního nebo 
technologického postupu;  
* při ručním bourání svislých konstrukcí odstranit 
konstrukční prvky jen tehdy nejsou-li zatíženy;  
* ruční bourání nosných konstrukcí provádět 
vertikálním směrem shora dolů;  
* dodržovat správný postup při ručním bourání 
svislých zdí a to odbourávání zdiva po menších 
vrstvách shora dolů;  
* řezání ocelových konstrukcí správným způsobem 
dle pracovního nebo technologického postupu tak, 
aby nedošlo k pádu oddělené konstrukce nebo prvku 
na pracovníka;  

BOURÁNÍ A 
REKONSTRUKCE  

* zasažení pracovníka nebo i 
cizí osoby pádem materiálu z 
výšky (nebezpečné je zejména 
zranění hlavy);  

* vyloučení nebo omezení práce nad sebou;  
* opatření proti pádu materiálu z výšky, ohrazení 
prostoru pod místy práce ve výšce;  
* používání ochranné přilby proti zranění hlavy;  

BOURÁNÍ A 
REKONSTRUKCE  

* propadnutí pracovníka 
podlahou, stropem, střechou a 
jinými narušenými částmi 
starých a poškozených 
objektů;  

* vyloučit vstup pracovníků na neúnosnou podlahu, 
strop, střechu a jinou konstrukci;  
* podle potřeby zřídit a používat pomocné pracovní 
podlahy (dle potřeby provést vyztužení a podepření) a 
lešení v kombinaci s prostředky osobního zajištění 
apod. při práci a pohybu pracovníků po těchto 
neúnosných konstrukcích a pochůzných plochách;  
* materiál z bourané části objektu odstraňovat tak, 
aby nedošlo k přetížení podlah nebo stropů 
vybouraným materiálem;  
* průběžně zajišťovat včasný úklid vybouraného 
materiálu;  

BOURÁNÍ A 
REKONSTRUKCE  

* pád pracovníků z výšky z 
volného nezajištěného okraje 
bouraného objektu a 
nezajištěnými otvory v 
podlahách při ručním bourání 
a manipulaci s materiálem;  

* zajištění volných okrajů bouraného objektu 
ochrannou konstrukcí popř. použití osobního zajištění 
zejména při ručním bourání střech, obvodových zdí, 
stropů apod.;  

BOURÁNÍ A 
REKONSTRUKCE  

* propíchnutí, pořezání 
chodidla např. hřebíky a 
jinými ostrohrannými částmi, 
pořezání sklem a pod.;  

* včasné odstraňování vybouraných částí s ostrými 
hranami, používání OOOP (pracovní obuv s pevnou 
podrážkou);  

BOURÁNÍ A 
REKONSTRUKCE  * prašnost;  

* provedení opatření zabraňujícího nadměrnému 
prášení (např. skrápění vodní mlhou, vybouraný 
materiál a suť spouštět uzavřeným shozem až do 
místa uložení);  
* používání OOPP (ochranných masek - respirátorů); 
 

STAVENIŠTĚ, 
PRACOVIŠTĚ , 
PODLAHY A 
KOMUNIKACE - 
POHYB OSOB  

* pád, naražení různých částí 
těla po pádu v prostorách 
staveniště;  
* podvrtnutí nohy při chůzi 
osob po staveništních 
komunikacích a podlahách, 
pracovních schůdcích, 
prozatímních schodištích, 
rampách, vyrovnávacích 
můstcích, lávkách, podlahách 
lešení, plošinách a jiných 
pomocných pracovních 

* bezpečný stav povrchu podlah uvnitř stavěných 
objektů, zejména vstupů do objektů, frekventovaných 
chodeb a vnitřních komunikací;  
* udržování, čištění a úklid podlah, pochůzných ploch 
a komunikací;  
* udržování komunikací a průchodů volně 
průchodných a volných, bez překážek a bez 
zastavování stavebním materiálem, provozním 
zařízením apod.;  
* vedení pohyblivých přívodu a el. kabelů mimo 
komunikace;  
* včasné odstraňování komunikačních překážek;  
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podlahách;  * používání OOPP (vhodná pracovní obuv);  
* zajištění dostatečného el.osvětlení v noci, za snížené 
viditelnosti (v suterénních prostorách, sklepech, 
místnostech bez oken a denního osvětlení, v kanálech 
apod.);  

STAVENIŠTĚ, 
PRACOVIŠTĚ , 
PODLAHY A 
KOMUNIKACE - 
POHYB OSOB  

* zakopnutí, podvrtnutí nohy, 
naražení, zachycení o různé 
překážky a vystupující prvky v 
prostorách stavby;  

* odstranění komunikačních překážek o které lze 
zakopnout - šroubů, vík a zvýšených poklopů nad 
úroveň podlahy, hadic, kabelů (např. ve vstupních 
prostorách, na chodbách apod.);  

STAVENIŠTĚ, 
PRACOVIŠTĚ , 
PODLAHY A 
KOMUNIKACE - 
POHYB OSOB  

* uklouznutí při chůzi po 
terénu, blátivých zasněžených 
a namrzlých komunikacích a 
na venkovních staveništních 
prostorách;  

* vhodná volba tras, určení a zřízení vstupů na stavbu, 
staveništních komunikací a přístupových cest, 
chodníků ;  
* jejich čistění a udržování zejména v zimním období 
a za deštivého počasí;  
* v zimním období odstraňování námrazy, sněhu, 
protiskluzový posyp;  

STAVENIŠTĚ, 
PRACOVIŠTĚ , 
PODLAHY A 
KOMUNIKACE - 
POHYB OSOB  

* propíchnutí chodidla hřebíky 
a prořezání podrážky obuvi 
jinými ostrohrannými částmi; 

* včasný úklid a odstranění materiálu s ostrohrannými 
částmi (části bednění, vybouraný materiál s hřebíky 
apod.);  
* používání OOPP (pracovní obuv s pevnou 
podrážkou);  

STAVENIŠTĚ, 
PRACOVIŠTĚ , 
PODLAHY A 
KOMUNIKACE - 
POHYB OSOB  

* pád do hloubky (do výkopů, 
prohlubní, uklouznutí při chůzi 
po svazích apod.);  

* opatření volných okrajů výkopů, přechodových 
lávek, a můstků zábradlím příp. nápadnou překážkou; 
* používání OOPP (pracovní obuv s protiskluznou 
úpravou);  
* zvýšená opatrnost a soustředěnost zejména v zimě a 
za deště;  
* zřízení pomocných stupňů pro nutnou chůzi po 
svahu;  
* volba vhodné trasy při chůzi po svahu, připustit 
chůzi jen při dodrž. max. přípustného sklonu svahu, 
násypu;  

NEBEZPEČNÉ 
OTVORY A JÁMY  

* pády osob do prohlubní, 
šachet, kanálů, otvorů, jam;  
* propadnutí nedostatečně 
pevnými a únosnými poklopy 
a přikrytím otvorů;  
* propadnutí neúnosnými 
prvky a konstrukcemi 
umístěnými na pochůzných 
plochách staveniště;  

* zabezpečení nebezpečných prohlubní, otvorů 
apod.(o velikosti více než 25 cm) dostatečně 
únosnými poklopy, přikrytím, nápadnou překážkou 
nebo pevným zábradlím;  
* poklopy zajištěné proti horizontálnímu posunutí;  

VSTUPY, 
SCHODIŠTE, 
RAMPY, 
VÝSTUPOVÉ 
ŽEBŘÍKY - POHYB 
OSOB PO STAVBĚ  

* pády pracovníků při vstupu 
do objektu, při vystupování 
(méně při sestupování), ze 
schodů a žebříků;  
* uklouznuti při výstupu a 
sestupu po rampách;  

* zřízení bezpečných vstupů do stavebních objektů o 
šířce min. 75 cm, opatřených oboustranným 
zábradlím při výšce nad 1,5 m na terénem;  
* přednostní zřizování trvalých schodišť tak, aby je 
bylo možno požívat již v průběhu provádění stavby, 
případně prozatímních dřevěných schodišť, omezení 
používání žebříků k výstupům do pater objektu;  
* rovný a nepoškozený povrch podest a 
schodišťových stupňů;  
* udržování volného prostoru zajišťujícího bezpečný 
průchod po schodech, rampě;  
* vybavení šikmé rampy protiskluzovými lištami, 
zarážkami a podobnými prvky a to při sklonu rampy 1 
: 3 ve vzdálenosti 45 cm od sebe, při sklonu 1 : 4 - 50 
cm a při sklonu 1 : 5 - 55 cm od sebe;  
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* přidržování se madel při výstupu a sestupu po 
schodech, resp. příčlí při výstupu po žebříku;  

VSTUPY, 
SCHODIŠTE, 
RAMPY, 
VÝSTUPOVÉ 
ŽEBŘÍKY - POHYB 
OSOB PO STAVBĚ  

* šikmé našlápnutí na hranu 
schodišťového stupně;  
* uklouznutí;  

* udržování nekluzkých povrchů, správné 
našlapování, vyloučení šikmého našlápnutí zejména 
při snížených adhezních podmínkách za mokra, 
námrazy, vlivem znečistěné obuvi;  
* vyloučení nesprávného došlapování až na okraj 
(hranu) schodišťového stupně, kde jsou zhoršené třecí 
podmínky;  
* používání protiskluzové, nepoškozené obuvi;  
* očistění obuvi před výstupem na žebřík;  

VÝSTUPY A 
SESTUPY  

* pád pracovníka při výstupu a 
sestupu na zvýšená místa 
práce;  

* k místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup 
(žebříky, schodiště, rampy a pod.);  

PŮSOBENÍ 
POVĚTRNOSTNÍCH 
A PŘÍRODNÍCH 
VLIVŮ  

* prochladnutí pracovníka v 
zimním období při práci na 
venkovních nechráněných 
prostranstvích;  

* poskytnutí OOPP proti chladu a dešti (vlhkosti);  
* podávání teplých nápojů;  
* přestávky v práci v teplé místnosti;  

PŮSOBENÍ 
POVĚTRNOSTNÍCH 
A PŘÍRODNÍCH 
VLIVŮ  

* přehřátí, úpal v letním 
období;  

* poskytování chladných nápojů;  
* přestávky v práci;  
* používání OOPP (přikrývky hlavy);  

PŮSOBENÍ 
POVĚTRNOSTNÍCH 
A PŘÍRODNÍCH 
VLIVŮ  

* oslnění;  
* zánět spojivek;  

* použití slunečních brýlí, zástěn apod.;  

BŘEMENA A 
PŘEDMĚTY - PÁD 
Z VÝŠKY  

* pád předmětu a materiálu z 
výšky na pracovníka s 
ohrožením a zraněním hlavy 
(cihla, úlomek z materiálu 
přepravovaného jeřábem a 
jiným strojem);  
* pád úmyslně shazovaného 
materiálu a jednotlivých 
předmětů z výšky;  
* nahodilý pád materiálu z 
volného okraje podlahy 
stavby, pomocné stavební 
konstrukce;  

* bezpečné ukládání materiálu na podlahách mimo 
okraj;  
* materiál, nářadí a pomůcky ukládat, případně 
skladovat ve výškách tak, aby byly po celou dobu 
uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození 
větrem;  
* zajišťování volných okrajů pomocných podlah, 
včetně lešení, zarážkou při podlaze, popř. obedněním, 
sítí, plachtou apod. proti pádu materiálu;  
* zřízení záchytných stříšek nad vstupem do objektů; 
* vymezení a ohrazení ochranného pásma pod místem 
práce ve výšce, vyloučení práce nad sebou a přístupu 
osob pod místa práce ve výškách;  
* na stavbách používat ochranné přilby;  

   

AUTOMOBILOVÉ 
PŘEPRAVNÍKY 
SMĚSÍ  

* sesunutí a pád domíchávače 
do výkopu nebo ze svahu při 
přiblížení, pojíždění a 
vyprazdňování betonové směsi 
na okrajích výkopů po utržení 
hrany výkopu, přitlačení a 
přimáčknutí řidiče;  

* nezatěžovat vozidlem okraj (hranu) výkopu 
(smykový klín);  
* vzdálenost vozidla od okraje výkopu přizpůsobit 
únosnosti zeminy, třídě a soudržnosti zatěžované 
horniny;  
* míchací buben plnit jen betonovou směsí v takovém 
množství, která odpovídá užitečnému objemu bubnu a 
zatížení;  

AUTOMOBILOVÉ 
PŘEPRAVNÍKY 
SMĚSÍ  

* převrácení, ztráta stability 
domíchávače;  
* sjetí domíchávače mimo 
komunikaci;  
* náraz domíchávače na 

* postavení stroje na rovném terénu;  
* dodržování dovolených sklonů pojezdové a 
pracovní roviny v podélném i příčném směru při 
pohybu a vyprazdňování směsi na sklonitém terénu 
dle návodu, pojíždění na svahu se sklonem max. 10°; 
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překážku, převrácení vozidla; * vyznačení nebezpečných míst v blízkosti svahů, 
výkopů, jam apod.  
* správný způsob řízení, přizpůsobení rychlosti 
okolnostem a podmínkám na staveništi; zajištění 
volných průjezdů;  

AUTOMOBILOVÉ 
PŘEPRAVNÍKY 
SMĚSÍ  

* přejetí osoby koly;  
* přitlačení osoby 
domíchávačem k pevné 
konstrukci;  

* vyloučení přítomnost osob v dráze pohybujícího se 
domíchávače;  
* nezdržovat se za couvajícím vozidlem;  
* používání zvukového znamení pro upozornění osob 
aby se vzdálily z ohroženého prostoru;  
* podle potřeby zajištění další poučené osoby, 
navádějící řidiče při couvání;  
* dobrý výhled z kabiny řidiče;  
* soustředěnost řidiče;  

AUTOMOBILOVÉ 
PŘEPRAVNÍKY 
SMĚSÍ  

* zasažení osob nacházejících 
se v blízkosti domíchávače 
vyprazdňovanou betonovou 
směsí;  

* stanoviště stroje a obslužné místo musí být 
přehledné, bez překážek ztěžujících manipulaci a 
potřebnou vizuální kontrolu, např. při přejímce a při 
ukládání betonové směsi;  

AUTOMOBILOVÉ 
PŘEPRAVNÍKY 
SMĚSÍ  

* poškození domíchávače s 
následným odstraňováním 
škod způsobujících různá 
ohrožení pracovníka;  

* při obsluze nástavby ze zadního panelu mít 
zastavený motor podvozku;  
* při plnění nádrže vodou nádrž nejdříve odvzdušnit a 
pak víko úplně uvolnit a otevřít;  
* denní čistění vozidla, vypláchnutí bubnu vodou;  
* při teplotách pod bodem mrazu vypustit vodu z 
vodní nádrže a potrubí;  
* míchací buben plnit jen betonovou směsí vhodné 
konzistence (zpracovatelnosti) v takovém množství, 
která odpovídá užitečnému objemu bubnu a zatížení; 

AUTOMOBILOVÉ 
PŘEPRAVNÍKY 
SMĚSÍ  

* mnohačetná zranění osoby 
pracující v bubnu;  

* při práci uvnitř bubnu zajišťovat dozorem další 
osoby, která má pod kontrolou ovládací prvky v zadní 
ovládací skříni, kabina musí být zavřená a nesmí v ní 
být žádná osoba;  

AUTOMOBILOVÉ 
PŘEPRAVNÍKY 
SMĚSÍ  

* uklouznutí, pád řidiče, 
podvrtnutí nohou při 
nastupování a sestupování z 
kabiny a při pohybu 
pracovníka po znečistěném 
povrchu domíchávače;  

* používání bezpečných prvků a zařízení k výstupu; 
* dodržování zákazu seskakovat z vozidla;  
* udržování výstupových a nášlapných míst zejména 
za zhoršených klimatických podmínek (déšť, bláto, 
mlha);  

AUTOMOBILOVÉ 
PŘEPRAVNÍKY 
SMĚSÍ  

* zachycení a vtažení 
končetiny, části oděvu 
řetězovým pohonem 
míchacího bubnu;  
* zasažení osoby přetrženým 
řetězem;  

* ochrana nebezpečných míst řetězového pohonu 
krytem;  
* při nutných činnostech v blízkosti nechráněných 
částí, např. seřizování provádět dle návodu k 
používání;  
* dodržování zakázaných činností např. čistění za 
chodu;  

AUTOMOBILOVÉ 
PŘEPRAVNÍKY 
SMĚSÍ  

* zranění ruky pohybujícími se 
částmi motoru a mechanismů 
nástavby domíchávače;  

* čistění, mazání, údržbu a opravy provádět jen za 
klidu a při zastaveném motoru vozidla a nástavby;  

AUTOMOBILOVÉ 
PŘEPRAVNÍKY 
SMĚSÍ  

* zranění ruky při manipulaci 
s výsypnými žlaby;  

* při manipulaci s výsypnými žlaby a při práci s 
betonovou směsí používat ochranné rukavice;  
* udržování úchopových částí žlabů v řádném stavu;  

AUTOMOBILOVÉ 
PŘEPRAVNÍKY 
SMĚSÍ  

* znehodnocení betonové 
směsi, snížení pevnosti 
betonu;  

* před vyprazdňováním přepravníku provést vizuální 
kontrolu podmínek vyprazdňování směsi a kontrolu 
její kvality;  
* dodržovat max. přípustnou výšku 1,5 m pádu 
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betonové směsi z výšky pro ukládání betonové směsi 
do bednění apod.,  
* míchací buben plnit jen betonovou směsí vhodné 
konzistence (zpracovatelnosti);  

AUTOMOBILOVÉ 
PŘEPRAVNÍKY 
SMĚSÍ  

* zachycení žlabem o osobu, 
ohrožení bezpečnosti 
silničního provozu;  

* zajištění výsypných žlabů v přepravní poloze 
(nástavný žlab se sklopí a zajistí kapotovými uzávěry, 
výsypné žlaby se natočí k pravému blatníku zajistí se 
kolíkem, zdvižené tak, aby nezakrývaly obrysové a 
brzdové světla, klika zdvihacího mechanismu se 
zajistí v horní poloze;  
* zajistit volné části vozidla proti samovolnému 
pohybu;  

AUTOMOBILOVÉ 
PŘEPRAVNÍKY 
SMĚSÍ  

* přitlačení a zachycení osoby 
domíchávačem a jeho částmi; 

* vyloučení nežádoucího, předčasného spuštění chodu 
vozidla a jeho nástavby při čistění, údržbě a opravách; 
* vyloučení zbytečného prodlévání osob v blízkosti 
autodomíchávače;  

NAKLADAČE 
KOLOVÉ 
LOPATOVÉ ČELNÍ 
A OTOČNÉ  

* převrácení, ztráta/porušení 
stability nakladače;  
* sjetí nakladače mimo 
komunikaci;  
* náraz nakladače na 
překážku;  

* při jízdě s naloženým materiálem mít pracovní 
zařízení v takové poloze, příp. mít jej zajištěno tak, 
aby nedošlo k nebezpečné ztrátě stability stroje a 
omezení viditelnosti v kabině;  
* při pojíždění nakladače s naplněnou lopatou 
udržovat lopatu nízko nad terénem (cca 40 cm), ale 
dostatečně vysoko, aby nenarážela na nerovnosti nebo 
překážky na pojezdové rovině;  
* při jízdě ze svahu nebo do svahu pracovní zařízení 
rýpadel dát do takové polohy, aby klopný moment byl 
co nejmenší, lopatu udržovat co nejníže nad zemí;  
* provozování nakladače na rovném terénu; dodržení 
dovolených sklonů pojezdové a pracovní roviny v 
podélném i příčném směru při pohybu a pracovní 
činnosti na sklonitém terénu dle návodu (max. 
podélný sklon kolových nakladačů je zpravidla 15 - 
30%);  
* správný způsob řízení a technika jízdy, přizpůsobení 
rychlosti pojezdu okolnostem a podmínkám na 
pracovišti (např. začne-li se nakladač naklánět z 
důvodu přetížení lopaty - k zajištění stability ihned 
snížit zátěž);  
* zajištění volných průjezdů;  
* při jízdě ze svahu mít zařazenou příslušnou nižší 
rychlost, dodržování zákazu jízdy bez zařazené 
rychlosti;  

NAKLADAČE 
KOLOVÉ 
LOPATOVÉ ČELNÍ 
A OTOČNÉ  

* zasažení, rozdrcení, 
přimáčknutí osoby pracovním 
zařízením, lopatou, drapákem 
nebo výložníkem;  
* přitlačení, naražení osoby k 
pevné konstrukci (k překážce, 
ke zdi, k vozidlu, k vagónu, 
apod.);  
* zasažení osoby padajícím 
materiálem (kameny, zeminou 
apod.);  

* vyloučení přítomnosti osob v nebezpečném dosahu 
stroje; ve vnitřním prostoru vagónu;  
* dodržovat zákaz přihrnovat zeminu nebo jiný 
materiál ručně do lopaty za chodu nakladače;  
* případě, kdy obsluha nakladače nevidí na pracovní 
činnost (je mimo zorné pole obsluhy, např. při těžení 
jam, při vykládce vagónů drapákovým zařízením 
apod.) zajistit zprostředkované informace - signalizaci 
smluvenými znameními poučenou osobou;  
* používání zvukového znamení pro upozornění osob 
aby se vzdálily z nebezpečného prostoru stroje;  
* vyloučení přítomnosti osob v dráze pohybujícího se 
nakladače, zejména při couvání; použití zvukové 
signalizace;  
* nabraný materiál nemá přesahovat obrys lopaty;  
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* soustředěnost řidiče, dobrý výhled z kabiny;  

NAKLADAČE 
KOLOVÉ 
LOPATOVÉ ČELNÍ 
A OTOČNÉ  

* náraz nakládaného 
materiálu, kamene, větších 
pevných částí a pod. na kabinu 
nakládaného vozidla s 
možností ohrožení osob;  

* při nakládání materiálu na dopravní prostředky 
manipulovat s pracovním zařízením nakladače pouze 
nad ložnou plochou tak, aby do dopravního 
prostředku nenaráželo;  
* nákladní vozidla přistavovat k nakladači tak, aby 
obsluha stroje otáčela pracovním zařízením nad 
ložnou plochou nikoliv nad kabinou vozidla;  
* je-li nutné při nakládání manipulovat s pracovním 
zařízením stroje nad kabinou řidiče dopravního 
prostředku, nesmí se v ní zdržovat řidič ani jiné 
osoby;  

NAKLADAČE 
KOLOVÉ 
LOPATOVÉ ČELNÍ 
A OTOČNÉ  

* přejetí, sražení, osob 
nakladačem;  
* naražení osoby nakladačem 
na pevnou překážku;  
* přejetí koly, přitlačení, 
přimáčknutí osoby konstrukcí 
nakladače;  

* při provozu nakladače vyloučit přítomnost osob v 
nebezpečném pracovním a jízdním prostoru stroje;  
* používat zvukové znamení pro upozornění osob, 
aby se vzdálili z nebezpečného prostoru stroje;  
* zajištění dobrého výhledu z kabiny;  
* startovat a ovládat nakladač jen z místa určeného 
pro obsluhu;  
* při opuštění kabiny vypnout motor a zajistit 
nakladač proti nežádoucímu pohybu způsobem dle 
návodu k používání (brzdou, klíny, zařazením 
rychlosti nebo jejich kombinací);  

NAKLADAČE 
KOLOVÉ 
LOPATOVÉ ČELNÍ 
A OTOČNÉ  

* pád, uklouznutí obsluhy při 
nastupování, vystupování do 
kabiny a při pohybu 
pracovníka po znečistěném 
povrchu nakladače;  

* používání bezpečných ploch a zařízení k výstupu a 
pohybu na nakladači;  
* vstupovat do kabiny nakladače v přepravní nebo 
pracovní poloze stroje po stupadlech apod.;  
* udržování čistých výstupových a nášlapných míst 
zejména za zhoršených klimatických podmínek (déšť, 
bláto, mlha);  

NAKLADAČE 
KOLOVÉ 
LOPATOVÉ ČELNÍ 
A OTOČNÉ  

* pád osoby, přejetí koly, 
přitlačení;  

* dodržovat zákaz přepravy osob na nakladači a 
pracovním zařízení (přeprava osob dovolena jen na 
pomocném sedadle);  

NAKLADAČE 
KOLOVÉ 
LOPATOVÉ ČELNÍ 
A OTOČNÉ  

* zasažení el. proudem při 
dotyku nebo přiblížení 
pracovního zařízení nakladače 
k vodičům venkovního vedení 
VN, VVN;  

* dodržování zákazu pracovat s nakladačem v 
ochranném pásmu el. vedení VN a VVN, dodržování 
dostatečného odstupu;  
* v případě kontaktu nakladače s venkovním el. 
vedením řidič musí zůstat v kabině, nesmí dovolit, 
aby se někdo ke stroji přiblížil, dokud se nepřeruší 
spojení nebo nevypne proud;  

NAKLADAČE 
KOLOVÉ 
LOPATOVÉ ČELNÍ 
A OTOČNÉ  

* dopravní nehoda při práci 
nakladače za nepřerušeného 
provozu na veřejných 
komunikacích např.:  
- srážka vozidla s nakladačem 
(čelní, z boku, zezadu);  
- náraz a najetí vozidla na 
rýpadlo, převrácení vozidla;  
- sjetí nakladače mimo 
vozovku;  
- najetí, přejetí, zachycení, 
přiražení a sražení osoby na 
nakladače na komunikaci;  

* správné, účinné, zřetelné a čitelné označování 
překážek na komunikaci (světelné značení, přenosné 
dopravní značky);  
* označení uzavírek, signalizace, řízení provozu;  
* umístění vodících tabulí, dopravních kuželů apod.; 
* používání výstražného majáčku na nakladači při 
práci na komunikacích za silničního provozu,  
* udržování bezpečnostního značení a šrafování v 
řádném stavu;  
* organizovat práci pokud možno na dobu mimo 
dopravní špičku;  

NAKLADAČE 
KOLOVÉ 

* říznutí a pořezání o ostré 
hrany při ručním čistění a 

* správné pracovní postupy dle návodu;  
* používání OOPP (rukavice);  
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LOPATOVÉ ČELNÍ 
A OTOČNÉ  

odstraňování materiálu;  
* spáleniny rukou při práci v 
blízkosti rozpálených částí 
motoru, chladiče apod.;  
* úder ruky, píchnutí o části 
stroje;  

* používání vhodného a nepoškozeného nářadí;  
* dodržování zakázaných manipulací;  

NAKLADAČE 
KOLOVÉ 
LOPATOVÉ ČELNÍ 
A OTOČNÉ  

* zachycení a vtažení 
končetiny pohybující se částí 
stroje, (řemenicí, řemenem, 
ventilátorem, ozubeným 
soukolím apod.);  

* ochrana nebezpečných míst kryty popř. jinými 
ochrannými zařízeními;  
* při nutných činnostech v blízkosti nechráněných 
částí, např. seřizování provádět dle návodu k použití; 
* dodržování zakázaných činností, např. zákaz čistění 
za chodu;  

NAKLADAČE 
KOLOVÉ 
LOPATOVÉ ČELNÍ 
A OTOČNÉ  

* výron a únik vysokotlaké 
hydraulické kapaliny a 
zasažení pracovníka;  
* ekologické škody;  

* provedení a udržování hydraulických mechanismů 
musí vylučovat nepřípustné tření, ohýbání, kroucení a 
napínání hadic při pohybu hybných částí stroje a při 
pohybu stroje;  
* použití vhodných hadic, spojů, příchytek, upevnění; 
* správné nastavení pojistných ventilů dle návodu k 
používání;  

NAKLADAČE 
KOLOVÉ 
LOPATOVÉ ČELNÍ 
A OTOČNÉ  

* nežádoucí rozjetí nakladače 
a následné přejetí strojníka, 
popř. jiné osoby;  

* zajištění stroje proti nežádoucímu pohybu;  
* správné odstraňování závad (např. při uvolňování 
zaseknutého válce, kterým je ovládáno sepnutí 
spojky, po jejímž sepnutí může dojít k rozjetí stroje); 

NAKLADAČE 
KOLOVÉ 
LOPATOVÉ ČELNÍ 
A OTOČNÉ  

* přitlačení a zachycení osoby 
pohybem částí nakladače;  
* zachycení a vtažení 
končetiny pohybující se částí 
stroje při opravách a 
seřizování hydraulického 
systému za chodu;  
* pád pracovníka z výšky při 
opravách, údržbě a čistění 
otočného ramene výložníku ve 
výšce;  

* údržbu a čistění provádět jen za klidu a za vyloučení 
nežádoucího, předčasného spuštění chodu stroje (po 
vyjmutím klíčku ze spínací skříňky v kabině 
podvozku vozidla i kabině svršku);  
* zvýšená opatrnost při nutné práci na hydraulickém 
systému za chodu, práce dvou osob vzájemně se 
dorozumívajících se smluvenými znameními;  
* jednotlivé mechanismy (výložník i jeho části) při 
čistění a opravách spustit na zem a nebo do polohy, ve 
které jsou tyto mechanismy zabezpečené proti pádu, 
samovolnému pohybu a uvolnění;  
* použití prostředku osobního zajištění proti pádu při 
práci na svršku;  
 

NAKLADAČE 
KOLOVÉ 
LOPATOVÉ ČELNÍ 
A OTOČNÉ  

* pád pracovního zařízení na 
pracovníka při výměně 
pracovního zařízení, opravách 
a údržbě;  

* pracovní zařízení a výložník při opravách a údržbě 
bezpečně zajistit (podložit a podepřít);  

NAKLADAČE 
KOLOVÉ 
LOPATOVÉ ČELNÍ 
A OTOČNÉ  

* zachycení osoby pracovní 
částí nakladače, ohrožení 
bezpečnosti silničního 
provozu;  

* před přepravou po vlastní ose výložník uložit dle 
návodu;  
* zajistit stabilizační podpěry proti vysunutí dle 
návodu;  
* při přepravě rýpadla nesmí být v kabině žádná 
osoba;  

NAKLADAČE 
KOLOVÉ 
LOPATOVÉ ČELNÍ 
A OTOČNÉ  

* bolesti zad v souvislosti s 
vnucenou pracovní polohou; 
* bolest dolních končetin u 
strojů, které se při práci 
pohybují;  
* neuropsychické potíže 
(nervozita, pocení, chvění 
rukou, bušení srdce) u řidičů; 

* výběr pracovníků, dobrý zdravotní stav řidiče, 
lékařské prohlídky;  
* správný režim práce a odpočinku;  

NAKLADAČE * sjetí a pád (převržení) * tahač při najíždění nakladače bezpečně stabilizovat; 
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KOLOVÉ 
LOPATOVÉ ČELNÍ 
A OTOČNÉ  

nakladače, nejčastěji na 
pásovém podvozku, při 
nesprávném najíždění na tahač 
(trailer);  

* používat pevné nájezdové rampy, s max. dovoleným 
sklonem;  
* najíždět s hnací nápravou vzadu;  
* najíždět pomalu, souměrně s podélnou osou 
podvalníku;  
* nakládání a vykládání provádět na vodorovné ploše; 

PONORNÉ 
VIBRÁTORY   

* zasažení el. proudem při 
dotyku osoby s částmi, které 
se staly živými následkem 
vadného stavu izolace 
(nepřímý dotyk), chybějícího 
nulování, neodpovídajícího 
stupně ochrany před dotykem, 
vadné funkce el. výstroje, 
chybějícího jištění el. výstroje; 
* styk s napětím vodivých 
částí při porušení izolace 
pohyblivého přívodu 
(prodření, proseknutí a jiné 
poškození izolace na holý 
vodič);  

* el. vibrátory připojovat pouze na zdroj o napětí a 
frekvenci podle údajů na výrobním štítku nebo v 
návodě k obsluze;  
* motor, bezpečnostní transformátor, izolační 
transformátor odolné proti stříkající vodě (dle typu 
vibrátoru);  
* staveništní rozváděče s nadproudovou ochranou, 
ochranným spínačem, zařízením zajišťujícím ochranu 
před nebezpečným dotykem neživých částí a zásuvky 
dle příslušných ČSN;  
* udržování nepoškozené izolace obvodů napájejících 
motorů a ostatních komponentů uvnitř částí, které 
jsou ponořovány do betonové směsi nebo drženy v 
ruce;  
* udržování vodotěsnosti krytů části obsahující hlavní 
jistič, kabelového vstupu, hlavice vibrátoru a 
pružných částí;  
* před připojením na síť musí být spínač v nulové 
poloze;  
* pravidelné kontroly ochrany proti dotykovému 
napětí; izolačního stavu trafa (osobou znalou - 
elektrikářem), revize el. zařízení;  
* před uvolněním ohebného hřídele odpojovat hnací 
motor od sítě;  
* odborné připojování a opravy el. přívodů 
(kvalifikovaný elektrikář);  
* při údržbě a opravách vibrátor vždy odpojit od sítě; 
* šetrné zacházení s el. přívody, ochrana el. kabelů a 
el. přívodů proti mechanickému poškození;  
* pravidelné kontroly a revize el. zařízení vibrátoru; 
 
(viz též knihovna "Elektrická zařízení - úraz el. 
proudem")  

PONORNÉ 
VIBRÁTORY  * působení vibrací;  

* nepoškozené ativibrační rukojeti na ohebné hřídeli; 
* dodržování klidových bezpečnostních přestávek dle 
návodu k používání;  

PONORNÉ 
VIBRÁTORY  poškození vibrátoru;  

* el. hnací motor vibrátoru připojit na síť až když je 
ohebný hřídel spojen s hnacím motorem a ponorným 
vibrátorem;  
* ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její 
vytažení prováděno jen za chodu vibrátoru;  
* při přerušení přívodu betonové směsi je vibrátor 
vypínán;  

PONORNÉ 
VIBRÁTORY  

* pád pracovníka z výšky nebo 
do hloubky (při přenášení 
vibrační hlavice, ponoření a 
vytažení vibrační hlavice ze 
zhutňované betonové směsi);  

* zajištění bezpečného postavení pracovníka 
pracujícího s ponorným vibrátorem;  
* ochrana proti pádu z výšky kolektivním nebo 
osobním zajištěním;  

PONORNÉ 
VIBRÁTORY  

* pád pracovníka při přenášení 
a pokládání základní desky, na 
které je umístěna pohonná 
jednotka;  

* zajištění bezpečného stavu pochůzné plochy;  
* řádný stav držadel na základní desce pro přenášení; 
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SVAŘOVÁNÍ 
ELEKTRICKÝM 
OBLOUKEM A 
PLAMENEM  

* ohrožování dýchacích cest a 
plicní choroby svářečů 
(chronické bronchitidy) 
působením areosolů;  
* při vdechování škodlivin 
vznikajících při svařování - 
působením svářečských 
aerosolů, prachů, dýmů, 
aerosolů s obsahem toxických, 
karcinogenních a 
fibroplastických látek 
(toxických plynů vznikajících 
při svařování (NOx, CO,O3), 
toxických plynů vznikajících 
při spalování povlaků a nátěrů 
základního materiálu (zbytky 
řezných kapalin,korozní 
zplodiny, ochranné povlaky, 
nátěry,barvy, oleje izolace 
protikorozní povlaky ap.);  

* zajištění přirozeného větrání a dostatečné výměny 
vzduchu;  
* vzduchotechnické opatření - omezení přístupu 
škodlivin k dýchací zóně použití místních odsávacích 
jednotek s umístěním sacích nástavců do vhodných 
poloh a vzdálenosti od hořícího oblouku nebo 
plamene;  
* použití dýchací masky - respirátoru (při svařování 
těžkých nebo lehkých kovů (kadmium, zinek, 
mangan, chrom);  
* používání OOPP;  
* využívání zástěn, clon, krytů pro usměrňování 
proudu dýmů od zařízení i od svářeče;  
* volba technologického postupu s ohledem na 
základní materiály, přípravné materiály a způsob 
svařování (např. svařování kyselými elektrodami);  
 

SVAŘOVÁNÍ 
ELEKTRICKÝM 
OBLOUKEM A 
PLAMENEM  

* popálení různých částí těla 
tzv. žhavým rozstřikem jisker, 
kapiček roztaveného kovu a 
strusky, úlomků již ztuhlé 
strusky při jejím odstraňování, 
(nebezpečné může být např. 
zapadnutí žhavé částice do 
pracovní obuvi), nebezpečí je 
závažnější při svařování el. 
obloukem a při drážkování 
propalování děr kyslíkem;  

* správné provádění svařování;  
* důsledné používání OOPP k ochraně zraku, obličeje 
i ostatních částí těla;  
* při řezání kyslíkem jsou ohrožení a opatření 
obdobná jako při svařování resp. pálení plamenem, 
zvýšené nebezpečí vyplývá z většího víření prachu a 
většího rozstřiku řezaného kovu;  
* ochrana prostoru pod místy svařování ve výšce proti 
žhavému rozstřiku;  

SVAŘOVÁNÍ 
ELEKTRICKÝM 
OBLOUKEM A 
PLAMENEM  

* popálení nechráněné části 
těla (ruky) přímým dotykem 
svářeče s ohřátým řezem, 
řezaným kovovým materiálem 
a horkými kovovými povrchy 
při přenosu tepla;  

* používání OOPP (rukavice);  
* správné pracovní postupy;  

SVAŘOVÁNÍ 
ELEKTRICKÝM 
OBLOUKEM A 
PLAMENEM  

* ohrožení popálením jiných 
osob nacházejících se v 
blízkosti svařování (zejména 
pod místem svařování, nad 
komunikacemi, průchody, 
jinými pracovišti apod.);  

* použití krytů, závěsů, zástěn z nehořlavého 
materiálu k ochraně ostatních pracovníků (ochranné 
závěsy a zástěny k zabránění ohrožení odrazem a 
rozstřikem strusky;  
* ochrana proti odstřiku, utěsnění otvorů;  
* vyloučení přístupu osob do ohroženého prostoru, 
ochrana prostoru pod místy svařování ve výšce proti 
žhavému rozstřiku;  

SVAŘOVÁNÍ 
ELEKTRICKÝM 
OBLOUKEM A 
PLAMENEM  

* ohrožení očí odlétnutými 
částicemi při oklepávání okují 
a výronků v místě řezu, 
odlétnutými okujemi při 
řezání;  

* odstraňování výronků provádět až po snížení řezací 
teploty;  
* používání OOPP k ochraně očí;  

SVAŘOVÁNÍ 
ELEKTRICKÝM 
OBLOUKEM A 
PLAMENEM  

* popálení, požár, exploze při 
svařování v prostorách se 
zvýšeným nebezpečím požáru 
příp. výbuchu (např. při 
svařování vozidel s nádržemi 
pohonných hmot, v plyn. 
kotelnách apod.);  

* před zahájením svařování stanovit a vyhodnotit 
možné požární nebezpečí ve vztahu k druhu 
svařování, stavu svářečského pracoviště a přilehlých 
prostorů, použitých zařízení a materiálů případně 
předem písemně stanovit požárně bezpečnostních 
opatření;  
* dodržování podmínek a opatření dle příkazu ke 



130 
 

* otrava, zadušení, popálení, 
naražení, odhození, poškození 
dýchacích cest požárem nebo 
výbuchem při svařování;  

svařování v požárně nebezpečných prostorách, 
(zvláštní opatření při svařování vozidel s nádržemi s 
pohonnými hmotami), při svařování v uzavřených a 
těsných prostorách, na znečistěných zařízeních, v 
nádobách, potrubích apod., kontrola svařování a 
přilehlých prostor po nezbytně nutnou dobu, nejméně 
8 hod. apod.;  
* stanovit požadavky na účastníky svařování a 
požadavky pro bezpečný pobyt a pohyb osob včetně 
zákazů;  
* zabezpečit volné únikové cesty;  
* určit provozní podmínky technických zařízení a 
procesu;  
* vyčistění, odstranění hořlavých hoření 
podporujících nebo výbušných látek, utěsnění otvorů, 
hasící přístroje, asistence, OOPP, ochlazování 
konstrukce, měření koncentrace apod.;  
* překrýt nebo utěsnit hořlavé látky nehořlavým nebo 
nesnadno hořlavým materiálem izolujícím hořlavou 
látku od zdroje zapálení tak, aby nedošlo k vznícení; 
* vybavit svařovací pracoviště hasebními prostředky 
podle charakteru pracoviště a použité technologie 
svařování,  
* měřit koncentrace hořlavých plynů, par hořlavých 
kapalin a prachů a udržování koncentrace pod hranicí 
nebezpečné koncentrace,provětrávat pracoviště;  
* rozmístit technické vybavení proti rozstřiku 
žhavých částic;  
* zabránit takovému ohřátí svařovaných i dalších 
materiálů, které by vedlo ke ztrátě těsnosti nebo 
celistvosti zařízení, jejímž důsledkem by byl únik 
hořlavých látek;  

SVAŘOVÁNÍ 
ELEKTRICKÝM 
OBLOUKEM A 
PLAMENEM  

* zadušení, působení 
toxických výparů, aerosolů, 
plynů, dýmů, prachů;  
* při svařování plamenem a 
řezání kyslíkem nebezpečí 
vyčerpání kyslíku v 
uzavřeném pracovním 
prostoru;  
* poškození dýchacích cest;  

* odsávání, větrání, vzduchové clony, přívod 
vzduchu, měření koncentrace škodlivin a 
nedýchatelných látek;  
* odstranění toxických látek, žíravin, mastnot;  
* jištění dalším pracovníkem, použití OOPP, 
stanovení a dodržování dalších podmínek v příkazu ke 
svařování;  

SVAŘOVÁNÍ 
ELEKTRICKÝM 
OBLOUKEM A 
PLAMENEM  

* působení infračerveného, 
ultrafialového záření  
* zánět spojivek s řezavými 
bolestmi, zarudnutí pokožky 
není-li zajištěna ochrana 
svářeče i osob v okolí;  
* kromě ultrafialového záření 
vznikajícího při svařování 
působí na zrak nepříznivě i 
světelné záření a účinky 
místního přehřátí i 
infračervené záření;  

* ochrana zraku i pokožky svářeče, pomocníka a 
podle potřeby i pracovníků v okolí (proti 
ultrafialovému záření - pozor na sebemenší otvory v 
OOPP - např. prasklý skleněný filtr);  
* ochranné svářečské filtry nutno volit dle způsobu 
svařování a intenzity záření;  
* rozmístění a používání závěsů, zástěn, ochranných 
štítů apod.;  
* úprava povrchů pracoviště a všech předmětů tak, 
aby byl snížen průnik a odraz záření na pracovišti;  

SVAŘOVÁNÍ 
ELEKTRICKÝM 
OBLOUKEM A 
PLAMENEM  

* pád svářeče při pracích na 
žebříku a částech konstrukce a 
objektu ve výšce;  
* práce v místech, kde je 
prostor k pohybu omezen tak, 
že svářeč pracuje ve vynucené 

* zajištění ochrany proti pádu;  
* omezení svařování ze žebříku;  
* používání technických zařízení pro práce ve výšce 
zajišťujícího pevné a stabilní postavení svářeče při 
svařování (plošina, lešení, schůdky s plošinou apod.); 
* zajištění dostatečného prostoru, i na přechodných 
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poloze (vkleče, vsedě, vleže, 
atd.);  

pracovištích;  

SVAŘOVÁNÍ 
ELEKTRICKÝM 
OBLOUKEM A 
PLAMENEM  

* nepříznivé zatížení 
svalových skupin, nepřirozené 
pracovní polohy;  

* použití ergonomicky vhodných sedadel;  

SVAŘOVÁNÍ 
ELEKTRICKÝM 
OBLOUKEM A 
PLAMENEM  

* neúnosné a nepříznivé 
mikroklimatické podmínky, 
zejména na venkovních 
nechráněných pracovištích v 
letním období, v uzavřených 
prostorách, v prostorách se 
značným sálavým teplem 
apod.;  
* svářečské pneumokoniozy, 
nemocnost, zátěž organismu s 
následnými účinky na cévní a 
nervový systém;  

* odpočinek, přestávky v práci, správná organizace 
práce;  
* zajištění odpočíváren, šaten apod.;  

RUČNÍ 
MANIPULACE  

* pád osoby při chůzi a 
přenášení břemen ve 
skladovacích prostorách, po 
zakopnutí o překážku, 
uklouznutí, klopýtnutí, 
podvrtnutí nohy;  
* zranění rukou po nárazu na 
podlahu při pádu;  
* naražení a pád pracovníka na 
dopravní prostředek, na 
manipulační zařízení, na 
uložené předměty;  

* manipulační plochy udržovat čisté, rovné (bez 
zmrazků, bláta, olejových skvrn, děr apod.), 
odstraňovat kluznost venkovních ploch v zimním 
období (odstraňování sněhu, námrazy, protiskluzový 
posyp);  
* udržovat podlahy skladovacích ploch, uliček a 
komunikací v řádném stavu, poškozené povrchy 
neprodleně opravit;  
* rovný, nevytlučený a nekluzký povrch podlah, 
komunikací, ložných ploch vozidel, manipulačních 
prostor,  
* pořádek na pracovišti, odstranění vyčnívajících 
překážek (např. vyčnívající poklopy, víka, rohože, 
stupně, prahy, hadice, kabely a pohyblivé el. přívody, 
kotevní šrouby atd.)  

RUČNÍ 
MANIPULACE  

* pád břemene na pracovníka, 
zasažení pracovníka pádem 
břemene, pohybujícím se 
břemenem;  
* pád skladovaného a 
manipulovaného materiálu na 
pracovníka, zasažení 
pracovníka materiálem v 
důsledku ztráty stability 
stohované manipulační 
jednotky (stohu, hranice) a 
kusového materiálu;  

* dodržování zákazu zdržovat se v pásmu možného 
nežádoucího pohybu břemene a pod břemenem, 
zejména nezdržovat se v bezprostřední blízkosti 
zdviženého břemene;  
* dodržování zákazu narušovat stabilitu stohů, např. 
vytahování předmětů a prvků zespod nebo ze strany 
stohu;  
* dodržování zákazu vystupovat a šplhat po hranicích, 
po navršeném materiálu;  
* při přemísťování břemen vysokozdvižnými vozíky, 
popřípadě jinými zdvihacími manipulačními 
zařízeními vyloučit přítomnost pracovníků na břemeni 
a v pásmu jeho možného pádu; nepřecházet pod 
zdviženým břemenem;  
* nepřidržovat břemeno v průběhu manipulačních 
prací vysokozdvižným vozíkem;  
Dále je nutno respektovat mezinárodní manipulační 
značky vyjadřující správný a bezpečný způsob 
manipulace např.: "TĚŽIŠTĚ"; "NEPOUŽÍVAT 
HÁKŮ"; "MÍSTO ZAVĚŠENÍ"; "HMOTNOST 
LIMIT STOHOVÁNÍ", "OMEZENÍ POČTU 
VRSTEV VE STOHU", "NESTOHOVAT";  

RUČNÍ 
MANIPULACE  

* pád, převržení, sesunutí 
kusového materiálu na osobu; 
* nežádoucí změna polohy 

* zajištění stabilní polohy materiálu, jeho uložení na 
širší plochu;  
* zajištění materiálu vhodnými pomůckami, které 
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materiálu (pád, sesutí, 
posunutí, sklopení, skutálení 
apod. kusového materiálu);  

vyloučí sesunutí nebo pád a převržení;  
* při ručním ukládání kusového materiálu 
pravidelných tvarů jej skladovat jen do výše ramen 
popř. hlavy (max. výše 2 m), při zajištění jeho 
stability provázáním;  
* zajištění kusového materiálu podložkami, 
zarážkami, opěrami, stojany, klíny, provázáním 
zejména materiálu skladovaného nastojato, na užších 
hranách, trubek, rour, svazků a kotoučů apod.;  
* pomůcky musí být dobře uchopitelné, upravené, 
seřízené podle hmotnosti břemene, resp. podle jeho 
tvaru a velikosti;  

RUČNÍ 
MANIPULACE  

* pád břemene na nohu, 
naražení břemenem;  
* zhmoždění a naražení rukou 
a nohou při vysmeknutí a 
vyklouznutí břemene z ruky;  

* před zahájením manipulace zkontrolovat stav 
(pevnost, soudržnost, fixaci) přepravních obalů;  
* správné způsoby ruční manipulace;  
* správné uchopení břemene;  
* zajištění pevného uchopení břemen, použití 
uchopovacích otvorů, držadel;  
* kontrola stavu uchopovacích prvků před 
manipulací;  
* použití držadel apod. pomůcek usnadňujících 
uchopení;  

RUČNÍ 
MANIPULACE  

* přiskřípnutí prstů, přiražení 
ruky pracovníka;  

* předměty, které na sebe při skladování těsně 
doléhají a nemají části umožňující bezpečné uchopení 
(oka, držadla apod.) ukládat na podkladech. (jako 
podkladů nepoužívat kulatiny);  
* při ruční manipulaci s těžšími předměty používat 
vhodných pomůcek, ručního nářadí (např. 
kolečkových zvedáků);  

RUČNÍ 
MANIPULACE  

* přetížení a namožení;  
* natržení nebo natažení svalů 
a šlach paží následkem 
fyzického přetížení a 
nepřiměřené námahy;  
* natržení svalů a šlach při 
náhlých prudkých pohybech 
prochladlých nerozhýbaných 
svalů, zejména spojených s 
vysokým zatížením;  
* vznik tříselné nebo stehenní 
kýly při prudkém zvednutí 
břemene u manipulujících, 
kteří mají měkké břišní 
svalstvo a nedostatečnou 
pevnost tříselných vazů, při 
doprovodném zvýšení 
nitrobřišního a nitrohrudního 
tlaku v důsledku zadržení 
dechu a nadměrného zatížení 
vaziva při prudkém zvedání;  

* informace pracovníků o všech opatřeních, která 
mají být učiněna v oblasti bezpečné manipulace s 
břemeny, zejména o hmotnosti břemene, a o těžišti na 
nejtěžší straně, je-li hmotnost břemene rozložena 
nerovnoměrně;  
* výcvik a školení pracovníků o správných způsobech 
a postupech manipulace;  
* správné způsoby ruční manipulace;  
* nepřetěžování pracovníků, dodržování 
hmotnostního limitu 50 kg;  
* při navrhování manipulační jednotky určené pro 
ruční manipulaci řešit současně i počet pracovníků s 
ohledem na tvar, hmotnost, rozměry (zejména délku) 
a v případě, že manipulaci bude provádět více 
pracovníků určit vedoucího práce, který bude práci 
celé skupiny řídit a koordinovat;  
* vybavení pracoviště vhodnými pracovními 
pomůckami např.sochory, páčidly, samosvornými a 
jinými kleštěmi, stojany, seřizovatelnými popruhy, 
vozíky, přepravky, koše, klece, polohovadla, válečky, 
skluzy apod.;  

RUČNÍ 
MANIPULACE  

* poškození páteře při 
dlouhodobějším zvedání a 
manipulaci s břemeny v 
nevhodné poloze;  
Poškození páteře může nastat 
zejména v případech je-li 
břemeno:  
- příliš těžké nebo příliš velké; 

* výcvik a školení pracovníků o správných způsobech 
a postupech manipulace;  
* dodržování zásad bezpečného a zdraví nezávadného 
způsobu manipulace, pokud možno v poloze bez 
ohnutých zad;  
* správné pohyby při manipulaci, (např. břemeno 
držet blízko těla, zvedání neprovádět trhavými 
pohyby, manipulaci provádět pokud možno v poloze 
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- neskladné nebo obtížně 
uchopitelné;  
- nestabilní, nebo jeho obsah 
má tendenci se přemisťovat;  
- umístěné v takové poloze, že 
je třeba je držet či s ním 
manipulovat daleko od těla, s 
nakláněním či vytáčením 
trupu,  
- je pravděpodobné,že díky 
jeho obrysům a nebo 
konzistenci může způsobit 
pracovníkům úraz, zejména v 
případě srážky.  
Riziko poškození páteře, může 
nastat je-li fyzická námaha:  
- přílišná,  
- dosahována pouze otáčením 
trupu,  
- je pravděpodobné, že bude 
mít za následek prudký pohyb 
břemene,  
- vykonávána tělem v 
nestabilní pozici  
* poranění kloubů prudkým 
nekoordinovaným pohybem; 
* postupné k poškození 
kosterního aparátu, svalů, vazů 
i cév;  
* akutní nebo chronické 
poranění kostry, projevující se 
lumboischiatickými bolestmi v 
křížové části páteře (často 
následkem zvedání břemen s 
ohnutými zády)  

bez ohnutých zad; apod.);  
* zajištění dostatečného prostoru, zejména ve 
vertikálním směru;  
* zajistit aby podlaha nebo opora nohou byla stabilní; 
* udržování rovné a nekluzné podlahy;  
* používání vhodné pracovní obuvi;  
* zajišťovat manipulaci v bezpečné pracovní výšce; a 
vhodné úrovni a umožnit, aby pracovník mohl 
zaujmout správnou polohu v bezpečné výšce;  
* zajišťovat přiměřený, popř. častější a dostatečný 
tělesný odpočinek a přestávky na zotavení v případě, 
že fyzická námaha je příliš častá nebo příliš dlouho 
trvající, zejména s přihlédnutím k zatížení páteře;  
* pokud možno vyloučit činnost při které pracovník 
nemůže změnit pracovní tempo;  

RUČNÍ 
MANIPULACE  

* pád břemene na pracovníka, 
přiražení rukou a nohou k 
úložné ploše;  
* přiražení břemenem v 
případě, kdy pracovník 
ponechá končetinu pod 
břemenem nebo mezi částmi 
břemene, mezi břemenem a 
pevnou překážkou, při 
posunování a válení břemene 
(přiražení břemenem vzniká 
nejčastěji při svislém ukládání 
břemene);  
* ztráta soudržnosti a 
rozpadnutí křehkého 
nesoudržného břemene, pád na 
nohu;  

* zajištění pohybové koordinace řízením 
manipulačních prací určeným pracovníkem v případě 
manipulace s břemenem více pracovníky současně;  
* používání vhodných manipulačních pomůcek (pásů, 
popruhů, vodících lišt, manipulačních kleští, svěrek, 
přísavek, podsuvných válečků, kolečkových zvedáků 
atd.);  
* zajištění pevného uchopení břemen, využití 
uchopovacích otvorů, držadel;  
* kontrola stavu břemene, příp. zabezpečení 
poškozeného břemene před ruční manipulací;  
* dodržování zákazu používání nevhodných, 
poškozených a opotřebovaných pomůcek;  
* pokládání těžších předmětů bez manipulačních 
pomůcek na podložky (proklady) vysoké alespoň 30 
mm tak, aby mezi břemenem a úložnou plochou 
zůstala bezpečnostní mezera pro vsunutí prstů resp. 
vytažení ruky (prstů), aby nedocházelo ke skřípnutí 
nebo přiražení rukou k úložné ploše a podkladu;  
* připravit předem podklady (použít podložek, 
prokladů);  

RUČNÍ 
MANIPULACE  

* pořezání rukou, píchnutí, 
bodnutí, odření;  
* zranění o povrch břemene v 

* úprava břemene, odstranění hřebíků, ostrých hrotů, 
hran;  
* úprava břemene, odstranění ostrých hrotů, hran a 
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důsledku bodnutí či pořezání, 
o hrany, otřepy, hřebíky, 
páskovací plech, poškozený 
obal, třísky apod.;  

jiných nebezpečných částí;  
* vyloučení manipulace s poškozenými obaly, s 
naštípnutými prkny apod.;  
* používání rukavic odolných proti mechanickému 
poškození (pořezání, píchnutí apod.);  

RUČNÍ 
MANIPULACE  

* provádění manipulačních 
prací v prostorově stísněných 
prostorách;  
* přiražení prstů, ruky, lokte 
apod.;  
* při manipulaci přiražení 
končetiny k okolním 
předmětům, konstrukcím 
apod.;  

* zajištění dostatečného manipulačního prostoru, 
udržování pořádku, odklízení odpadu;  
* při ukládání břemen připravit předem podklady 
(použít podložek, prokladů o výšce min. 3 cm);  

RUČNÍ 
MANIPULACE PŘI 
SKLADOVÁNÍ  

* zakopnutí, podvrtnutí nohy, 
zranění rukou při uklouznutí, 
klopýtnutí;  
* naražení a pád pracovníka na 
dopravní prostředek, na 
manipulační zařízení, na 
uložené předměty;  

* rovný, nevytlučený a nekluzký povrch podlah, 
komunikací, ložných ploch vozidel, manipulačních 
prostor;  
* pořádek na pracovišti, odstranění vyčnívajících 
překážek (např. vyčnívající poklopy, víka, rohože, 
stupně, prahy, hadice, kabely a pohyblivé el. přívody, 
kotevní šrouby atd.);  

NAKLÁDKA A 
VYKLÁDKA 
DOPRAVNÍCH 
PROSTŘEDKŮ  

* uklouznutí, klopýtnutí 
podvrtnutí nohy na 
manipulačních a ložných 
plochách;  

* upravit a udržovat podlahové plochy ložného 
prostoru tak, aby nebyly kluzké;  
* vhodná pracovní obuv;  

NAKLÁDKA A 
VYKLÁDKA 
DOPRAVNÍCH 
PROSTŘEDKŮ  

* vysmeknutí a vyklouznutí 
břemene z rukou a následný 
pád břemene na nohu;  

* využívat v maximálně možné míře paletizace a 
kontejnerizace;  
* používat vhodnou pracovní obuv;  
* dodržovat správné pracovní postupy a uchopení 
břemene;  

NAKLÁDKA A 
VYKLÁDKA 
DOPRAVNÍCH 
PROSTŘEDKŮ  

* naražení, přiražení, 
přiskřípnutí prstů k úložné 
ploše;  
* přiražení končetiny k 
okolním předmětům, 
konstrukcím, bočnicím vozidel 
při zvedání a ukládání břemen; 

* nejsou-li těžké předměty zajištěny proti 
nežádoucímu pohybu, nevstupovat pod ně a nevkládat 
pod ně ruce;  
* přednostně používat vozidla vybavená zdvižnými 
zadními čely hydraulickými zdvihadly (rukama) a 
jinými vhodnými manipulačními zařízeními,  

NAKLÁDKA A 
VYKLÁDKA 
DOPRAVNÍCH 
PROSTŘEDKŮ  

* přiražení ruky, naražení 
hlavy bočnicí nebo zadním 
čelem při jejich otevírání 
případně i zavírání;  

* udržovat mechanismy a uzavírací elementy bočnic a 
zadního čela vozidel v řádném stavu;  

NAKLÁDKA A 
VYKLÁDKA 
DOPRAVNÍCH 
PROSTŘEDKŮ  

* pád břemene na pracovníka 
při zvedání a ukládání 
břemene v případě sesutí 
břemene v důsledku jeho 
vadného upevnění, labilní 
polohy nebo nesprávného 
způsobu odběru, po posunutí 
převážených břemen během 
jejich dopravy atd.  

* vhodný způsob uložení a upevnění břemen při 
přepravě, při vykládce z dopravních prostředků i při 
odebírání materiálu zajišťující jeho stabilitu;  
* vyloučení přítomnosti osob nepodílejících se na 
vykládce a nakládce;  
* při manipulaci s kusovým materiálem zajistit fixaci 
materiálů přepravovaných v prostých paletách;  
* výšky stohů nákladů přepravovaných na dopravních 
prostředcích volit v závislosti na druhu, tvaru, 
rozměrech a hmotnosti manipulační jednotky, na 
druhu a provedení manipulačních zařízení a 
dopravních prostředků, nosnosti dopravních 
prostředků, palet a kontejnerů, na ložné výšce dopr. 
prostředků, na způsobu ložení a na uspořádání 
manipulační jednotky;  
* k umožnění fixace a upnutí přepravovaných břemen 
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na vozidlech a jiných dopravních prostředcích nutno 
používat upevňovací prostředky jako např. upínací 
pásy s napínací ráčnou a stahovací popruhy z 
polyesterových pásů s ráčnou, a bezp. hákem s 
karabinou;  
* při nakládání a vykládání vozidel má být ložná 
plocha pokud možno vodorovná, zejména pokud se 
provádí ruční nakládka nebo vykládka břemen s 
vyšším těžištěm (např. stojany s materiálem apod.);  
* pořadí vykládaných břemen a materiálu na ložné 
ploše volit tak, aby nedocházelo k jednostrannému 
odpružení náprav a tím k nebezpečnému naklonění 
ložné plochy dopravního prostředku a možnému 
převržení nebo sesutí nákladu;  

NAKLÁDKA A 
VYKLÁDKA 
DOPRAVNÍCH 
PROSTŘEDKŮ  

* pád břemene, předmětu, 
materiálu při vykládce a 
nakládce na pracovníka/osobu; 

* vhodný způsob uložení a upevnění břemen při 
přepravě, při vykládce z dopravních prostředků i při 
odebírání materiálu zajišťující jeho stabilitu;  
* kusový materiál při nakládání, vykládání a jiné 
manipulaci v případě potřeby zabezpečit vhodnými 
pomůckami a prostředky, které vyloučí sesunutí nebo 
pád či převržení tohoto materiálu;  
* pracovníci zúčastnění při nakládce a vykládce se 
nesmí zdržovat v bezprostřední blízkosti zdviženého 
břemene, přecházet pod zdviženým břemenem a 
přidržovat břemeno v průběhu činnosti manipulačního 
zařízení,  
* nejsou-li těžké předměty zajištěny proti 
nežádoucímu pohybu, nevstupovat pod ně a nevkládat 
pod ně ruce;  
* nemanipulovat dopravními prostředky s břemeny po 
odstranění upevnění nebo ukotvení břemen;  
* lyžiny nesmějí mít větší sklon než 30° od 
vodorovné roviny;  
* nosníky lyžin upevňovat na dopravním prostředku 
pomocí háků či jiného spolehlivého upevňovacího 
zařízení;  

NAKLÁDKA A 
VYKLÁDKA 
DOPRAVNÍCH 
PROSTŘEDKŮ  

* sesutí břemen a pád při 
odebírání předmětů z ložných 
ploch dopravních prostředků a 
jejich pád na osobu;  

* při otevírání bočnic, klanic a zadního čela musí 
otvírající pracovník zabezpečit, aby jimi nebo 
uvolněným nákladem nemohl být nikdo zasažen;  
* těžké předměty se nemají opírat o bočnice ani zadní 
čelo, vysoké předměty musí zajišťovat proti ztrátě 
stability;  
* používat vhodné prostředky pro zavěšení a uchopení 
břemen tak, aby bylo vyloučeno nebo maximálně 
omezeno vypadávání materiálů;  
* ložné operace provádět pokud možno na rampách;  

NAKLÁDKA A 
VYKLÁDKA 
DOPRAVNÍCH 
PROSTŘEDKŮ  

* vymrštění shozeného 
materiálu a zasažení 
pracovníka;  

* dlouhé a pružné předměty (tyčový hutní materiál, 
nesvazkované trubky apod.) při vykládání neházet na 
zem nebo podlahu, aby jejich případným vymrštěním 
nedošlo ke zranění osob v blízkosti prováděné 
manipulace;  

NAKLÁDKA A 
VYKLÁDKA 
DOPRAVNÍCH 
PROSTŘEDKŮ  

* pád pracovníka při výstupu a 
sestupu na dopravní 
prostředek;  

* k umožnění bezpečného výstupu na ložnou plochu 
vozidla (respektive k sestupu) používat žebříku či 
jiného rovnocenného zařízení;  
* nepohybovat se zbytečně u samého okraje ložné 
plochy vozidla;  

NAKLÁDKA A 
VYKLÁDKA 
DOPRAVNÍCH 

* přejetí, naražení, přitlačení 
osoby dopravním 
prostředkem;  

* k zajištění bezpečného couvání, otáčení apod. 
nebezpečných pohybů vozidel , kdy je řidič vozidla 
zpravidla naváděn paží poučenou osobou (např. 
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PROSTŘEDKŮ  závozníkem) se musí používat předem stanovené 
signály a znamení, tak aby nedošlo k nedorozumění 
mezi řidičem a navádějící osobou;  

NAKLÁDKA A 
VYKLÁDKA 
DOPRAVNÍCH 
PROSTŘEDKŮ  

* přetížení a namožení v 
důsledku intenzivnějšího 
zvedání, přemísťování a 
manipulace s břemeny 
(namožení, natržení nebo 
natažení svalů a šlach rukou, 
někdy i poškození kosterního 
aparátu, vznik tříselné nebo 
stehenní kýly, výrony v 
kloubech a namožení svalů);  

* nakládací a vykládací práce se musí provádět s 
potřebným počtem zaměstnanců, případně četami, za 
použití vhodných technických prostředků;  
* dodržovat hmotnostní limit 50 kg na jednoho 
pracovníka;  
* správné manipulační postupy a technika práce;  

ELEKTRICKÁ 
ZAŘÍZENÍ - ÚRAZ 
EL. PROUDEM  

* úrazy následkem zasažení 
pracovníků el. proudem při 
běžné činnosti, zpravidla 
dotyk na nekryté, či jinak 
nezajištěné živé části el. 
zařízení např. při obsluze a 
činnostech na el. zařízeních 
pracovníky seznámenými a 
poučenými, úlek při průchodu 
el. proudu tělem postiženého, 
následně pád z výšky apod.;  

** vyloučení činností, při nichž by se pracovník 
vykonávající práce v blízkosti el. zařízení, dostal do 
styku s živými částmi pod napětím;  
* zabránění neodborných zásahů do el.instalace;  
* udržování prozatímních el. zařízení v bezpečném 
stavu - výchozí revize, pravidelné revize, pravidelný 
odborný dohled pověřeným elektrikářem (prohlídky a 
odstraňování závad);  
* nepřibližovat se k el. zařízení, nevyřazovat z funkce 
ochranu polohou, dodržovat zákaz resp. dodržovat 
podmínky pro práce v blízkosti el. vedení a zařízení; 
* vypínání el. zařízení na staveništi po ukončení 
pracovní doby (požární nebezpečí) a dodržování 
provozních podmínek nepřetržitě provozovaným 
topidlům a zdrojům el. vytápění;  

ELEKTRICKÁ 
ZAŘÍZENÍ - ÚRAZ 
EL. PROUDEM  

* dotyk osob s živými částmi 
tj. přímý dotyk s částmi, které 
jsou pod napětím nebo s 
částmi, které se staly živými 
následkem špatných 
podmínek, zvláště jako:  
- výsledek poruchy izolace 
(nepřímý dotyk), nedokonalá 
ochrana před úrazem el. 
proudem neživých částí ( např 
. dříve nulování, zemnění);  
- neodpovídající stupeň 
ochrany před dotykem 
(nahodilým, neúmyslným, 
svévolným) vyplývající z 
příslušných předpisů;  
- vadné funkce el. výstroje 
(výzbroje), chybějící jištění el. 
výstroje, (výzbroje) např. částí 
el. zařízení, pracovních strojů 
apod.;  
- při nechráněných živých 
částech např. v otevřeném 
rozvaděči, poškozené části el. 
instalace, demontované kryty 
apod.;  
- přístupné živé části el. 
zařízení v důsledku 
mechanického poškození např. 
rozváděče apod.;  

* dodržování zákazu odstraňovat zábrany a kryty, 
otvírat přístupy k el. částem, vyřazovat z funkce 
ochranné prvky zakrytí, uzavření;  
* respektování bezpečnostních sdělení;  
* vyloučení činností, při nichž by se pracovník 
vykonávající práce v blízkosti el. zařízení, dostal do 
styku s živými částmi pod napětím;  
* odborné připojování a opravy přívodních a 
prodlužovacích šňůr, ověřování správnosti připojení, 
používání odpovídajících šňůr a kabelů s ochranným 
vodičem, (vždy provádí elektrikář - pracovník znalý s 
vyšší kvalifikací);  
* spoje odlehčovat od tahu, prodlužovací šňůry 
připojovat s ochranným vodičem, ochranný vodič 
musí být delší, aby při vytržení byl přerušen jako 
poslední;  
* zabránění neodborných zásahů do el.instalace;  
* udržování prozatímních el. zařízení v bezpečném 
stavu - výchozí revize, pravidelné revize, pravidelný 
odborný dohled pověřeným elektrikářem (prohlídky, a 
odstraňování závad);  
* dodržování zákazu omotávání el. kabelů kolem 
kovových konstrukcí, objektů zábradlí, lešení apod. 
na pracovištích;  
* šetrné zacházení s el. přívody pracovníky při 
manipulaci s el.zařízeními, vypínání, zapínání do 
zásuvek apod., šetrné zacházení s kabely a přívod. 
šňůrami;  
* před přemístěním spotřebiče připojeného 
pohyblivým přívodem spotřebič bezpečně odpojit 
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vytažením vidlice ze zásuvky (neplatí pro spotřebiče, 
které jsou k tomu účelu zvlášť konstruovány a 
uzpůsobeny);  
* vyhnout se používání prodlužovacích přívodů, 
používat je jen v nejnutnější délce; nepoužívat 
prodlužovací přívody s vidlicemi na obou stranách;  
* přesvědčit se před použitím el. přístroje nebo el. 
zařízení o jeho řádném stavu (řádná kontrola );  
* nepřibližovat se k el. zařízení, vyřazovat z funkce 
ochranu polohu, dodržovat zákaz resp. dodržovat 
podmínky pro práce v blízkosti el. vedení a zařízení;  

ELEKTRICKÁ 
ZAŘÍZENÍ - ÚRAZ 
EL. PROUDEM  

* dotyk cizích vodivých 
předmětů (hadic, potrubí, 
kovových konstrukcí) s el. 
vodiči při manipulaci, při 
vztyčování a přemísťování 
tyčových předmětů (lešení), 
jednoduchých žebříků, 
výsuvných žebříků v blízkosti 
venkovního el. vedení;  

* nepřibližovat se k el. zařízení, vyřazovat z funkce 
ochranu polohou, dodržovat zákaz resp. dodržovat 
podmínky pro práce v blízkosti el. vedení a zařízení; 
* dodržovat zákazy činností v ochranných pásmech 
venkovního el. vedení vn a vvn;  

ELEKTRICKÁ 
ZAŘÍZENÍ - ÚRAZ 
EL. PROUDEM  

* nahodilý dotyk s živými 
nebo neživými částmi 
elektrických zařízení;  

* vyloučení činností, při nichž by se pracovník 
vykonávající práce v blízkosti el. zařízení, dostal do 
styku s živými částmi pod napětím;  
* provedení opatření pro ochranu před úrazem el. 
proudem neživých částí ( při kontaktu pracovníků s 
neživými částmi na nichž je v případě poruchy napětí 
(napětí na vodivé kostře stroje nebo nářadí);  
* zabránění neodborných zásahů do el. instalace;  
* udržování prozatímních el. zařízení v bezpečném 
stavu - výchozí revize, pravidelné revize, pravidelný 
odborný dohled pověřeným elektrikářem (prohlídky a 
odstraňování závad);  
* přesvědčit se před použitím el. přístroje nebo el. 
zařízení o jeho řádném stavu ( řádná kontrola);  
* nepřibližovat se k el. zařízení, vyřazovat z funkce 
ochranu polohou, dodržovat zákaz resp. dodržovat 
podmínky pro práce v blízkosti el. vedení a zařízení;  

ELEKTRICKÁ 
ZAŘÍZENÍ - ÚRAZ 
EL. PROUDEM  

* záměna fázového a 
ochranného vodiče při 
neodborném připojení 
přívodního vedení - šňůry  
* neověření správnosti 
připojení, při neodborné 
opravě přívodní šňůry, při 
použití prodlužovací šňůry bez 
ochranného vodiče nebo s 
přerušeným ochranným 
vodičem, a dále při 
nerespektování barevného 
označení vodičů;  

* odborné připojování a opravy přívodních a 
prodlužovacích šňůr, ověřování správnosti připojení, 
používání odpovídajících šňůr a kabelů s ochranným 
vodičem (vždy provádí elektrikář min. § 6 vyhl. č. 
50/1978 Sb. tj. pracovník znalý s vyšší kvalifikací);  
* respektovat barevné označení vodičů;  
* zabránění neodborných zásahů do el.instalace;  
* udržování el. kabelů a el. přívodů ( např. proti 
mechanickému poškození na stavbách, vytržení ze 
svorek apod.) - pravidelné kontroly prozatímního el. 
zařízení;  
* udržování prozatímních el. zařízení v bezpečném 
stavu - výchozí revize, pravidelné revize, pravidelný 
odborný dohled pověřeným elektrikářem ( prohlídky, 
a odstraňování závad);  
* vyhnout se používání prodlužovacích přívodů, 
používat je jen v nejnutnější délce; nepoužívat 
prodlužovací přívody s vidlicemi na obou stranách;  

ELEKTRICKÁ 
ZAŘÍZENÍ - ÚRAZ 
EL. PROUDEM  

* vytržení přívodní šňůry 
nešetrnou, nežádoucí nebo 
zakázanou manipulací 

* spoje odlehčovat od tahu, prodlužovací šňůry 
připojovat s ochranným vodičem, ochranný vodič 
musí být delší, aby při vytržení byl přerušen jako 
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pracovníky;  poslední;  
* šetrné zacházení s kabely a přívod. šňůrami;  
* udržování el. kabelů a el. přívodů (např. proti 
mechanickému poškození na stavbách, vytržení ze 
svorek apod.)  
* pravidelné kontroly prozatímního el. zařízení;  
* šetrné zacházení s el. přívody pracovníky při 
manipulaci s el.zařízeními, vypínání, zapínání do 
zásuvek apod.;  

ELEKTRICKÁ 
ZAŘÍZENÍ - ÚRAZ 
EL. PROUDEM  

* porušení izolace připojených 
pohyblivých přívodů 
(prodření, proseknutí a jiné 
mechanické poškození izolace 
na holý vodič) následkem toho 
pak vystavení nebezpečí 
mechanického poškození 
(chybné uložení nebo 
nesprávné používání);  

* šetrné zacházení s kabely a přívodními šňůrami;  
* dodržovat zákaz vedení el. přívodních kabelů po 
komunikacích a tam, kde by mohlo dojít k jejich 
poškození staveništním a jiným zařízením;  
* udržování el. kabelů a el. přívodů (např. proti 
mechanickému poškození na stavbách, vytržení ze 
svorek apod.) - pravidelné kontroly prozatímního el. 
zařízení;  
* udržování prozatímních el. zařízení v bezpečném 
stavu - výchozí revize, pravidelné revize, pravidelný 
odborný dohled pověřeným elektrikářem (prohlídky, a 
odstraňování závad);  
* dodržování zákazu omotávání el. kabelů kolem 
kovových konstrukcí, objektů zábradlí, lešení apod. 
na pracovištích;  
* šetrné zacházení s el. přívody pracovníky při 
manipulaci s el.zařízeními, vypínání, zapínání do 
zásuvek apod.;  

ELEKTRICKÁ 
ZAŘÍZENÍ - ÚRAZ 
EL. PROUDEM  

* poškození, porušení izolace 
vodičů, kabelů šňůrových 
vedení;  

* zvláštní opatření k ochraně el. vedení a bezpečnosti 
osob dle charakteru pracovní činnosti;  
* udržování el. zařízení v bezpečném stavu - výchozí 
revize, pravidelné revize;  
* pravidelný odborný dohled pověřeným elektrikářem 
(prohlídky, a odstraňování závad);  
* ochrana před nebezpečným dotykem nebo 
přiblížením k živým částem el. zařízení před 
nebezpečným dotykovým napětím na neživých 
částech, před výskytem nebezpečného dotykového 
napětí, před škodlivým účinkem el. oblouku, před 
nežádoucím vniknutím cizích předmětů, vody, 
vlhkosti, plynů, prachů, par do el. zařízení, zejména v 
místech hořlavých prachů;  

ELEKTRICKÁ 
ZAŘÍZENÍ - ÚRAZ 
EL. PROUDEM  

* nemožnost rychlého vypnutí 
el. proudu v případě 
nebezpečí;  
* nepřístupný hlavní vypínač 
prozatímního el. zařízení;  
* nevhodné umístění hlavního 
vypínače;  

* vhodné umístění hlavního vypínače, umožnění 
snadné a bezpečné obsluhy a ovládání;  
* informování všech zaměstnanců stavby 
...................... o umístění hlavního el. rozvaděče a 
vypínače pro celou stavbu;  
* udržování volného prostoru a přístupu k hl. 
vypínačům; prostoru před el. rozvaděči a ochrana el. 
rozvaděčů (před mechanickým poškozením);  
* vypínání el. zařízení na staveništi po ukončení prac. 
doby (požární nebezpečí) a dodržování provozních 
podmínek nepřetržitě provozovaným topidlům a 
zdrojům el. vytápění (v objektech zařízení staveniště 
……………….v zimním období);  

ELEKTRICKÁ 
ZAŘÍZENÍ - ÚRAZ 
EL. PROUDEM  

* nežádoucí přiblížení osoby k 
vodičům el. venkovního 
vedení (i při manipulaci s 

* dodržovat zákazy činností v ochranných pásmech 
venkovního el. vedení vn a vvn;  
* práce v blízkosti el. zařízení provádět pouze v 
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mechanismy a jinými 
zařízeními v blízkosti el. 
zařízení);  

součinnosti s odborníkem za stanovených podmínek, 
včetně dodržení min. vzdáleností uvedených v 
předmětných předpisech;  

ELEKTRICKÁ 
ZAŘÍZENÍ - ÚRAZ 
EL. PROUDEM  

* zasažení el. proudem při 
neúmyslném dotyku 
pracovníků s částmi nízkého i 
vysokého napětí včetně dotyku 
s venkovním el. vedením;  

* dodržovat zákazy činností v ochranných pásmech 
venkovního el. vedení vn a vvn;  
* práce v blízkosti el. zařízení provádět pouze v 
součinnosti s odborníkem za stanovených podmínek, 
včetně dodržení min. vzdáleností uvedených v 
předmětných předpisech;  

STATICKÁ 
ELEKTŘINA  

* přímé ohrožení není většinou 
významné a podstatné, 
nahromaděné elektrostatické 
náboje však vytváří 
potencionální nebezpečí 
iniciace výbušných 
koncentrací nebo zapálení par 
hořlavých kapalin, plynů nebo 
hořlavých prachů;  
* při výboji elektrostatického 
náboje může dojít k 
mimovolným svalovým 
reakcím, šoku, pocitům 
úzkosti a následkem toho k 
chybné manipulaci, k 
nečekané reakci, k zakopnutí, 
k pádu apod.;  
* elektrické náboje vzniklé 
fyzikálněchemickými procesy 
na elektrizovatelných látkách 
např. třením, odvalováním, 
mechanických oddělováním, 
prouděním, vysypáváním, 
dopravou, změnou skupenství, 
chemickými procesy nebo 
náboje převzaté 
elektrostatickou indukcí, 
náboje získané přímým 
stykem s jiným nabitým 
tělesem;  
* nahromaděné elektrostatické 
náboje vytváří potencionální 
nebezpečí iniciace výbušných 
koncentrací nebo zapálení par 
hořlavých kapalin, plynů nebo 
hořlavých prachů;elektrické 
náboje vzniklé 
fyzikálněchemickými procesy 
na elektrizovatelných látkách 
např. třením, odvalováním, 
mechanických oddělováním, 
prouděním, vysypáváním, 
dopravou, změnou skupenství, 
chemickými procesy nebo 
náboje převzaté 
elektrostatickou indukcí, 
náboje získané přímým 
stykem s jiným nabitým 
tělesem;  

Ochranná opatření spočívají především ve snížení 
nebo odvádění vzniklých elektrických nábojů, 
zejména:  
* snížení elektrizovatelnosti použitých látek;  
* zvýšení relativní vlhkosti vzduchu;  
* použití neutralizátorů;  
* uzemnění všech vodivých předmětů, na nichž se 
mohou nahromadit elektrostatické náboje;  
* elektrostatický svod podlah;  
* spojení osoby s uzemněním vodičem nebo pomocí 
vodivé obuvi a podlahy;  
* používání oblečení, výstroje (desek, sedadel, nádob, 
obalů) z omezeně elektrizovatelných materiálů, 
(dodržování zákazu nošení prádla a oděvů ze 
syntetických materiálů);  
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1. Úvod 
 

Objekt je založen na železobetonových pasech, které jsou založeny na 

železobetonových hlubinných pilotách. Podkladní beton pod podlahy 1.PP bude 

proveden z betonu B15. Nosné konstrukce stavby jsou zděné z tvarovek LIATHERM a 

LIAPOR. Svislé vnitřní i vnější nosné zdivo bude ukončeno monolitickými 

železobetonovými věnci. Stropy jsou zhotoveny z betonových stropních panelů s plným 

průřezem. Vnitřní schodiště je z ocelových válcovaných profilů a monolitických žb 

desek s nadbetonovanými stupni z prostého betonu. Venkovní požární schodiště je 

ocelové s kompozitními rošty na pochozích plochách. Krov je klasický dřevěný 

vaznicové soustavy a střecha je valbová z pálené skládané kritiny.  

 

 

 

2. Obecné zásady užívání nemovitosti 

 

Bez ohledu na dobu vzniku této přístavby, platí obecné zákonitosti stavební 

fyziky, tepelné techniky, akustiky, požární bezpečnosti a dalších technických věd 

souvisejících s výstavbou, při jejichž respektování vznikají základní předpoklady pro 

dlouhodobou správnou funkčnost nemovitosti. Při systematickém porušování může dojít 

k celkovému nebo dílčímu znehodnocení. Je důležité upozornit zejména na následující 

skutečnosti: 

 

 

Vlhkost: 

Při výstavbě byly použity práce s betonem, maltou a jinými pojivy, které ke zdění patří.  

 

Opatření nutná k zabránění zabudované vlhkosti: 

• Časté krátkodobé intenzivní větrání plným otevřením oken 

• V prvním zimním období zvýšit teplotu vytápění o 1-2 °C oproti standardu 

následujících zimních měsíců 

• Omezení zvlhčovačů vzduchu, akvárií, živých rostlin 
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• Prádlo nesušit na radiátorech ústředního vytápění 

• Nábytek stavět s odstupem od obvodových zdí, užívat el. Ventilátory 

 

3. Konkrétní zásady užívání nemovitosti 

 

Objekt je založen na železobetonových pasech, které jsou založeny na 

železobetonových hlubinných pilotách. Podkladní beton pod podlahy 1.PP bude proveden 

z betonu B15. Nosné konstrukce stavby jsou zděné z tvarovek LIATHERM a LIAPOR. 

Svislé vnitřní i vnější nosné zdivo bude ukončeno monolitickými železobetonovými věnci. 

Stropy jsou zhotoveny ze stropních panelů s plným průřezem. Vnitřní schodiště je 

z ocelových válcovaných profilů a monolitických žb. desek s nadbetonovanými stupni 

z prostého betonu. Venkovní požární schodiště je ocelové s kompozitními rošty na 

pochozích plochách. Krov je klasický dřevěný vaznicové soustavy a střecha je valbová 

z pálené skládané kritiny. 

 

3.1. Nosné konstrukce a prvky 

 

Trhliny: 

o Nové trhliny- čistý lom   x   staré trhliny -zaprášené 

o Vznik: „dosednutím“, schnutím omítek, tvrdnutím malty, smršťováním betonu 

 

Opravy: 

• Vlasové trhliny přestěrkováním 

• Širší aktivní trhliny stehováním (osazení skob) a zalitím maltou 

• Provádění oprav až po zjištění, že kce je v klidu ( zjištění pohybu pomocí 

sádrových pásků s datem) 

Vlhkost: 

o Zabudov                                                                                                                                    

aná vlhkost ve stěnách (následky „mokré výstavby“) 

o Vzniklá činností lidí, provozem domácnosti ( mytí, sprchování, vaření, žehlení, 

zalévání květin..) 
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o Projevy zarosenými skleněnými plochami, plísněmi na stěnách a nábytku 

 

Opatření: 

• Pravidelné větrání 

• Mikroventilace 

• dostatečné vytápění v zimním období (nutné, aby neprochladly konstrukce) 

 

3.2. Vnitřní konstrukce a prvky 

 

Nenosné konstrukce 

Vnitřní nenosné konstrukce jsou vyzděné z tvarovek Liapor. 

• Nutno pravidelně větrat kvůli zabudované vlhkosti 

• Zásahy do příček provádět po kontrole umístění rozvodů elektroinstalací a 

vodoinstalací 

 

 Schodiště 

Vnitřní schodiště z 1.PP domonolitických železobetonových desek s 

nadbetonovanými stupni z prostého betonu. Povrchová úprava schodů je z dlaždic. 

 

Údržba: 

• Jakékoliv zacházení s upevňovacími prostředky zábradlí je zakázáno 

• Čištění lze provádět běžnými saponátovými prostředky (bez abrazivních částic). 

 

Dveře 

Vnitřní dveře se navrhují dřevěné hladké, plné i prosklené do ocelových 

lisovaných zárubní HSE. Kování je použito nerezové. Vstupní dveře jsou dvoukřídlové 

z hliníkových profilů, prosklené a s povrchovou úpravou v bílém odstínu. 

 

Údržba: 

• Ošetřování vodou navlhčeným hadříkem 

• Na mastné a jiné skvrny použít vodu s čistícími prostředky na bázi mýdla 
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• Nepoužívat prostředky obsahující písek, chlór nebo takové, které mohou narušit 

strukturu povrchu dveří 

• Zabránit styku dveří s ostrými předměty 

• 1x namazat závěsy a střelku zámku vhodným mazacím tukem (u bezpečnostních 

vložek FAB při používání dodatečně vyrobených klíčů může dojít k poškození této 

vložky) 

 

Okna 

Okna jsou navržena dřevěná z profilu EURO 78mm s izolačními dvojskly. Kování 

bude umožňovat otevírání i sklápění oken. Veškerá okna budou dodána včetně dřevěných 

vnitřních parapetních desek. Vnější parapety budou provedeny klempířsky z měděného 

plechu. Okna v obvodovém plášti budou opatřená lazurovacím lakem v bílé barvě. 

 

 

Údržba: 

• 1x ročně promazat panty 

• Mechanicky poškozená místa ihned opravit, aby nedošlo k rozšiřování poškození 

• 1x ročně aplikovat na rám okna konzervační vosk pro ochranu povrchu 

• Údržba skel, rámů, vnějších i vnitřních parapetů se provádí vodou s běžnými 

saponátovými prostředky 

• Agresivní prostředky jako organická rozpouštědla, čistící písky, čistící pasty a silné 

alkalické čistící prostředky se používat nedoporučují 

• Po určité době užívání je nutné seřídit kování, kterým se upraví případné svěšování 

okenních a dveřních křídel (kvalifikovaný pracovník) 

• Zákaz vkládání předmětů mezi okenní křídlo a rám (nebezpečí vylomení nebo 

poškození povrchu) 

• Zákaz vkládání přídavného zatížení, aby nedošlo k vytržení závěsů nebo poškození 

• Při otevírání zabránit opírání okenního křídla o okraj otvoru (zeď) – nebezpečí 

vyvrácení křídel či poškození povrchu 

• U vnitřních parapetů zabránit delšímu působení stojící vody (nabobtnání) 
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Podhledy 

V rozsahu zřejmém z tabulky místností na jednotlivých půdorysech se navrhují v 

omezeném rozsahu 1.PP a  sociálních zařízeních v 1.NP - 3.NP sádrokartonové podhledy 

hladké z desek GKF a GKI zavěšené na ocelové konstrukci. 

 

Údržba: 

• Údržby závěsné konstrukce musí být provedeny po kompletním zhodnocení 

technického vlivu na stropní podhled 

• Prach a povrchové nečistoty mohou být odstraněny pomocí měkkého kartáče anebo 

vysavače, lze použít také lehce namočenou tkaninu nebo houbu 

• Zákaz používání abrazivních prostředků 

• Rozsáhlé poškození desek bude napraveno výměnou. 

 

3.3. Povrchy 

 

Stěny, stropy 

 

Veškeré vnitřní omítky stěn a stropů bez sádrokartonových nebo jiných obkladů 

budou vápenné štukové. Spáry stropních panelů budou před omítáním nabandážovány a 

přetmeleny. Keramické obklady se navrhují porovinové. V 1.PP v místnostech pro masáže, 

s vířivkami, na chodbách, WC a koupelnách budou keramické oklady do výšky 2 770mm. 

V 1.NP-3.NP jsou keramické obklady v koupelnách do výšky 2500mm. 

 

Údržba: 

• Nové vymalování po pár letech užívání (zacelení vlasových trhlin vzniklých 

vysycháním kcí či dotvarováním) 

• Zákaz používání kyselin či louhů na očišťování keramických obkladů a dlažeb 

• Trhlinky ve spárách dlažeb či obkladů utěsňovat silikonovým tmelem 

• Obklady čistit čistícími prostředky dle potřeby 
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Podlahy 

 Podlahy v 1. PP jsou z keramické dlažby, u vstupních dveří je textilní čistící zóna. 

V ostatních prostorech jsou podlahy z keramické dlažby především v koupelnách, ostatní 

podlahy jsou z PVC. 

 

Údržba:  

• Textilní rohož je třeba pravidelně ručně nebo strojově vyluxovat. Může být použita 

i tlaková voda. 

• Dlažby čistit aspoň 1x/týden zametením a umytím vlhkým hadrem a čistícími 

prostředky. 

• PVC čistit aspoň 1x/týden čisticími prostředky. Je zakázáno používat organická 

rozpouštědla a kyseliny či louhy 

 

3.4. Vytápění 

Objekt bude vytápěn ústředním topením napojeným na přilehlou stávající 

kotelnu osazenou dvěma plynovými kotli a bude napojen samostatnou větví 

z rozdělovače a sběrače. Nově navržené rozvody ÚT v objektu budou vedeny převážně 

v podlaze a pod stropem pater. Otopná tělesa jsou navržena převážně ocelová desková.   

 

Údržba: 

• Kontrola dostatečného množství vody v systému 

• Radiátory, které netopí, odvzdušnit 

 

3.5. Zařizovací předměty 

 

Zařizovací předměty klozet kombi , umyvadlo a sprchový kout se zástěnou 

umístěné v sociálních zařízeních u pokojů budou ve standardním provedení pro osoby s 

omezenou možností pohybu - madla u záchodových mís a umyvadel a sedačky ve 

sprchových koutech. Převážná část 1.PP je tvořena wellness zařízením, které obsahuje 

sauny s ochlazovnou a odpočívárnou, klasické masáže, vodní masáž whirlpool, šatnu s WC 

a sprchami a občerstvení. 
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Údržba: 

• Běžné čištění přípravky, k tomu určenými výrobcem, jemnými prostředky, či 

přípravky, které mají příměsi rozpouštějící mastnotu a soli 

• Zákaz používání prostředků obsahujících příměsi čistících písků, abrazivní čistící 

prostředky, alkohol a nitroředidla a hrubých utěrek, které mohou způsobit 

škrábance a narušení povrchové úpravy 

• Zákaz použití přípravků obsahujících sůl či chlór na čištění baterií 

• Při odstraňování vodního kamene nepoužívat na baterie kyselinu solnou 

 

 

Hydromasážní vana PRIMULA 

 

Údržba: 

• Po každém použití vypustit 

• Pro běžné čištění použít vodu s octem 

• Zákaz použití abrazivních čistících prostředků, čistících písků, odbarvovačů, 

acetonu, toluenu, ředidel na syntetické laky a další organická rozpouštědla 

• Pokud je výskyt tvrdé vody, častým čištěním se zabrání usazování vodního kamene 

• Pro lesk použít speciální vosk na akrylátové sanitární předměty, použití běžných 

vosků na automobily se z hygienických důvodů nedoporučují (nebezpečí alergické 

reakce nebo prostého podráždění kůže dráždivými chemikáliemi) 

• Objeví-li se na povrchu vany přes pravidelně prováděnou údržbu obtížně 

odstranitelné skvrny, nejprve se je pokuste odstranit jemným tekutým pískem nebo 

otřít lihovým rozpouštědlem 

• K čištění používejte vždy jemné mycí houbičky, případně jelenici, nikdy 

nepoužívejte drátěnku, čistící písek nebo jiné pomůcky s ostrým povrchem, povrch 

vany je možno přeleštit flanelem a voskem 

• Použitím nevhodného čističe dochází k poškození struktury, na které se nevztahuje 

záruka 

Postup při čištění: 

• Naplnění vany horkou vodou 

• Přidání 2-3 lžic octa, pro dezinfekci použít některý přípravek s obsahem chlóru, 

desinfekční přípravek doporučený výrobcem případně SAVO v příslušném ředění 
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• Spuštění oběhu cca na 10 minut 

• Vypuštění teplé vody a její nahrazení vodou studenou 

• Spuštění oběhu na cca 5 minut 

• Vypuštění vany 

 

 

Vířivka RONDO 2,5 m 

Vířivka je vybavena ozonizátorem, který vyrábí malá množství ozónu, který se 

uvolňuje do vody a zajišťuje desinfekci a oxidační účinek. Vířivka automaticky dávkuje 

chemii Cl/pH, která dezinfikuje. 

Údržba: 

• 1x/týden vypouštět vodu a doplňovat ji v poměru 45 l/osobu denně 

• Pískový filtr je třeba čistit 1x/týdně praním 

• Při napuštění vody do vířivky vždy použít preventivní dávku přípravku 

stabilizujícího tvrdost vody, nebo dokonce tvrdost odstraňujícího, čímž se značně 

omezuje možnost vzniku problémů způsobených obsahem minerálů přítomných v 

napouštěné vodě 

• Před napuštěním čerstvé vody celou vanu důkladně vyčistěte pomocí vhodných 

čisticích přípravků 

• Minimálně 1x ročně provést kontrolu armatur a ostatního vybavení a případné 

zjištěné závady nechat odborně opravit 

 

3.6. Kanalizace 

 

Kanalizační potrubí je navrženo z plastových trubek a tvarovek. Ležaté potrubí je 

ukládané v zemi. Trasy jsou navrhovány v maximální možné míře přímé, dimenze 

odpovídají maximálním průtokům, kanalizace je doplněna o odvětrání a čistící díly na 

nejvhodnějších místech. 

 

Údržba: 

• Čištění se provádí čistícími díly 
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• Dešťová kanalizace ze střechy nového objektu a ze zpevněných ploch bude 

zaústěna do stávající dešťové kanalizace v areálu RHÚ 

• Minimálně 1x ročně je nutné čistit od listí okapní žlaby 

 

3.7. Elektroinstalace 

 

Napojení nové přístavby bude provedeno ze stávající rozvodny NN umístěné 

v 1.NP stávajícího objektu. V rozvaděči RH bude doplněn jistič, ze kterého se napojí nové 

podružné rozvaděče instalované na jednotlivých podlažích přístavby. Ochranné opatření 

před nebezpečným dotykovým napětím bude zajištěno automatickým odpojením od zdroje. 

 

Údržba: 

• Pouze kvalifikovaný pracovník 

• Pravidelné provozní revize min. 1x/3roky 

• Žárovky, čištění lamp a dalších svítidel může provádět i nekvalifikovaná osoba, 

musí však být odpojeno přívodní vedení od zdroje energie 

 

3.8. Zámečnické konstrukce 

 
 Ocelová konstrukce zábradlí schodiště a nástěnného madla, ocelové konstrukce 

zábradlí oken, které budou žárově pozinkované a natřené na černou barvu 

 

Údržba: 

• Při poškození povrchu zámečnických konstrukcí je třeba ihned opravit poškozené 

místo, aby se zabránilo vzniku koroze 

• Jakékoliv zacházení s upevňovacími prostředky zábradlí je zakázáno 

• Čištění lze provádět běžnými saponátovými prostředky (bez abrazivních částic) 
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3.9. Vzduchotechnika 

 

Zapínání ventilátoru společně s osvětlením. 

 

Údržba: 

• Pro odvětrání sociálních zařízení jsou navrženy malé axiální ventilátory 

s integrovanou nasávací mřížkou, uzavíratelnou žaluzií a časovým doběhem 

zaústěné do svislého odvodního potrubí společného pro sociální zařízení 

v jednotlivých patrech nad sebou 

• Je třeba provádět 1x/rok údržbu vzduchotechnického zařízení 

• Údržby a případné opravy musí být prováděny pouze odborně způsobilou osobou 

 

3.10. Výtah 

 

Údržba: 

• Pouze odbornými servisními pracovníky 

• Není dovoleno vhazovat jakékoliv předměty do šachty mezerou mezi 

kabinovými a šachetními dveřmi 

• Preventivní údržba zahrnuje pravidelnou kontrolu elektrického a bezpečnostního 

zařízení, další kontrolní a seřizovací práce na celém zařízení, mazání a čištění 

• Při preventivní údržbě se zpravidla nevyměňují žádné díly 

• Bez zajištění servisu není možné výtah provozovat 

• Uživatelé se musí řídit pokyny uvedenými na informačních štítcích v kleci 

 

3.11. Venkovní schodiště 

 

      Venkovní požární schodiště se navrhuje ocelové s kompozitními rošty na pochozích 

plochách. 
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Údržba: 

• Při poškození schodiště je třeba ihned opravit poškozené místo, aby se zabránilo 

vzniku koroze 

• Jakékoliv zacházení s upevňovacími prostředky zábradlí je zakázáno 

 

3.12. Střecha 

 

Krov je klasický dřevěný vaznicové soustavy. Střecha je valbová, krytina pálená 

skládaná. Oplechování a lemování ve střechách a okapní systém se navrhují z měděného 

plechu. 

 

Poruchy: 

o Napadení dřeva biotickými škůdci (hmyz a dřevokazné houby) 

o Tvarové změny prvků krovu kvůli konstrukčním nedostatkům, sesychání, 

zeslabení 

o Při nekvalitním provedení možnost zatékaní krytinou 

 

Údržba: 

• Při napadení škůdci použít chemické přípravky, kterými se dřevo nasytí nebo 

„sterilizaci“ dřeva ohřevem 

• Sanaci provést pomocí příložek, podložení, podvlečení, stažením, přidáním 

nosných prvků, odlehčením kce 

• Výstup na střechu umožněn otvorem ve střešní konstrukci 

• Okapy je třeba pravidelně čistit, aby nedošlo k jejich ucpání listím 

 

3.13. Komunikace 

 
 Okapní chodníky jsou z vymývaných betonových dlaždic o rozměrech 

50x50x5cm. Zpevněné plochy jsou z žulové dlažby. 
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Údržba: 

• Je třeba pravidelně udržovat přístupové komunikace a chodníky 

• V zimě je třeba tyto komunikace udržovat odhazováním sněhu a prováděním 

posypu  

• V letním období jde o údržbu zametáním 

• V komunikacích jsou umístěny vpusti, které je třeba také pravidelně kontrolovat 

čistit 
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  1.ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 

 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 

 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  Obvodová zeď (suterén) 
 Zpracovatel :  TT 2011 
 Zakázka :  
 Datum :  12.12.2012 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.050 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Omítka vápenná  0,0150  0,8700  840,0  1600,0  6,0   0.0000 
  2  Liatherm + tep  0,4250  0,1680  840,0  700,0  4,7   0.0000 
  3  Penetrace asfa 0,0010  0,2100  1470,0  1400,0  1200,0   0.0000 
  4  Sklodek 40 Spe 0,0040  0,2100  1470,0  1200,0  50000,0   0.0000 
  5  Elastodek 40 S  0,0040  0,2100  1470,0  1200,0  50000,0   0.0000 
  6  Extrudovaný po  0,1000  0,0340  2060,0  30,0  100,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Omítka vápenná   --- 
  2  Liatherm + teplá malta   --- 
  3  Penetrace asfalt   --- 
  4  Sklodek 40 SpecialMineral  --- 
  5  Elastodek 40 SpecialMineral  --- 
  6  Extrudovaný polystyren   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplotRsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplotRse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         4.27 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.225 W/m2K 
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 Součinitel prostupu zabudované kceU,kc :    0.25 / 0.28 / 0.33 / 0.43 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.2E+0012 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :       2839.9 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         21.3 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.65 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.945 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6     e 
        

 tepl.[C]:   19.1   19.0    3.5    3.5    3.3    3.2  -14.8 
 p [Pa]:   1334   1334   1328   1324    746    167    138 
 p,sat [Pa]:   2206   2191    784    783    776    770    169 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
          

    1   0.4400    0.4400   5.233E-0008 
 
 Celoroční bilance vlhkosti: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.143 kg/m2,rok 
 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       1.136 kg/m2,rok 
  

 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než   5.0 C. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
  
 
 
  VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
  Název konstrukce:   Obvodová zeď (suterén) 
 
  Rekapitulace vstupních dat 
  

  Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
  Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
  Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
  Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
  Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
  Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

  Skladba konstrukce 
  

  Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
  1  Omítka vápenná  0,015       0,870  6,0 
  2  Liatherm + teplá malta  0,425       0,168  4,7 
  3  Penetrace asfalt  0,001       0,210  1200,0 
   4  Sklodek 40 SpecialMineral 0,004       0,210  50000,0 
    5  Elastodek 40 SpecialMineral 0,004       0,210  50000,0 
    6  Extrudovaný polystyren  0,100       0,034  100,0 
 
  I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
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   Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,747 
   Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,945 
  

   Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
   na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
   
  

  Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
  tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
  Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
  zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
  naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
  II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

   Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
   Vypočtená hodnota: U =   0,23 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

   Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
   mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
  III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,042 kg/m2,rok 
  (materiál: Penetrace asfalt). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,042 kg/m2,rok 
 

  Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,1428 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 1,1357 kg/m2,rok 
 

   Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a<Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a>Mc,N ... 3. POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN. 
   
  Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 

POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
  
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  Podlaha na terénu (suterén) 
 Zpracovatel :  TT 2011 
 Zakázka :  
 Datum :  12.12.2012 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpočet poklesu dotykové teploty 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Podlahové lino  0,0050  0,1700  1400,0  1200,0  1000,0   0.0000 
  2  Silikonový tme 0,0010  0,3500  1300,0  1200,0  1350,0   0.0000 
  3  Betonová mazan 0,0500  1,3000  1020,0  2200,0  20,0   0.0000 
  4  PE folie  0,0001  0,3500  1470,0  900,0  144000,0   0.0000 
  5  Rigips EPS 100  0,2000  0,0370  1270,0  20,0  30,0   0.0000 
  6  Sklodek 40 Spe 0,0040  0,2100  1470,0  1200,0  50000,0   0.0000 
  7  Elastodek 40 S  0,0040  0,2100  1470,0  1200,0  50000,0   0.0000 
  8  Asfaltový nátě 0,0010  0,2100  1470,0  1400,0  1200,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Podlahové linoleum   --- 
  2  Silikonový tmel (čistý)   --- 
  3  Betonová mazanina   --- 
  4  PE folie   --- 
  5  Rigips EPS 100 S Stabil (1)   --- 
  6  Sklodek 40 SpecialMineral  --- 
  7  Elastodek 40 SpecialMineral  --- 
  8  Asfaltový nátěr   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :     5.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    99.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         5.52 m2K/W 
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 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.176 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kceU,kc :    0.20 / 0.23 / 0.28 / 0.38 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.3E+0012 m/s 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.93 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.957 
 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy dle ČSN 730540: 
 
 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :       959.45 Ws/m2K 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         5.94 C 
 
 
 STOP, Teplo 2011 
 
 
 
  VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
  Název konstrukce:   Podlaha na terénu (suterén) 
 
  Rekapitulace vstupních dat 
   

  Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
  Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
  Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
  Teplota na vnější straně Te:  5,0 C 
  Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
  Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

  Skladba konstrukce 
  

  Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Podlahové linoleum  0,005       0,170  1000,0 
   2  Silikonový tmel (čistý)  0,001       0,350  1350,0 
   3  Betonová mazanina  0,050       1,300  20,0 
   4  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   5  Rigips EPS 100 S Stabil (1)  0,200       0,037  30,0 
   6  Sklodek 40 SpecialMineral 0,004       0,210  50000,0 
   7  Elastodek 40 SpecialMineral 0,004       0,210  50000,0 
   8  Asfaltový nátěr  0,001       0,210  1200,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,422 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,957 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,18 W/m2K 
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 U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 
 III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.5 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: teplá podlaha - dT10,N = 5,5 C 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   5,94 C 
  dT10 >dT10,N ... POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
 
 
 
 

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 

 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  Strop do nevytápěné půdy 
 Zpracovatel :  TT 2011 
 Zakázka :  
 Datum :  12.12.2012 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop, střecha - tepelný tok zdola 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Omítka vápenoc 0,0150  0,9900  790,0  2000,0  19,0   0.0000 
  2  Strop Liapor 0,2500  0,4241  880,0  1100,0  11,0   0.0000 
  3  Jutafol N 140  0,0003  0,3900  1700,0  560,0  2960,0^   0.0000 
  4  IsoverUnirol 0,2200  0,0360  840,0  22,0  1,0   0.0000 
  5  Jutafol D 140  0,0003  0,3900  1700,0  560,0  3504,0   0.0000 
  

 ^  ekvival. faktor dif. odporu s  vlivem netěsností, stanoven interním výpočtem 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Omítka vápenocementová   --- 
  2  Strop Liapor  --- 
  3  Jutafol N 140 Special  --- 
  4  IsoverUnirolProfi  --- 
  5  Jutafol D 140 Special  --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplotRsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplotRse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
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 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         6.72 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.146 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kceU,kc :    0.17 / 0.20 / 0.25 / 0.35 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.6E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        500.2 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         11.4 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.33 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.964 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5     e 
        

 tepl.[C]:   19.3   19.3   16.3   16.3  -14.8  -14.8 
 p [Pa]:   1334   1264    589    407    353    138 
 p,sat [Pa]:   2242   2231   1847   1847    168    168 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
          

    1   0.4852    0.4852   5.163E-0008 
 
 Celoroční bilance vlhkosti: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.179 kg/m2,rok 
 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       2.158 kg/m2,rok 
  

 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než   5.0 C. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2011 
 
 
 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Strop do nevytápěné půdy 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
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 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

  
 
Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Omítka vápenocementová  0,015       0,990  19,0 
   2  Strop Liapor 0,250       0,4241  11,0 
   3  Jutafol N 140 Special 0,0003       0,390  2960,0 
   4  IsoverUnirolProfi 0,220       0,036  1,0 
   5  Jutafol D 140 Special 0,0003       0,390  3504,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,747 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,964 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,15 W/m2K 
 U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,004 kg/m2,rok 
  (materiál: Jutafol D 140 Special). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,004 kg/m2,rok 
 

 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,1790 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 2,1577 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
 Mc,a<Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 Mc,a>Mc,N ... 3. POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 

 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  Obvodová zeď 
 Zpracovatel :  TT 2011 
 Zakázka :  
 Datum :  12.12.2012 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 
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 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Omítka vápenoc 0,0150  0,9900  790,0  2000,0  19,0   0.0000 
  2  Liatherm + tep  0,4250  0,1680  840,0  700,0  4,7   0.0000 
  3  Omítka perlito 0,0200  0,1800  850,0  500,0  15,0   0.0000 
  4  JUB Silikátová  0,0040  0,8700  1050,0  1800,0  30,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Omítka vápenocementová   --- 
  2  Liatherm + teplá malta   --- 
  3  Omítka perlitová 3   --- 
  4  JUB Silikátová hlazená omítka   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplotRsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplotRse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         2.66 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.353 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kceU,kc :    0.37 / 0.40 / 0.45 / 0.55 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.4E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        319.4 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         17.9 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        17.58 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.915 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4     e 
        

 tepl.[C]:   17.6   17.4  -13.1  -14.5  -14.5 
 p [Pa]:   1334   1208    324    191    138 
 p,sat [Pa]:   2009   1986    196    173    172 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
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 Kond.zóna Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
          

    1   0.3268    0.4400   7.920E-0008 
 
 Celoroční bilance vlhkosti: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.142 kg/m2,rok 
 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       4.907 kg/m2,rok 
  

 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než   0.0 C. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2011 
 
 
 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Obvodová zeď 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Omítka vápenocementová  0,015       0,990  19,0 
   2  Liatherm + teplá malta  0,425       0,168  4,7 
   3  Omítka perlitová 3  0,020       0,180  15,0 
   4  JUB Silikátová hlazená omítka  0,004       0,870  30,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,747 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,915 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,35 W/m2K 
 U > U,N ... POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN. 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,300 kg/m2,rok 
  (materiál: Omítka perlitová 3). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 

 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
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  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,1418 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 4,9074 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
 Mc,a<Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 Mc,a>Mc,N ... 3. POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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2. NÁVRH OPTIMÁLNÍHO ŘEŠENÍ SKLADBY KONSTRUKCÍ 
 

 
 

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 

 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  Obvodová zeď (suterén) 
 Zpracovatel :  TT 2011 
 Zakázka :  
 Datum :  12.12.2012 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.050 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Omítka vápenná  0,0150  0,8700  840,0  1600,0  6,0   0.0000 
  2  Liatherm + tep  0,4250  0,1680  840,0  700,0  4,7   0.0000 
  3  Penetrace asfa 0,0010  0,2100  1470,0  1400,0  1200,0   0.0000 
  4  Sklodek 40 Spe 0,0040  0,2100  1470,0  1200,0  50000,0   0.0000 
  5  Elastodek 40 S  0,0040  0,2100  1470,0  1200,0  50000,0   0.0000 
  6  Extrudovaný po  0,1600  0,0340  2060,0  30,0  100,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Omítka vápenná   --- 
  2  Liatherm + teplá malta   --- 
  3  Penetrace asfalt   --- 
  4  Sklodek 40 SpecialMineral  --- 
  5  Elastodek 40 SpecialMineral  --- 
  6  Extrudovaný polystyren   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplotRsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplotRse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
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 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         5.27 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.184 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kceU,kc :    0.20 / 0.23 / 0.28 / 0.38 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.2E+0012 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :       4769.3 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         22.7 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.00 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.955 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6     e 
        

 tepl.[C]:   19.4   19.3    7.5    7.5    7.4    7.3  -14.8 
 p [Pa]:   1334   1334   1328   1324    754    184    138 
 p,sat [Pa]:   2255   2244   1034   1033   1026   1020    168 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
          

    1   0.4400    0.4400   2.826E-0008 
 
 Celoroční bilance vlhkosti: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.031 kg/m2,rok 
 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       1.429 kg/m2,rok 
  

 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než   0.0 C. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2011 
 
 
 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Obvodová zeď (suterén) 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
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 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 
 
 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Omítka vápenná  0,015       0,870  6,0 
   2  Liatherm + teplá malta  0,425       0,168  4,7 
   3  Penetrace asfalt  0,001       0,210  1200,0 
   4  Sklodek 40 SpecialMineral 0,004       0,210  50000,0 
   5  Elastodek 40 SpecialMineral 0,004       0,210  50000,0 
   6  Extrudovaný polystyren  0,160       0,034  100,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,747 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,955 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,18 W/m2K 
 U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,042 kg/m2,rok 
  (materiál: Penetrace asfalt). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,042 kg/m2,rok 
 

 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0308 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 1,4294 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
 Mc,a<Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 Mc,a<Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 

 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  Podlaha na terénu (suterén) 
 Zpracovatel :  TT 2011 
 Zakázka :  
 Datum :  12.12.2012 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpočet poklesu dotykové teploty 
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 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Podlahové lino  0,0050  0,1700  1400,0  1200,0  1000,0   0.0000 
  2  Silikonový tme 0,0010  0,3500  1300,0  1200,0  1350,0   0.0000 
  3  Betonová mazan 0,0500  1,3000  1020,0  2200,0  20,0   0.0000 
  4  PE folie  0,0001  0,3500  1470,0  900,0  144000,0   0.0000 
  5  Rigips EPS 100  0,2000  0,0370  1270,0  20,0  30,0   0.0000 
  6  Sklodek 40 Spe 0,0040  0,2100  1470,0  1200,0  50000,0   0.0000 
  7  Elastodek 40 S  0,0040  0,2100  1470,0  1200,0  50000,0   0.0000 
  8  Asfaltový nátě 0,0010  0,2100  1470,0  1400,0  1200,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Podlahové linoleum   --- 
  2  Silikonový tmel (čistý)   --- 
  3  Betonová mazanina   --- 
  4  PE folie   --- 
  5  Rigips EPS 100 S Stabil (1)   --- 
  6  Sklodek 40 SpecialMineral  --- 
  7  Elastodek 40 SpecialMineral  --- 
  8  Asfaltový nátěr   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :     5.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    99.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         5.52 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.176 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kceU,kc :    0.20 / 0.23 / 0.28 / 0.38 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.3E+0012 m/s 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.93 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.957 
 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy dle ČSN 730540: 
 
 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :       959.45 Ws/m2K 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         5.94 C 
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 STOP, Teplo 2011 
 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Podlaha na terénu (suterén) 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Podlahové linoleum  0,005       0,170  1000,0 
   2  Silikonový tmel (čistý)  0,001       0,350  1350,0 
   3  Betonová mazanina  0,050       1,300  20,0 
   4  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   5  Rigips EPS 100 S Stabil (1)  0,200       0,037  30,0 
   6  Sklodek 40 SpecialMineral 0,004       0,210  50000,0 
   7  Elastodek 40 SpecialMineral 0,004       0,210  50000,0 
   8  Asfaltový nátěr  0,001       0,210  1200,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,422 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,957 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,18 W/m2K 
 U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.5 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: teplá podlaha - dT10,N = 5,5 C 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   5,94 C 
  dT10 >dT10,N ... POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 

 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  Strop do nevytápěné půdy 
 Zpracovatel :  TT 2011 
 Zakázka :  
 Datum :  12.12.2012 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop, střecha - tepelný tok zdola 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Omítka vápenoc 0,0150  0,9900  790,0  2000,0  19,0   0.0000 
  2  Strop Liapor 0,2500  0,4241  880,0  1100,0  11,0   0.0000 
  3  Foalbit Al S 4  0,0042  0,2100  1470,0  976,0  188240,0   0.0000 
  4  IsoverUnirol 0,2200  0,0510*  1027,9  64,5  1,0   0.0000 
  5  OSB desky  0,0250  0,1300  1700,0  650,0  50,0   0.0000 
  

 *  ekvival. tep. vodivost s vlivem tepelných mostů, stanovena interním výpočtem 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Omítka vápenocementová   --- 
  2  Strop Liapor  --- 
  3  Foalbit Al S 40   --- 
  4  IsoverUnirolProfi vliv běžných tep. mostů dle EN ISO 6946 
  5  OSB desky   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplotRsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplotRse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
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 Tepelný odpor konstrukce R :         5.13 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.190 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kceU,kc :    0.21 / 0.24 / 0.29 / 0.39 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    4.2E+0012 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        472.4 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         14.6 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.96 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.954 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5     e 
        

 tepl.[C]:   19.0   18.9   15.0   14.9  -13.5  -14.7 
 p [Pa]:   1334   1333   1329    141    140    138 
 p,sat [Pa]:   2190   2177   1703   1689    190    169 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  3.007E-0010 kg/m2s 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2011 
 
 
 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Strop do nevytápěné půdy 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Omítka vápenocementová  0,015       0,990  19,0 
   2  Strop Liapor 0,250       0,4241  11,0 
   3  Foalbit Al S 40  0,0042       0,210  188240,0 
   4  IsoverUnirolProfi 0,220       0,051  1,0 
   5  OSB desky  0,025       0,130  50,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,747 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,954 
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  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,19 W/m2K 
 U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   

  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 

 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  Obvodová zeď 
 Zpracovatel :  TT 2011 
 Zakázka :  
 Datum :  12.12.2012 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.002 W/m2K 



184 

 

 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Omítka vápenoc 0,0150  0,9900  790,0  2000,0  19,0   0.0000 
  2  Liatherm + tep  0,4250  0,1680  840,0  700,0  4,7   0.0000 
  3  Stavební tmel  0,0050  0,2200  1300,0  1500,0  1350,0   0.0000 
  4  Isover EPS 70S  0,1600  0,0390  1270,0  16,0  30,0   0.0000 
  5  Baumit silikát  0,0050  0,7000  920,0  1800,0  40,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Omítka vápenocementová   --- 
  2  Liatherm + teplá malta   --- 
  3  Stavební tmel   --- 
  4  Isover EPS 70S   --- 
  5  Baumit silikátová omítka (SilikatPutz) 
    --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplotRsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplotRse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         6.58 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.148 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kceU,kc :    0.17 / 0.20 / 0.25 / 0.35 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    7.5E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :       3430.4 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         21.0 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.31 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.964 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5     e 
        

 tepl.[C]:   19.3   19.2    6.3    6.2  -14.8  -14.8 
 p [Pa]:   1334   1310   1139    564    155    138 
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 p,sat [Pa]:   2241   2230    955    948    168    168 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
          

    1   0.4400    0.4400   1.924E-0008 
 
 Celoroční bilance vlhkosti: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.016 kg/m2,rok 
 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       1.627 kg/m2,rok 
  

 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než  -5.0 C. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2011 
 
 
 
 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Obvodová zeď 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Omítka vápenocementová  0,015       0,990  19,0 
   2  Liatherm + teplá malta  0,425       0,168  4,7 
   3  Stavební tmel  0,005       0,220  1350,0 
   4  Isover EPS 70S  0,160       0,039  30,0 
   5  Baumit silikátová omítka (Sili 0,005       0,700  40,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,747 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,964 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,15 W/m2K 
 U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
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  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,225 kg/m2,rok 
  (materiál: Stavební tmel). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 

 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0164 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 1,6275 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
 Mc,a<Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 Mc,a<Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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Závěr: 

V rámci diplomové práce jsem vypracovala technologický předpis pro vrtané piloty. Dále 

jsem stanovila finanční náklady, vytvořila kontrolní a zkušební plány, koncepci zařízení 

staveniště pro etapu zemních prací, hrubé vrchní stavby a dokončovacích prací, časový 

harmonogram jednotlivých prací a zjistila tak orientační dobu trvání výstavby. Dále jsem 

posoudila konstrukce z hlediska tepelné techniky a navrhla optimální skladbu konstrukcí. 

Diplomová práce byla zpracována podle daných předpisů a platných norem. 
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