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Abstrakt v českém a anglickém jazyce 
 
CZ: 
 
Práce se zaobíra stavebně technologickým předpisem pro etapu realizace obvodového pláště 

haly v meste Šaľa s ocelovým skeletem. Zvolený systém obvodového pláště se skláda ze 

sendvičových panelů KINGSPAN a příslušenství.  

 
EN: 
 
This thesis is about building instruction for the implementation phase envelope hall in town 

Šaľa with a steel skeleton. Selected cladding system consists of a wall panels KINGSPAN 

and  accessories. 

 
 
Klíčová slova v českém a anglickém jazyce 
 
CZ: 
 
Obvodový plášť, technologie, Kingspan, materiál, realizace, technolgická etapa 
 
EN: 
 
Building envelope, technology, Kingspan, material, realization, technology phase 
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Úvod 

 

Bakalárska práca Stavebně technologická etapa realizace obvodového pláště budovy, 

rieši opláštenie haly s oceľovou konštrukciou v Šali na ulici Staničnej. 

Práca sa zaoberá realizáciou opláštenia haly s oceľovou konštrukciou pomocou 

sendvičových panelov typu Kingspan a potrebným príslušenstvom. 

Obsah práce je rozdelený do deviatich častí. Technickej správy, situácie stavby, výkazu 

výmer, technologického predpisu, zariadenia staveniska, časového plánu, návrhu strojnej 

zostavy, kvalitatívnych požiadavkách a bezpečnosti práce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ  
FAKULTA STAVEBNÍ 

__________________________________________________________________________________ 

 

BAKALÁRSKÁ PRÁCA 
STAVEBNO TECHNOLOGICKÁ ETAPA  REALIZÁCIE 

OBVODOVÉHO PLÁŠŤA BUDOVY 

 

 

 

 

 

 

I. ČASŤ 

TECHNICKÁ SPRÁVA RIEŠENÉHO OBJEKTU SO 
ZAMERANÍM NA VYBRANÚ TECHNOLOGICKÚ ETAPU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   BRNO 2014                                                                                    VYPRACOVAL:  Rábek Michal 



17 

 

1. Popis Územia stavby  
 
1.1. Identifikačné údaje o stavbe 

Názov stavby:                     LUKY MZ, SNP č.33, Šaľa 

Charakter stavby:               Novostavba výrobnej haly a administratívnej budovy 

Odvetvie:                            Nebytová stavba 

Zhotoviteľ:                          Fritech s.r.o. 

  Korytnická 1  

  821 07 Bratislava 

Miesto stavby:                    Šaľa 

Čísla parciel:                       2879/6       

 

Parcela sa nenachádza v pamiatkovej zóne ani inom chránenom území. Terén je 

rovinatý bez výškových zmien. K pozemku vedie na juhovýchode hlavná komunikácia. Na 

stavenisku sa nachádza autobusová zastávka SAD, ktorá bude odstránená.  

Geotechnické merania potvrdili, že sa jedná o  základové pomery jednoduché. Hladina 

podzemnej vody je stabilná. V tomto prípade sa jedná o nenáročné geotechnické konštrukcie 

radiace sa do 1.geotechnickej kategórie. Pozemky boli pred začiatkom stavby zamerané 

poverenou geodetickou firmou a údaje o pozemkoch boli vložené do katastra nehnuteľností. 

Z nameraných údajov a obhliadky skutkového stavu vychádza riešená projektová 

dokumentácia. V okolí staveniska a na okolitých stavebných parcelách sa nevyskytujú žiadne 

ochranné pásma ani inak chránená vegetácia. Stavebný pozemok sa nenachádza 

v záplavovom území. 

Stavba bude svojou výstavbou čiastočne zaťažovať priľahlú komunikáciu zvýšenou 

prevádzkou pri dodávaní stavebných materiálov a stavebných strojov, pri ktorých práci bude 

tiež zvýšený hluk, prípadne prašnosť. Tieto negatívne vplyvy budú eliminované rýchlosťou 

výstavby a ohľaduplnosťou pracovníkov ktorí nebudú inak narušovať miestny kľud nad 

povolené medze . Stavebné práce budú prebiehať iba v dobe od 7:00 do 21:00hod. 
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2. Celkový popis stavby 
 

Dokumentácia rieši projekt stavebný - technologickej etapy opláštenia výrobnej haly v meste 

Šaľa. Výrobná hala je jednopodlažná budova so sedlovou strechou. Administratívna časť sa 

v krajnej časti budovy, táto časť je dvojpodlažná. Stavba je umiestnená na železobetónových 

pätkách.  

Nosný systém je tvorený oceľovým skeletom. Oceľové stĺpy sú založené na základových 

pätkách z betónu triedy C25/30 XC2. Všetky oceľové konštrukcie sú z  materiálu S235. 

Obvodový plášť budovy je navrhovaný z panelov typu Kingspan SF 1000AWP. Jedná sa o 

izolačné a zateplovacie stenové panely z polyuretánu hr.120mm. Strešný plášť je navrhovaný 

z panelov typu Kingspan KS 1000RW. Jedná sa o Izolačné a zateplovacie strešné panely s 

trapézovou profiláciou na exteriéri so štandardnou metódou upevnenia . Okná a dvere budú 

hliníkové 5 komorové s dvojitým sklom U= 1,3. Servisné vráta elektrické budú plastové. 

Ostatné klampiarske konštrukcie budú  z pozinkovaného plechu. 

 

2.1. Účel užívania stavby  

 
Výrobná hala bude slúžiť na výrobu párty doplnkov, ako sú napríklad balóniky, konfety atď. a 

ich následné balenie. Administratívna časť budovy bude slúžiť k správnemu riešeniu výroby a 

chodu firmy LUKY MZ. 
 

2.2. Celkové urbanistické a architektonické riešenie 

 
Architektonicko-výtvarné riešenie  navrhovaného objektu  bude vychádzať z 

maximálneho funkčného využitia dispozície s použitím základných kompozičných princípov. 

Pôdorys vychádza z kompozície obdĺžnikov vzájomne sa prekrývajúcich. Vonkajší vzhľad 

budú dopĺňať výtvarno - dekoratívne steny a prvky malej architektúry. Tieto prvky (stena s 

obkladom, markízy, obklady na pohľadovo frekventovaných plochách)  zvýraznia a 

architektonicky spestria fasádu a celkový dojem objektu. Nad hlavným vstupom  sa vytvorí 

prístrešok. Jednotlivé funkčné časti sa odzrkadlia aj na riešení tvaru pôdorysu samotného 

objektu. Cieľom tvarovania fasády a zasklených plôch je vzájomné prepojenie interiéru a 

exteriéru objektu a maximálne presvetlenie a odvetranie interiéru prirodzeným spôsobom. 

Doplnkovo priestory budú dodatočne odvetrané aj nútene. 



19 

 

 

2.3. Celkové prevádzkové riešenie, technológia výroby 

 
Objekt nie je riešený na užívanie osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a 

orientácie. V prípade potreby je možné nainštalovať na schodisko v interiéri objektu  

zdvíhaciu plošinu pre telesne postihnutých a upraviť užívanie v tejto časti na bezbariérové. 

Taktiež v prípade parkovacích priestorov je možné zriadenie dvoch parkovacích miest pre 

telesne postihnutých na v mieste troch normálnych 3 parkovacích miest. 

 
2.4. Bezbariérové užívanie stavby 

 
Projekt nerieši bezbariérové prístupy. 

 
2.5. Bezpečnosť pri užívaní stavby 

 
Počas výstavby musia byť rešpektované všetky platné bezpečnostné predpisy, vyhlášky 

a záväzné normy. Použité materiály a technológie musia spĺňať požiadavky štátnej skúšobne, 

je potrebný atest, či protokol o skúške štátnej skúšobne. Ďalej musí spĺňať ekologické 

požiadavky a v žiadnom prípade nesmú byť zdraviu škodlivé pre pracovníkov a životné 

prostredie. Stavba bude mať taktiež uzemnenú elektroinštaláciu a pri prácach vo výške budú 

prípadne okraje, ako okraj strechy opatrené zábradlím do výšky 1m. Na úrovni dokumentácie 

pre územné riadenie sa stanovia všeobecné požiadavky na bezpečnosť stavieb z hľadiska 

užívania a taktiež pri stavebných prácach.  

 

Počas vykonávania stavebných prác musia byť dodržiavané nasledujúce 

ustanovenia vyhlášky a nariadenia: 

• Ustanovenie nariadenia vlády č.591/2006 Sb. O bližších minimálnych 

požiadavkách na ochranu zdravia pri práci na staveniskách.  

• Nariadenie vlády č.362/2005 Sb. o bližších požiadavkách na bezpečnosť a 

ochranu zdravia pri práci na pracoviskách s nebezpečenstvom pádu z výšky 

alebo do hĺbky. 
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• Vyhláška Českého úradu bezpečnosti práce a Českého banského úradu o 

bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach č.324 zo 

7.1990 a predpisy tuto citované 

• ČSN 27 0143 Zdvíhacie zariadenia, prevádzka, údržba a opravy 

• ČSN 05 0601 Bezpečnostné ustanovenia pre zváranie kovov 

• Vyhláška ČUBP č.48/1982 Sb. v znení vyhlášok č.324/1990 Sb. a č.207/1991 

Sb.  

• Zákon ČNR č.133/85 Sb. v znení zákona ČNR č.203/1994 Sb. a vyhlášku 

MV č.21/96 Sb. o požiarnej bezpečnosti 

• Vyhláška ČÚBP č.213/1991 Sb., o bezpečnosti práce a technických zariadení  

     pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel. 

 

Celý stavebný personál musí prejsť pred vstupom na stavbu a začatím prác patričným 

bezpečnostným školením. Musí dodržovať zásady bezpečnosti práce, používať patričné 

bezpečnostné pomôcky a dbať na ochranu zdravia vlastného a taktiež okolitých pracovníkov. 

Všetko podľa platného znenia BOZP. Všetky zistené chyby a problémy je potreba okamžite 

nahlásiť stavbyvedúcemu. V celom areáli je prísny zákaz požívania omamných a návykových 

látok ! Všetko podľa vyhlášky č.495/2001 Sb. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. 

 

2.6. Základné charakteristiky objektov 

 
Nosný systém je tvorený oceľovým skeletom. Oceľové stĺpy sú založené na 

základových pätkách z betónu triedy C25/30 XC2. Všetky  oceľové konštrukcie sú z  

materiálu S235. Hĺbka základovej špáry a základových pätiek je 1m + 0,25m štrkové lôžko. 

Sokel bude vymurovaný z betónových debniacich tvárnic DT hr.150mm  a vyplnených 

betónom. Povrchová úprava sokla je navrhovaná z vnútornej strany vápenno-cementová 

omietka ukončená bielym náterom primalex. Z vonkajšej strany bude sokel zateplený 

polystyrénom ISOVER EPS hr.30mm.  Finálnu povrchovú úpravu bude tvoriť mozaiková 

omietka z drveného kameniva – marmolitom. Obvodový plášť budovy je navrhovaný z 

panelov typu Kingspan SF 1000AWP hr. 120mm s jadrom z PUR peny. Panely budú na 

stavbu dodávané v dĺžkach 6m a v prípade potreby bude ich dĺžka priamo na stavbe upravená. 

Šírka panelov je 1m. Stenové panely budú ukladané v horizontálnej polohe. Pred montážou 
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budú na nosnej konštrukcii rozmerané polohy panelov a nalepené izolačné pásiky priamo na 

konštrukciu. Stenové panely budú kotvené priamo do nosného oceľového skeletu 

závitotvornými skrutkami do vopred predvŕtaných otvorov. Dodávané stenové panely sú 

opatrené zámkami ktoré do seba po osadení zapadajú a zabezpečujú tak priečnu tuhosť 

obvodového plášťa. Vertikálne spoje medzi jednotlivými poľami stenových panelov budú 

vyplnené PU doskami tie majú okrem izolačnej vlastnosti aj dilatačnú. PU dosky budú vo 

vertikálnych medzerách budú na svojom mieste poistené prítlačnými lištami. Spoje na 

prítlačných lištách budú prekryté krycími lištami. Spodné ukončenie stenových panelov budú 

zabezpečovať odkvapové lišty kotvené do sokla. 

Otvory do fasády budú vynechané podľa projektovej dokumentácie. Výplne otvorov, 

okná, dvere a vráta budú ukotvené do stenových panelov pomocou obvodových líšt a medzery 

po obvode vyplnené montážnou PUR penou. Súčasťou dodávky výplne otvorov sú parapety a 

obvodové lišty.  

Po ukončení opláštenia stenovými panelmi bude opláštenie obvodu haly pokračovať 

opláštením strechy. Strešné panely sú navrhované Kingspan KS 1000RW. Na hotovú oceľovú 

strešnú konštrukciu budú nalepené izolačné samolepiace pásy. Na takto pripravenú strešnú 

konštrukciu budú postupne ukladané strešné panely on najnižšieho (odkvapového) miesta 

strechy. Panely budú kotvené závitotvornými skrutkami priamo k oceľovej konštrukcii. 

Strešné panely sa budú počas ukladania navzájom prekrývať na pozdĺžnych spojoch, ktoré 

budú spájané navzájom pomocou závitotvorných skrutiek. Po ukončení ukladania a ukotvenia 

strešných panelov budú následne vyrezaný otvor pre vertikálny prestup vetracieho 

kanalizačného potrubia. Strešné panely budú prepojené so stenovými pomocou kútových líšt. 

Odkvapy budú nakoniec zarezané na požadovanú dĺžku a budú osadené klampiarske prvky 

odkvapového systému. Odkvapy budú zvedené do na spevnenú plochu vyspádovanú do  

najbližšej dažďovej kanalizácii. Okná a dvere budú plastové 5 hliníkové s dvojitým sklom  

U= 1,3. Servisné vráta elektrické budú taktiež plastové. Ostatné klampiarske 

konštrukcie budú  z pozinkovaného plechu. 

Mechanická odolnosť a stabilita je vyjadrená zvlášť v statických posudkoch 

k jednotlivým konštrukciám, vypracovaných príslušným povereným statikom. 
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2.7. Základná charakteristika technických a technologických zariadení 

 
Projektová dokumentácia nerieši charakteristiku ani osadenie technologických 

zariadení. 
 

2.8. Požiarne bezpečnostné riešenie 
Vyplýva z platnej normy ČSN 73 0802: 2010 a je podrobnejšie popísaná v priloženej 

požiarnej správe, ktorá je schválená príslušným PHZ. 

 

2.9. Zásady hospodárenia s energiami 

 
Obvodový a strešný plášť je navrhovaný z panelov typu Kingspan. Tieto  panely majú 

okrem iného aj tepelnoizolačné vlastnosti. Obvodový plášť je navrhovaný z panelov  

Kingspan typu KS1000AWP hr.120mm a bude tak spĺňať požiadavky normy ČSN 73 0540-2: 

2002 Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Tepelná ochrana budov 

časť : Funkčné požiadavky. 
 

2.10. Hygienické požiadavky na stavby, požiadavky na pracovné  

         a komunálne prostredia, zásady riešenia parametrov stavby 

 
Počas výstavby budú vykonané také opatrenia, aby nebola prekročená najvyššia 

prístupná ekvivalentná hladina akustického tlaku. Všetky hlučné práce vykonávane ťažkou  

alebo inak hlučnou technikou budú uskutočňované iba v dobe od 8:00 do 16:00 hodín. 

Požiadavky podliehajú zákonu č.258/2000 Sb. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného 

zdravia. 

 
2.11. Ochrana stavby pred negatívnymi účinkami vonkajšieho  

prostredia 

 
Navrhnutá stavba nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie: 

- vykurovanie objektu bude maximálne ekologické 

- odpadové vody z objektu budú zvedené do jednotného kanalizačného potrubia 
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- v objekte nebude umiestnené žiadne zariadenie, ktoré by produkovalo škodliviny 

alebo bola zdrojom hluku pre okolie 

 
3. Pripojenie na technickú infraštruktúru  

 
Objekt bude napojený na inžinierske siete : vodu, elektrickú energiu, plyn, verejný 

vodovod a verejnú kanalizáciu. Na pozemku investora nie sú v súčasnosti žiadne prípojky, 

ktoré by bolo potrebné odstraňovať. Návrh zateplenia objektu bude vyhovovať požiadavkám 

normy ČSN 73 0540-2: 2002 Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. 

 

 
4. Dopravné riešenie 

 
V prípade nutnosti je možné vytvoriť dočasné obmedzenie v ul. Staničná. Dopravná 

zmena musí byť riadne vyznačená zvislým dočasným dopravným označením schváleným 

mestom Šaľa podľa platného dopravného zákona. O obmedzení je nutné evidovať 

dokumentáciu a k tomu potrebné povolenia. 
 

5. Riešenie vegetácie a súvisiacich terénnych úprav 
 

V prednej časti pozemku bude vybudované parkovisko. Zelené plochy bude vypĺňať 

trávnik a okrasné dreviny. 

 
6. Popis vplyvov stavby na životné prostredie a jeho ochrana 

 
Výstavba budovy LUKY MZ Šaľa neruší životné prostredie a ani po jej komplexnej 

obnove nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie. Objekty budú napojené na 

existujúce rozvodové siete a je navrhovaný podľa platných technických noriem a v zmysle 

zákona.  Spĺňajú všetky parametre z hľadiska svetlotechniky a bezpečnosti prevádzky. 

Realizácia a výstavba novej budovy bude riešená tak, aby bola zabezpečená maximálna 

ochrana životného prostredia. Očakávané krátkodobé narušenie prostredia v súvislosti s 

realizáciou sa prejaví vyšším hlukom a čiastočným znečistením miestnych komunikácií. Pre 

zabránenie týchto negatívnych dopadov pri realizácii budú hore uvedené vplyvy eliminované 
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organizačnými opatreniami stavebných prác, ktoré zabezpečí vybraná dodávateľská 

organizácia (na základe výberového konania vo verejnom obstaraní).  

 Všetky vyššie uvedené požiadavky sú v súlade s požiadavkami stanovenými zákonom 

č. 258/2000 Sb. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, vyhlášky č.495/2001 

Sb. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a zákonom č. 49/2010 o posudzovaní vplyvov na 

životné prostredie. 

Katalóg možných odpadov vzniknutých počas výstavby podľa prílohy č.1 vyhlášky 

MŽP č.381/2001 Sb., v znení vyhlášky č.503/2004 Sb. 

Predpokladaná produkcia  odpadov počas výstavby navrhovaných areálov (zatriedenie 

podľa vyhlášky MŽP ČR  č. 381/2001 Sb. v znení neskorších predpisov – katalóg odpadov). 

 Priamo na stavenisku budú umiestnené kontajnery na separovaný odpad a to na plasty a 

ostatný stavebný odpad. Všetky odpady, ktoré budú počas stavby vznikať budú odstraňované 

v súlade so zákonom č.185/2001 Sb. 

Požiadavky na ochranu proti hluku vychádzajú zo zákona č.258/2000 Sb. o ochrane 

verejného zdravia a nariadenia vlády č.148/2006 Sb. o ochrane zdravia pred nepriaznivými 

účinkami hluku a vibrácií. 

Tab.1.1 – Tabuľka odpadov 

Kód odpadu Názov druhu odpadu 
Kategória 

odpadu 
17 01 01 Betón - množstvo O 
17 01 07 Zmesy alebo oddelené frakcie betónu, či keramiky O 
17 02 03 Plasty O 
17 06 04 Izolačné materiály O 
17 04 05 Železo a oceľ O 
17 04 07 Zmesné kovy O 
17 04 09 Kovový odpad znečistený nebezpečnými látkami N 
17 02 04 Sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky N 
20 01 01 Papier a lepenka O 
20 01 11 Textil   Textilné materiály O 

20 02 01 Biologický rozložiteľný odpad O 

20 02 03 Iný biologický nerozložiteľný odpad O 
   20 03       Ostatný komunálny odpad O 

20 03 01 Zmesný komunálny odpad O 
20 03 99 Komunálne odpady bližšie neurčené O 

Vysvetlivky: O – ostatný odpad  N – nebezpečný odpad 
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Zneškodňovanie odpadov počas výstavby bude zabezpečovať dodávateľ stavby. Zmesový 

komunálny odpad produkovaný zamestnancami počas výstavby bude zneškodňovaný 

skládkovaním.  

Komunálny odpad 
Odvoz odpadu bude zabezpečený zmluvou s profesionálnou organizáciou. 

 
7. Ochrana obyvateľstva 

 
Prístup na stavbu bude opatrený ochranným plotom po celom obvode staveniska do 

výšky 2,0m. Na oplotení  budú umiestnené výstražné tabule s prísnym zákazom vstupu 

neoprávnených osôb a hrozbe nebezpečia úrazu. Bude zakázané manipulovať so stavebnými 

strojmi bez patričného oprávnenia a taktiež bude zakázané manipulovať s bremenom na 

všetkých zdvíhacích zariadeniach mimo vyznačenú hranicu nosnosti. 

 

8. Zoznam použitých materiálov 
 

Vyhláška č.499/2006 Sb., o dokumentácii stavieb 

Vyhláška MŽP č.381/2001 Sb., v znení vyhlášky č.503/2004 Sb., katalóg odpadov 

NV č.495/2001 Sb., o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 

Vyhláška č.ú. č.324 z 7.1990 a predpisy tuto citované 

Vyhláška ČUBP č.48/1982 Sb. v znení vyhlášok č.324/1990 Sb. a č.207/1991 Sb., Základné 

požiadavky k zaisteniu bezpečnosti práce a technických zariadení 

Vyhláška ČÚBP č.213/1991 Sb., o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, 

údržbe a opravách vozidiel 

NV č.148/2006 Sb., o ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami hluku a vibrácií 

NV č.591/2006 Sb., O bližších minimálnych požiadavkách na ochranu zdravia pri práci na 

staveniskách 

NV č.362/2005 Sb., o bližších požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na 

pracoviskách s nebezpečenstvom pádu z výšky alebo do hĺbky  

Zákon ČNR č.133/85 Sb. v znení zákona ČNR č.203/1994 Sb. a vyhlášku 

MV č.21/96 Sb., o požiarnej bezpečnosti 
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Zákon č.185/2001 Sb., o odpadoch 

Zákon č.258/2000 Sb., o ochrane verejného zdravia 

Zákon č. 49/2010 Sb., o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 

ČSN 27 0143 - Zdvíhacie zariadenia, prevádzka, údržba a opravy 

ČSN 05 0601 - Bezpečnostné ustanovenia pre zváranie kovov 

ČSN 73 0848:2009 - Požiarna odolnosť 

ČSN 73 0540-2:2002 - Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov 
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VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ  
FAKULTA STAVEBNÍ 
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BAKALÁRSKÁ PRÁCA 
STAVEBNO TECHNOLOGICKÁ ETAPA  REALIZÁCIE 

OBVODOVÉHO PLÁŠŤA BUDOVY 

 

 

 

 

 

 

II. ČASŤ 

SITUÁCIA SO ŠIRŠÍMI VZŤAHMI DOPRAVNÝCH TRÁS 
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9. Údaje o mieste stavby  
Identifikačné údaje o stavbe: 

Názov stavby:                    LUKY MZ, SNP č.33, Šaľa 

Charakter stavby:              Novostavba výrobnej haly a administratívnej budovy 

Odvetvie:                           Nebytová stavba 

Zhotoviteľ:                        Fritech s.r.o. 

Korytnická 1  

821 07 Bratislava 

Miesto stavby:                   Šaľa 

Čísla parciel:                      2879/6       

 

9.1. Všeobecné údaje o stavbe 
Výrobná hala je jednopodlažná budova so sedlovou strechou. Administratívna časť sa 

v krajnej časti budovy, táto časť je dvojpodlažná. Stavba je umiestnená na železobetónových 

pätkách. Nosný systém je tvorený oceľovým skeletom. Oceľové stĺpy sú založené na 

základových pätkách z betónu triedy C25/30 XC2. Všetky oceľové konštrukcie sú z  

materiálu S235. Obvodový plášť budovy je navrhovaný z panelov typu Kingspan SF 1000 

AWP. Jedná sa o izolačné a zateplovacie stenové panely z polyuretánu hr.120mm. Strešný 

plášť je navrhovaný z panelov typu Kingspan KS 1000RW. Jedná sa o Izolačné a zateplovacie 

strešné panely s trapézovou profiláciou na exteriéri so štandardnou metódou upevnenia . Okná 

a dvere budú plastové 5 komorové s dvojitým sklom U= 1,3. Servisné vráta elektrické budú 

taktiež plastové plastové. Ostatné klampiarske konštrukcie budú  z pozinkovaného plechu. 

Celková pôdorysná plocha haly je 1090m2. 

 

10. Doprava a možnosti napojenia 
 

Stavba bude napojená na priľahlú komunikáciu z priestoru staveniska. Vjazd bude tesne 

za križovatkou hlavných ciest z ulice Staničná. Príjazd a odjazd je plánovaný taktiež z ulice 

Staničná. Dopravu materiálu na stavbu bude zabezpečovať dodávateľ, v tomto prípade firma 

Fritech s.r.o. so sídlom v Bratislave na Korytníckej ulici. Vzdialenosť na stavbu je 77,7km 

a odhadovaná doba dopravy 55minút. Preprava panelov a prvkov bude zabezpečená ťahačom 

Iveco s plachtovým návesom Wielton. Na stavbe sa budú panely z návesu vykladať po 
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odplachtovaní automobilovým žeriavom Liebherr LTM 1035. Zásobovanie bude po nižšie 

vyznačenej trase po  cestách I. a II. Triedy na ktorých sa nevyskytujú žiadne obmedzenia ako 

podjazdy, mosty s nízkou nosnosťou, či zákruty s nedostatočným polomerom. 

 

10.1. Mapa širších dopravných vzťahov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.2.1 – Mapa širších vzťahov 
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VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ  
FAKULTA STAVEBNÍ 

__________________________________________________________________________________ 

 

BAKALÁRSKÁ PRÁCA 
STAVEBNO TECHNOLOGICKÁ ETAPA  REALIZÁCIE 

OBVODOVÉHO PLÁŠŤA BUDOVY 

 

 

 

 

 

 

III. ČASŤ 

VÝKAZ VÝMER PRE ZADANÚ TECHNOLOGICKÚ ETAPU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   BRNO 2014                                                                                     VYPRACOVAL:  Rábek Michal 
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11.  Všeobecné informácie o stavbe 
 

Identifikačné údaje o stavbe: 

Názov stavby:                     LUKY MZ, SNP č.33, Šaľa 

Charakter stavby:               Novostavba výrobnej haly a administratívnej budovy 

Odvetie:                              Nebytová stavba 

Zhotoviteľ:                         Fritech s.r.o. 

                                           Korytnická 1  

                                           821 07 Bratislava 

Miesto stavby:                   Šaľa 

Čísla parciel:                     2879/6       
 

Objekt sa nachádza v lokalite mesta Šaľa, na ulici Staničná p.č. 2879/6. Jedná sa o 

novostavbu výrobného objektu s dvomi nadzemnými podlažiami a sedlovou strechou. 

Pôdorys vychádza z kompozície obdĺžnikov vzájomne sa prekrývajúcich. V objekte sa 

nenachádza výťah, medzipodlažnú komunikáciu zabezpečuje oceľové schodisko. Nosný 

systém objektu je tvorený oceľovým skeletom s hrubostenných profilov HEA založených na 

základových pätkách zo  železobetónu. Objekt je rozdelený na štyri dilatačné celky. 

Obvodový a strešný plášť tvoria ľahké stenové a strešné panely typu Kingspan. Rozmery 

objektu sú 24,80 m x 54,97 m, výška hrebeňa je 7,72 m. 

Uvádzaný technologický predpis sa zaoberá opláštením výrobnej haly, stenovými 

panelmi KS 1000 AWP a strešnými panelmi KS 1000 RW. 

 

12. Výpis materiálu 
Povrchová úprava sokla marmolitom bude po celom jeho obvode. Stenové panely 

Kingspan KS 1000 AWP budú po celom obvode ukladané až po odkvap. Strešné panely 

Kingspan KS 1000 RW budú použité na celej ploche strechy haly a aj skladových priestorov 

haly. Neoddelitelnou súčasťou dodávky sendvičových panelov sú klampiarske prvky ako 

rohové, prechodové lišty a systém odvodnenia strechy. Otvory v obvodovom plášti budú 

vyplnené plastovými oknami, dverami a servisnými vrátami. 
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Tab.3.1 - výpis materiálu 

Názov položky Množstvo 
Sendvičový PUR panel strešný KS1000RW hr.panela 120mm   1201,284m² 
Sendvičový PUR panel stenový KS1000 AWP hr.panela 120mm  897,211m² 
Hliníkové okno  H/B 1000/1000 mm jednokrídlové  5ks 
Hliníkové okno  H/B 1000/1200 mm jednokrídlové  4ks 
Hliníkové okno  H/B 1000/2400 mm dvojkrídlové otváravé 11ks 
Hliníkové okno  H/B 1500/2400 mm dvojkrídlové otváravé 4ks 
Hliníkové okno  H/B 1000/3600 mm trojkrídlové otváravé 11ks 
Vnútorná omietka stien BAUMIT, vápennocementová 74,610m² 
Vonkajšia omietka stien Weber - Terranova, marmolit, mramorové  74,610m² 
Krycia lišta žľabu  124,000m 
Oplechovanie - dilatačná lišta 75,20m 
Oplechovanie - vnútorná dilatačná lišta 37,60m 
Oplechovanie - krycia dilatačná lišta 37,60m 
Žlabová okapnica 124,00m 
Vnútorná kútová lišta - strecha/stena 122,90m 
Vonkajšia kútová lišta 122,90m 
Čelná prechodová lišta - strešný panel/stena - prechod k nižšej časti 12,90m 
Lemovanie z pozinkovaného PZ plechu, rúr, konzol alebo držiakov na 
vlnitej, hladkej, drážkovanej krytine, D 100 - 150 mm 1,00ks 

Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhové  r.š. 
330 mm 124,10m 

Kotlík kónický pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm 9,00ks 
Vnútorná hrebeňová lišta 55,50m 
Hrebeň strechy  55,50m 
Oplechovanie parapetov z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov 
r.š. 160 mm 85,40m 

Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové s priemerom 
120mm 52,20m 

Vonkajšia rohová lišta 26,60m 
Soklová lišta 159,80m 
Vnútorná kútová lišta 26,60m 
Vnútorná lemovacia lišta 31,60m 
Vonkajšia lemovacia lišta 31,60m 
Odkvapová lišta K157 9,34m 
Odkvapová lišta K158 9,34m 
Krycia rohová lišta 9,34m 
Krycia lišta vertikálneho spoja 183,60m 
Lemovací prvok 185,80m 
Profil dilatačný  28,20m 
Horný lemovací prvok 37,00m 
Dvere  kovové  1000x2425 P  2ks 
Vráta oceľové 11 3065x3050 1ks 
Vráta oceľové s dvierkami 4270x3600 1ks 
Vystrihovaná lišta podľa profilu panelu 1131,71m 
Profil L 50x80x3 159,80m 
Tesniaci profil 222,0m 
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13. Všeobecné informácie o stavbe 
 
Identifikačné údaje o stavbe: 

Názov stavby:                     LUKY MZ, SNP č.33, Šaľa 

Charakter stavby:               Novostavba výrobnej haly a administratívnej budovy 

Odvetvie:                           Nebytová stavba 

Zhotoviteľ:                         Fritech s.r.o. 

                                           Korytnická 1  

                                           821 07 Bratislava 

Miesto stavby:                   Šaľa 

Čísla parciel:                     2879/6       
 

Objekt sa nachádza v lokalite mesta Šaľa, na ulici Staničná p.č. 2879/6. Jedná sa o 

novostavbu výrobného objektu s dvomi nadzemnými podlažiami a sedlovou strechou. 

Pôdorys vychádza z kompozície obdĺžnikov vzájomne sa prekrývajúcich. V objekte sa 

nenachádza výťah, medzipodlažnú komunikáciu zabezpečuje oceľové schodisko. Nosný 

systém objektu je tvorený oceľovým skeletom s hrubostenných profilov HEA založených na 

základových pätkách zo  železobetónu. Objekt je rozdelený na štyri dilatačné celky. 

Obvodový a strešný plášť tvoria ľahké stenové a strešné panely typu Kingspan. Rozmery 

objektu sú 24,80 m x 54,97 m, výška hrebeňa je 7,72 m. 

Uvádzaný technologický predpis sa zaoberá opláštením výrobnej haly, stenovými 

panelmi KS 1000 AWP a strešnými panelmi KS 1000 RW. 
 

14. Doprava materiálu 
 

Dopravu materiálu na stavbu zaisťuje dodávateľ, v tomto prípade je to firma 

zaoberajúca sa dodávkou a montážou ľahkých obvodových plášťov Fritech s.r.o. so  sídlom 

v Bratislave 831 01, s.r.o, Stará Vajnorská 27. Zloženie jednotlivých prvkov bude zaistené 

mobilným autožeriávom Liebherr LTM 1035, ktorý bude počas vykonávania opláštenia  na 

stavbe prítomný.  
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Doprava panelov a veškerých potrebných prvkov je zaistená investorom zo skladov 

Fritech s.r.o Bratislava 831 01, Stará Vajnorská a to pomocou dopravnej zostavy ťahač Iveco 

AS 440S45 T/P a plachtového návesu Wielton NS 34 KT. 

14.1. Doplnkový materiál 
Pre opláštenie vertikálnych plôch haly bude použitý systém Kingspan. Všetky prvky 

tohto systému sú uvedené vo výkaze výmer. 

14.2. Doprava 
Doprava kompletného systému Kingspan bude na stavenisko zabezpečená ťahačom 

Iveco AS a plachtovým návesom. Manipuláciu s panelmi na stavenisku bude zabezpečovať 

automobilový žeriav Liebherr LTM 1035. Výrobca odporúča počas vykladania a prekladania 

panelov používať textilné pásy. V žiadnom prípade sa nesmú používať laná či reťaze. Celý 

balík panelov musí byť podopretý doskami, ktoré budú presahovať šírku balíku minimálne 

o 5cm. Hmotnosť balíku môže byť maximálne 5000kg.  

 

 

 

 

 

Obr.4.1 - Alternatívy manipulácie s balíkmi panelov 

Na prepravu panelov priamo na stavenisku bude slúžiť mobilný žeriav Liebherr LTM 

1035. Pracovníci budú pri pripevňovaní panelov na oceľovú konštrukciu používať mobilnú 

vysokozdvižnú plošinu GS – 2668 RT. 

 

14.3. Skladovanie 
 Z dôvodov urýchlenia pracovných činností budú panely po dovoze zložené na vopred 

určenú skládku a z nej budú postupne montované na stavbu. Pri skladovaní je potreba dodržať 

zásady, ktoré udáva výrobca: uložiť stenové a strešné panely tak, aby sa medzi nimi 
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nezhromažďovala voda, zabrániť nadmernému zaťaženiu panelov, ktoré by malo za následok 

deformáciu panelov a chrániť ich pred priamym slnečným žiarením a proti pôsobeniu dažďa a 

prachu. Odporúča sa zväzky panelov skladovať na podložkách a to buď na polystyréne ale 

drevených paletách v miernom spáde a v pozdĺžnom smere. Dôvod toho uloženia spočíva 

v jednoduchom odtoku prípadne nazhromaždenej vody. Pokiaľ sú dosky skladované 

dlhodobo, je potrebné ich skladovať iba v jednej vrstve! Ďalej sa odporúča dosky skladovať 

zakryté plachtou s možnosťou dostatočného prevetrávania. Skladovacia plocha musí vopred 

upravená tzn., že všetky podkladové plochy musia byť spevnené, rovné a dostatočne 

odvodnené. Panely musia byť taktiež fixované voči posunu špeciálnym tmelom, kedy by 

mohlo prísť k prípadnému porušeniu ochrannej fólie a povrchovej vrstvy panelu. Tento tmel 

je možné po osadení panelu odstrániť. Taktiež ochrannú fóliu odporúča výrobca odstrániť 

z panelov najneskôr do 10 týždňov po dodaní na stavenisko. 

 

15. Prevzatie pracoviska 
 
15.1. Prevzatie staveniska  

Pracovisko bude predávané stavbyvedúcim, vedúcemu montážnej čaty panelov 

Kingspan. Počas predávania pracoviska bude prítomný dozor investora a taktiež bude spísaný 

odovzdávací protokol. Prevzatie staveniska bude zapísané aj v stavebnom denníku.  

Po kontrole akosti prevedenia oceľového skeletu prevezmú pracovisko vedúci 

pracovných čiat. Ďalej budú prevzaté a z hľadiska bezpečnosti skontrolované : sklady, 

spevnené plochy, bunky a pracovné stroje. Všetky časti stavby musia byť upratané od 

veškerého predošlého použitého materiálu, ktorý by obmedzoval alebo inak znemožňoval 

prácu ďalšej pracovnej skupine. Prevzatie prebehne prehliadkovou kontrolou ktorá bude 

následne zapísaná do stavebného denníka. Pri predávaní staveniska je nutné od investora 

stavby prevziať protokol o zameraní oceľovej konštrukcie podľa ČSN 73 26 11 – Odchylky 

rozmerov a tvarov oceľových konštrukcií.  

15.2. Pripravenosť stavby 
Pred začiatkom etapy opláštenia je dôležité aby boli všetky predošlé etapy dokončené 

a to základové práce a následne oceľový skelet. Pri oceľovej konštrukcii musí byť 

skontrolovaná rovnosť a zvislosť oceľovej konštrukcie. Oceľová konštrukcia musí byť 

montovaná podľa dodanej projektovej dokumentácie.  
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16. Pracovné podmienky 
 
16.1. Všeobecné pracovné podmienky – poveternostné podmienky 

V prípade nepriaznivých klimatických podmienok (sneženie, vytrvalý dážď, extrémne 

silný vietor 8m/s pri rýchlosti vetra nad 10m/s platí zákaz pre všetky práce vo výškach, krúpy, 

znížená viditeľnosť pod 30m, teplota nižšia než -5°C) alebo ďalšie neuvedené nepriaznivé 

vplyvy, ktoré by mohli ohrozovať prácu a zdravie pracovníkov a boli by v rozpore 

s pracovným zákonníkom a ochrane zdravia, bude stavebný proces prerušený. Všetky zistené  

problémy by mali pracovníci hlásiť stavbyvedúcemu alebo stavebnému dozoru. Všetko bude 

patrične zapísané do stavebného denníka a potvrdené  príslušnými podpismi všetkých 

zúčastnených.  

16.2. Pracovné podmienky počas stavebných prác 
Areál staveniska bude po celom obvode oplotený plotom do výšky 2m. Vjazd na 

stavenisko bude cez bránu z priľahlej cesty. Pohyb vozidiel po stavenisku bude zaistený po 

dočasných spevnených plochách. Na stavenisku budú umiestnené bunky stavbyvedúceho, 

jedálne, majstra, bunky so sociálnym zariadením, bunky slúžiace ako šatne a bunky slúžiace 

ako sklady náradia. Taktiež sa v areáli staveniska budú nachádzať spevnené plochy slúžiace 

ako skladiskové plochy pre sendvičové panely Kingspan. Na stavenisku sú zriadené všetky 

potrebné prípojky. Prístup na stavenisko bude z priľahlej hlavnej cesty. Komunikácia je 

dostatočne dimenzovaná pre nákladné vozidlá a vozidlá, ktoré sa budú po stavenisku 

pohybovať. Okolo oceľovej konštrukcie bude vybudovaná dočasná spevnená plocha zo štrku 

prípadne stavebného odpadu. Stavenisko bude po obvode oplotené plotom do výšky 2,0m. Na 

stavenisku bude umiestnený zdroj elektrickej energie a vody napojenej na prípojku z ulice 

Staničná. Stavenisko je vybavené 8 bunkami, ktoré slúžia ako zázemie pracovníkov a občasné 

kancelárske pracovisko, prenosným chemickým WC a kontajnermi na separovaný odpad. 

Bunky sú umiestnené vedľa seba v rade po 8. Vjazd je opatrený dočasnou bránou 

v náväznosti na obvodové oplotenie.  
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16.3. Inštruktáž pracovníkov 
 

Pred vstupom na stavenisko musí byť každý pracovník riadne preškolený o bezpečnosti 

práce na stavenisku. Musí byť vybavený bezpečnostným odevom (výstražná vesta, pevná 

pracovná obuv, dlhé pracovné nohavice) a ochrannou prilbou. Naviac je potrebné aby boli 

pracovníci vybavenými ochrannými pomôckami špecifickými pre ich zameranie na stavbe. 

Obzvlášť ak sa jedná o práce s nebezpečnejšími strojmi a o výškové činnosti. Pracovníci sú 

povinní dodržiavať bezpečnosť práce nielen vzhľadom na svoje zdravie ale musia dbať aj na 

bezpečnosť ostatných. Za inštruktáž pracovníkov, ktorí sa pohybujú po stavenisku, či 

vykonávajú  prácu, zodpovedá koordinátor BOZP, ktorý je na stavbe prítomný po celú dobu 

výstavby a zodpovedá za dodržiavanie bezpečnostných predpisov a preškolovania 

pracovníkov. 

17. Personálne obsadenie 
 

Veškerý personál musí spĺňať požiadavky ohľadom školenia a spôsobilosti vykonávať 

svoju profesiu prípadne musí byť držiteľom oprávnenia vykonávať danú činnosť. Všetci 

musia byť oboznámení s pracovným postupom, musia byť preškolení o dodržovaní BOZP 

a ochrane majetku. 

1x vedúci čaty – riadi a zodpovedá za prevedenie, má na starosť kontrolu vodorovnosti  

                           panelov, spôsob manipulácie s jednotlivými prvkami a taktiež zodpovedá za 

                           bezpečnosť práce 

1xžeriavnik s preukazom – obsluhuje žeriav a vykonáva údržbu žeriavu 

5x montážnik pre opláštenie – osadzuje sendvičové panely, príslušné prvky, rozmeriava 

                                                   správnu polohu osadenia panelov (viazačský preukaz) 

3x pomocný pracovník na stavbe – pomáha pri veškerých prácach pri osadzovaní a montáži  

                                                           sendvičových panelov a príslušných prvkov 

 

18. Stroje a pracovné pomôcky  
 

Prehľad strojov pomôcok. Podrobný popis technických parametrov v kapitole návrhu strojnej 

zostavy. 
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18.1. Stroje 
• Ťahač :                                                                Iveco AS 440S45 T/P 

• Náves :                                                               WIELTON NS 34 KT 

• Autožeriav :                                                        Liebherr LTM 1035, nosnosť 35t 

• Vysokozdvižná plošina :                                    GS – 2668 RT  

• Priamočiara reťazová píla na kov :                     SSU EB-Plus-FS 

• Okružná píla na sendvičové panely :                  Flex CSM 4060 

• Priamočiara píla                                           Bosch GST 25 Metal  
• Akumulátorový  nitovacia pištoľ:                        Gesipa Accubird s montážnym    

                                                                            nástavcom SFS intec 

• Elektrická uťahovačka s hĺbkovým dorazom :    BOSCH GSB 36 V-LI Professional 

 

18.2. Montážne pomôcky  
• Kliešte 
• Golasada 
• Nožnice na plech 
• Sada pilníkov 
• Kladivo 
• Striekacia pištoľ na lak a tmel na prípadne povrchové opravy 
• Murárska lopatka  
• Vedro na zarábanie malty 
• Hladítka na marmolit 

 

18.3. Meracie pomôcky 

• Pravítko 
• Vodováha 
• Pásmo 

• Nivelačný laser 

• Uholník 
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18.4. Ochranné pomôcky 
• Pracovný odev 

• Pevná pracovná obuv s oceľovou špičkou 

• Ochranná helma 

• Ochranné okuliare  

• Tlmiče na ochranu sluchu 

• Pracovné rukavice 

• Štít na ochranu tváre  

 

 

19. Pracovný postup opláštenia obvodu haly stenovými panelmi 
Kingspan KS 1000 AWP – horizontálna poloha 
 

19.1. Povrchová úprava sokla 
Sokel bude povrchovo upravený. Z vnútornej strany bude nanesená omietka na 

armovaciu mriežku ktorú si vopred uchytíme o tvárnice. Na finálnu úpravu povrchu vnútornej 

strany sokla bude použitý biely primalex. 

Z vonkajšej strany bude na tvárnice nalepený soklový polystyrén ISOVER EPS hr. 

30mm. Po nalepení poistíme polystyrén hmoždinkami ktoré navŕtame do tvárnic spolu so 

soklovým polystyrénom. Na prilepený soklový polystyrén uchytíme armovaciu mriežku 

pomocou klincov. Na takto uchytenú mriežku nanesieme tenkovrstvú omietku Baumit. 

Povrchová úprava sokla bude zakončená dekoračnou mozaikovou omietkou – marmolitom. 

 

19.2. Vymeranie otvorov a ich predvŕtanie 
 Na betónový sokel z debniacich tvárnic DT 15 si naznačíme pomocné risky pomocou 

meracích pomôcok a zakreslíme si budúce otvory pre skrutkové spoje. Vymerané otvory 

vyvŕtame pomocou vŕtačky s dorazom. 
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19.3. Ukotvenie hliníkového profilu L50x80x3,  

Soklovej odkvapovej lišty K184 a prvku Z03 

 
Po celom obvode sokla bude nalepená samolepiaca páska na ktorú nalepíme hliníkový 

profil L50x80x3 a zároveň ho ukotvíme do vopred vyvŕtaných otvorov pomocou skrutiek. Do 

ukotveného hliníkového profilu L50x80x3 vyznačíme otvory pre vŕtanie a vŕtačkou vyvŕtame 

otvory a to hustote 4 otvory na meter. Na klampiarsky prvok K184 nalepíme samolepiacu 

tesniacu PE pásku 20x3mm. Pásku nalepíme na dvoch miestach. Po nalepení pásky 

umiestnime prvok do požadovanej výšky podľa PD a pritlačíme prvok k ukotvenému profilu 

L50x80x3 a do vyvŕtaných otvorov v profile L ukotvíme soklovú odkvapovú lištu K184 spolu 

s prvkom Z03. Tento prvok slúži pre podopretie stenového panela v prvom rade. 

 

  

 

 

  

 

             Obr. 4.2 - K184                                                   Obr.4.3 -  Z03 

 

 

19.4. Rozmeranie a vyvŕtanie otvorov pre ukotvenie stenových 

panelov a príprava OK pre osadenie stenových panelov 

 
Na nosnú oceľovú konštrukciu si pomocou meracích pomôcok vymeriame pomocné 

risky pre správne osadenie panelu. Otvory budú vŕtané do stĺpov nosnej konštrukcie profilu 

HEA. Namerané otvory vyvŕtame pomocou vŕtačky. Priemer otvoru pre skrutkový spoj 

určíme podľa priemeru navrhovaných skrutiek. Na stĺpy oceľovej konštrukcie nalepíme 

samolepiacu tesniacu pásku ako aj na všetky ostatné konštrukcie, ktoré budú v styku so 

stenovými panelmi.  Samolepiaca páska je súčasťou príslušenstva panelov. 
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19.5. Osadenie prvého radu stenových panelov 

 
Panely budú osadzované v horizontálnej polohe. So stenovými panelmi Kingspan KS 

1000 AWP budeme manipulovať pomocou mobilného žeriava Liebherr LTM 1035. Pri 

manipulácii je potrebné dbať na zvýšenú opatrnosť aby nedošlo k fyzickému poškodeniu 

povrchu, či deformácii panelu, alebo zámku a delaminácii panelu, či poškodeniu zámku. 

S panelmi budeme manipulovať pomocou závesnej klieštiny  proti prevládajúcemu smeru 

vetra a vždy v polohe zvislej kolmo na pozdĺžnu os panelu. Po osadení klieštiny na panel  ich 

zaistíme  po krajoch kolíkmi.  

 

    

  

  

 

 

  

Obr.4.4 - Osadenie klieštin na okraje panelu 
 

 

 

 

 

 

Obr.4.5 - Horizontálne ukladanie stenových panelov 
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Obr.4.6 - Prehľad sortimentu kotviacich prvkov 

 

Stenové panely umiestňujeme postupne od spodnej krajnej podpor. Panel uložíme zámkom na 

držiak, pritlačíme na samolepiacu pásku a priskrutkujeme pomocou samovrtných skrutiek 

SFS Intec ø16mm s tesnením pod hlavou a elektrického uťahovača k nosnej oceľovej 

konštrukcii. Počas osádzania panelu dbáme neustále na správnu polohu panelu. Po 

prisktrukovaní na oboch stranách vložíme pri oba skrutkové spoje tesnenie a nanesieme 

silikónový tmel na spoj. Takto zatesnené okraje a spoje nám zabezpečia tesnosť spojov medzi 

jednotlivými panelmi. Ihneď po osadení panelov je potrebné odstrániť ochrannú fóliu 

z povrchu. 

 

  

 

 

 

 

 

         Obr.4.7 - Priskrutkovanie panelu               Obr.4.8 - Nanesenie silikónového tmelu            

                                                                                     a vloženie  tesnenia 
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  Obr.4.9 - Rozmiestneni kotviacich prvkov                Obr.4.10 - Detail odkvapovej rímsy  

Počas uťahovania skrutiek je potrebné správne dotiahnuť skrutku. Nesmie byť zatiahnutá 

málo, ale ani príliš aby nedošlo k deformácii tesnenia pod hlavou skrtuky. 

                                      

 

 

 

 

 

Obr.4.11 - Správne dotiahnutie skutky  

 

19.6. Osadenie ostatných stenových panelov 
Ďalšie  panely budeme postupne osadzovať na oceľovú konštrukciu v horizontálnej 

polohe a vo vyšších polohách budeme osadzovať pomocou autožeriavu  Liebherr  LTM 1035 

a vysokozdvižnej plošiny GS – 2668 RT. Jednotlivé panely sú medzi sebou spájané zámkom 

na oboch stranách panelu. Vertikálne spoje medzi jednotlivými poľami stenových panelov 

vyplníme PUR penou, a následne prinitujeme kryciu lištu K150 ku stenovým panelom. Na 

rohoch oceľovej konštrukcie spoje panelov osadíme kútovú lištu K106. Pred jej osadením 

nalepíme na stenové panely zvnútra samolepiacu tesniacu pásku a následne kútovú lištu 
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prinitujeme k panelu. Po osadení kútovej lišty vyplníme spoj rohových stenových panelov 

PUR penou. Na vonkajšiu stranu stenových panelov opäť nalepíme samolepiacu tesniacu 

pásku po celej dĺžke rohu a osadíme rohovú lištu K159. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Obr.4.12 - Kútová lišta K106                                 Obr.4.13 - Rohová lišta K159 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.4.14 - Horizontálny spoj stenových panelov 
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Obr.4.15 - Detail vertikálneho spoja a jeho prekrytie 

 

19.7. Vytvorenie dilatačných škár  
V miestach na fasáde, ktoré boli určené ako hranice dilatačných celkov vytvoríme 

dilatačné škáry. Pred upevnením stenových osadíme na nosnú konštrukciu dilatačnú lištu 

K118, ktorú nalepíme na pásku vopred nalepenú na oceľovú konštrukciu. Na dilatačnú lištu 

nalepíme samolepiacu tesniacu pásku a osadíme stenové panely. Medzeru medzi stenovými 

panelmi vyplníme PUR penou a spolu so skrutkovými spojmi ju prekryjeme krycou lištou 

K222 po celej dĺžke spoja. Kryciu lištu nakoniec prinitujeme k stenovým panelom. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr.4.16 - Dilatačná škára 
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19.8. Osadenie výplní otvorov 

Po opláštení stenovými panelmi vyrežeme otvory v obvodovom plášti podľa projektovej 

dokumentácie. Do týchto otvorov neskôr osadíme výplne. Panely budeme upravovať 

pomocou priamočiarej reťazovej píly a okružnej píly uvedenej v strojnej zostave.  

Pred osadením výplne otvorov upevníme pomocou butylovej samolepiacej tesniacej 

pásky 12x6 horný lemovací prvok K145. A po obvode otvoru osadíme lemovací prvok Z10. 

Lemovanie okenného rámu osadíme tak aby bol presah stenového panelu 40mm.Okenný rám 

bude ukotvený pomocou samovrtných skrutiek do lemovacieho prvku Z10 a do oceľové roštu, 

ktorý bol súčasťou dodávky nosnej oceľovej konštrukcie haly. V hornej časti otvoru sa medzi 

oknom a vyrezaným okrajom vynechá medzera 15mm, ktorá bude neskôr vyplnená PUR 

penou a následne bude prekrytá lemovacím prvkom K145 ktorý bude k panelom prinitovaný.          

 

           

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

       Obr.4.17 - Nadpražie odkvapu               Obr.4.18 -  Osadenie lemovacieho prvku Z10 

 

 

V spodnej časti okna upevníme do lemovacieho prvku pomocou samovrtných skrutiek 

plastové okno a vynecháme medzeru 15mm ktorá sa neskôr vyplní PUR penou a butylovou 

samolepiacu tesniacou páskou. Na túto pásku následne nalepíme parapetný prvok K151. 

Medzera po obvode okenné otvoru bude následne vyplnená PUR penou a prekrytá 

krycím lemovacím prvkom. 
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Obr.4.19 - Osadenie parapetu okna 

 

Osadenie vstupných dverí budeme vykonávať podobne ako osádzanie okien. Po obvode 

umiestnime lemovacie prvky Z10 a do nich pomocou samovrtných skrutiek ukotvíme 

plastové dvere. Medzery po obvode vyplníme PUR penou a prekryjem krycími lištami. 

Súčasťou opláštenia haly sú taktiež vráta. V oceľovej konštrukcii boli vopred vytvorené 

rámy pre uchytenie vrát. Do týchto rámov budú vráta osadené pomocou príslušenstva ktoré 

výrobca vrát dodáva spolu s návodom na montáž. Na ostenie vrát nalepíme dosku 

z polyuretánu pomocou samolepiacej tesniacej pásky. Vnútorný roh ostenia opatríme 

lemovacou lištou K197 a prinitujeme ju k rámu vrát. Vonkajšiu hranu opatríme lemovacou 

lištou K165 ktorú prinitujeme k lemovacej lište K197 a k stenovému panelu.  

 

 

 

 

 
 

 

Obr.4.20 - Ostenie vrát 
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Nadpražie vrát opatríme polyuretánovou doskou ktorá bude po celej šírke otvoru. 

Vnútorný roh nadpražia opatríme krycou rohovou lištou K197, ktorú prinitujeme k rámu vrát. 

Vonkajšiu hranu osadíme odkvapovou lištou K158, ktorú prinitujeme k rohovej krycej lište 

K197 a spojíme ju s odkvapovou lištou K157, ktorá bude vopred prinitovaná k rámovej 

konštrukcii vrát. Medzera medzi odkvapovými lištami K157 a K158 bude vyplnená PUR 

penou. Odstávajúci okraj stenového panelu opatríme rohovou krycou lištou K214 po celej 

šírke otvoru vrát. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.4.21 -  Nadpražie vrát 

 

19.9. Zrezanie štítových stien a osadenie vnútornej kútovej lišty 

Horizontálny spoj medzi stenovými a strešnými panelmi bude opatrený kútovými 

lištami K109. Pod lišty sa vopred nalepí samolepiaca tesniaca páska 20x6mm po celej dĺžke 

uloženia kútovej lišty. Po prilepení kútovej lišty na samolepiacu pásku prinitujeme 

k stenovým panelom. Je zakázané používať rozbrusovacie kotúče z dôvodu spálenia 

povrchovej úpravy panelu. 
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Obr.4.22 - Osadenie kútovej krycej lišty K109 

 

19.10. Ukončenie opláštenia obvodu haly 

Po kompletnej montáži výplní otvorov odstránime ochrannú fóliu najneskôr do štyroch 

týždňov od ukončenia prác. Prípadné chyby vzniknuté na povrchu stenových panelov počas 

vykonávania prác opravíme po dokončení syntetickou farbou v odpovedajúcej farbe povrchu.  

 

 

20. Pracovný postup opláštenia strechy haly strešnými panelmi 
Kingspan KS 1000 RW 
 

20.1. Príprava montáže strešných panelov 
Montáž strešných panelov bude nasledovať po osadení stenových panelov. Zvolený typ 

strešných panelov je vhodný pre strechy s minimálnym sklonom 7% (4°). Pred osadením 

prvého strešného panelu vytvoríme na strešnej oceľovej konštrukcii pomocnú pracovnú 

plošinu. Panely budú na strechu dopravované autožeriavom Liebherr LTM 1035. Manipulácia 

bude prebiehať pomocou klieštin na uchytenie panelu za pevnú vlnu.  
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Obr.4.23 - Manipulácia so strešným panelom              Obr.4.24 - Postupnosť ukladania       

                 pomocou klieštiny strešných panelov 

 

 

Pred osadením strešných panelov nalepíme na oceľovú konštrukciu naznačíme pomocné 

risky a nalepíme samolepiacu tesniacu PE pásku. Taktiež nalepíme samolepiacu PE pásku na 

posledné dva  hrebeňové nosníky, na ktorú nalepíme po celej dĺžke hrebeňa vnútornú  

hrebeňovú lištu K101. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.4.25 - Vnútorná hrebeňová lišta K101 

 

20.2. Montáž strešných panelov Kingspan KS 1000RW 

 
   Následne začneme postupne ukladať strešné panely a po uložení panelu sa 

presvedčíme o jeho tesnosti a presnosti uloženia. Počas ukladania panelov stačí každý 

predbežne ukotviť dvomi skrutkami, avšak pre koncom zmeny je dôležité aby boli v paneloch 

umiestnené všetky skrutky. Začneme prvým panelom, ktorý umiestnime na krajný odkvap 
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a ukotvíme ho samovrtnými skrutkami. Panel uložíme s priečnym a pozdĺžnym presahom 

mimo halu podľa projektovej dokumentácie. Postupne pokladáme ďalšie panely až ku 

hrebeňu tak, aby sme mohli vykonať na paneloch podrez 250mm a panely spojíme pomocou 

samovrtných skrutiek 4,8mm. Avšak aby bol priečny spoj medzi panelmi kvalitný,  je 

potrebné z miesta prekrývajúceho plechu dôkladne odstrániť zbytky tepelnej izolácie, zo 

spodného prekrývajúceho panelu fóliu a všetky prípadne nepresnosti, ktoré vznikli počas 

výroby. Týmto spôsobom si zaručíme plynulý prechod medzi panelmi. Panely kotvíme 

k strešnej oceľovej konštrukcii samovrtnými skrutkami so závitom pod hlavou podľa 

štandartného rozmiestnenia kotviacich prvkov. Skrutky osadíme v každej druhej vlne panelu. 

Pri spodnej odkvapovej hrane je kvôli zvýšenému zaťaženiu potrebné osadiť skrutky v každej 

vlne a v poslednom rade skrutiek. Pri hrebeni strechy taktiež rozmiestnime skrutky hustejšie, 

ako pri odkvapovej hrane. Pred dotiahnutím skrutiek je potrebné odstrániť ochrannú fóliu 

v miestach skrutkových spojov. Ďalší rad začneme opäť ukladať od odkvapu. Na hranu 

predošlých strešných panelov nalepíme samolepiacu tesniacu pásku po celej dĺžke spoja 

a priložíme ďalší panel. Na spodnú stranu budúceho spoja nalepíme parotesniacu pásku. 

Pozdĺžny spoj poistíme samovrtnými skrutkami po každých cca 500mm. Na ukotvené strešné 

panely rozmiestnime roznášacie dosky po ktorých sa pracovníci budú pohybovať. Toto 

zabezpečenie je potrebné aby nedošlo k povrchovému poškodeniu strešných panelov 

a pošmyknutiu pracovníkov na hladkom povrchu.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.4.26 - Pozdĺžny spoj medzi strešnými panelmi 
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Obr.4.27 - Priečny spoj medzi strešnými panelmi s podrezom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.4.28 - Spôsob kotvenia v strešnom väznicovom systéme 
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Obr.4.29 - Štandardné umiestnenie skrutiek vo vlne 

 

 

 

 

Obr.4.30 - Štandardné rozmiestnenie skrutiek v mieste zvýšeného zaťaženia 

pri hrebeni strechy a odkvape 

 

20.3. Vytvorenie dilatačných škár 
 

V miestach na streche, ktoré boli určené ako hranice dilatačných celkov, vytvoríme 

dilatačné škáry. Pred upevnením strešných panelov osadíme v dilatačnej škáre oceľovej 

konštrukcie strešnú dilatačnú lištu vnútornú K122 a prinitujeme ju k nosnej oceľovej 

konštrukcii. Následne osadíme strešné panely a medzeru medzi nimi vyplníme PUR penou. 

Potom prinitujeme dilatačnú lištu K132 k strešnému panelu. Nakoniec k strešným panelom 

a k dilatačnej lište prinitujeme vonkajšiu kryciu dilatačnú lištu K121 po celej šírke dĺžke 

dilatačnej škáry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.4.31 - Strešná dilatačná škára 
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20.4. Osadenie klampiarskych prvkov 
 

Po osadení a ukotvení všetkých strešných panelov vyplníme hrebeňovú škáru PUR 

penou. Podľa vonkajšej hrebeňovej lišty si rozmeriame na hrebeň strechy risky na ktoré 

nanesieme tmel a nalepíme  tesniace profily P12. Na posledný rad tesniacich profilov 

umiestnime vystrihovanú lištu K102 určenú pre strešné panely typu RW. Po ukončení 

osádzania vystrihovaných líšt osadíme vonkajšiu hrebeňovú lištu K103a  po celej dĺžke 

hrebeňa a ukotvíme ho do vlny spolu s vystrihovanou lištou K102 pomocou samovrtných 

skrutiek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.4.32 - Osadenie hrebeňových líšt, vystrihovanej lišty a tesniacich profilov 

 

 

Po ukončení prác na hrebeni strechy dokončíme klampiarske práce na odkvape. Pred 

začiatkom osadzovania odkvapových prvkov ukončíme prepojenie medzi stenovými 

a strešnými panelmi kútovou lištou K193 ktorú prinitujeme o strešné panely a stenové panely 

po cca 1m. Po osadení kútovej lišty osadíme kryciu lištu žľabu K110 ktorý prinitujeme ku 

strešnému panelu po cca 1m. Po osadení krycej lišty žľabu osadíme zo spodnej strany 

strešných panelov žľabovú odkvapovú lištu – spodnú K107, ktorú prinitujem o spodnú časť 

strešných panelov taktiež po cca 1m. 
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     Obr.4.33 - Krycia lišta žľabu K110                     Obr.4.34 - Žľabová lišta – spodná K107 

 

Po osadení krycích líšt začneme s osadzovaním hákov pododkvapových žľabov Z01b. 

Po každom cca 1m prevŕtame vlnu strešného panelu a vsunieme do nich skrutky P10 s 

podložkou a zospodu strešného panelu maticou priskrutkujeme hák pododkvapového žľabu. 

Háky osádzame tak, aby sme po osadení pododkvapového žľabu dodržali navrhovaný spád 

žľabu. Do hákov nakoniec osadíme pododkvapový žľab K136. Po ukončení prác na strešných 

žľaboch osadíme na strešné žľaby kónické kotlíky K136c na pozíciach navrhovaných podľa 

projektovej dokumentácie. Do stenových panelov ukotvíme objímky zvodov K136g 

v rozostupoch 2m. Následne osadíme do objímok kruhové zvody K136f a nadrímsové koleno 

K136d, ktoré nasunieme do kónických kotlíkov. Zvody ukončíme nasadením výtokovými 

kolenami K136i vo výške 150mm od upraveného terénu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.4.35 - Osadenie podokvapového žľabu 
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Obr.4.36 - Detail odvodňovacieho systému 

 

20.5. Prepojenie steny zo strechou  
Súčasťou haly je aj sklad, ktorý bude taktiež opláštený stenovými panelmi Kingspan KS 1000 

AWP a strešnými panelmi Kingspan KS 1000 RW. Prechod medzi stenou haly a strechou 

bude vyriešený prechodovými lištami. Pred osadením stenových panelov v mieste prechodu 

priskrutkujeme lištu K172 po celej dĺžke strechy skladu na ktorú neskôr osadíme stenové 
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panely. Medzeru medzi stenou a strechou vyplníme PUR penou. Na strešné panely si 

naznačíme pomocné risky na ktoré nanesieme lepiaci tmel a prilepíme tesniaci profil P12 

určený pre strešné panely RW. Tesniaci profil nalepíme v dvoch radoch cca 20cm od seba po 

celej dĺžke strechy. Na vonkajší rad tesniaceho profilu P12 osadíme vystrihovanú lištu K102 

a priskrutkujeme ju spolu vonkajšou krycou lištou K139 ku strešným panelom po cca 300mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Obr.4.37 - Detail prechodu steny a strechy 

 

20.6. Vyrezanie a osadenie strešných otvorov 
Po osadení strešných panelov si podľa projektovej dokumentácie vymeriame miesto 

a tvar strešného otvoru. Ten následne vyrežeme pomocou priamočiarej píly a na miesto 

otvoru osadíme manžetu P26, ktorú priskrutkujeme ku strešnému panelu pomocou 

samovrtných skrutiek. 
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Obr.4.38 – Detail osadenia prechodovej strešnej manžety 

21.  Kontrola vyhotovenia diela a kvalita 
 
21.1. Vstupná kontrola 

Pred zahájením technologickej etapy montáže stenových a strešných panelov 

Kingspan je potrebné skontrolovať stav zhotovenej oceľovej konštrukcie v predošlej 

technologickej etape. Dôležité je skontrolovať správnu priestorovú orientáciu nosných 

stĺpov podľa projektovej dokumentácie, ich rovnosť, rozmery medzi stĺpmi a povrchovú 

pripravenosť. Je nutné skontrolovať, či dodaný materiál korešponduje s dodávacím listom  

a neprišlo ku zámene materiálu s inými vlastnosťami. Musí byť vykonaná kontrola 

jednotlivých panelov, všetkých klampiarskych prvkov a hlavne či neboli poškodené 

počas dopravy. Taktiež musí byť vykonaná kontrola jednotlivých výplní otvorov. 

Prípojky, náradie a stavebné stroje musia byť plne funkčné. V prípade strojov musí byť 

známy posledný dátum ich revízie, podľa ktorých sa predpokladá, že počas stavebných 

prác  nepríde k ich poruche a tým pádom nehrozí napríklad únik oleja, pohonných hmôt 
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alebo iných ekologicky škodlivých látok. Taktiež bude vykonaná aj kontrola pracovníkov 

a ich potrebných oprávnení k ovládaniu a manipulácii so strojmi na stavbe. 

21.2. Medzioperačná kontrola 
Dôležité je skontrolovať správnosť osadenia stenových a strešných panelov pred ich 

samotným ukotvením skrutkami t.j. tesnosť a zachovanie čistoty drážky panelu. Taktiež 

je dôležité dohliadať nad správnym doťahovaním skrutiek a správnym osadením 

klampiarskych výrobkov. Dôležité je dohliadať nad správnym osadením výplní otvorov. 

Je potrebné kontrolovať, či sú správne dodržiavané pracovné postupy a správne 

zachádzanie so strojmi a ostatnými stavebnými mechanizmami. 

21.3. Výstupná kontrola 
Po dokončení bude vykonaná kontrola všetkých častí opláštenia z hľadiska 

mechanického poškodenia a kontrola ich osadenia podľa projektovej dokumentácie 

a kladačského plánu. Vizuálna kontrola osadených panelov a výplní otvorov po osadení. 

Povolená odchylka panelov viď tabuľka:  

 Dĺžka panelu 

Dĺžka panelu pod 6 m ±4 mm 

Dĺžka panelu 6 m či viac a menej než 12 m ±6 mm 

Dĺžka panelu 12 m či viac ±8 mm 

Širka panelu ±3 mm 

Hrúbka 

Hrúbka panelu d ≤ 50 mm ±2 mm 

Hrúbka panelu 50 mm < d < 100 mm +3 mm −2 mm 

Hrúbka panelu d ≥ 100 mm +3 mm −3 mm 

Pravouhlosť rezu ≤ 0,5 % šírky panelu 

Priečne prehnutie (Δ1 + Δ2) / 2 ≤ 10 mm 

Všetky nezrovnalosti, zmeny alebo opravy je nutné po ich objavení zapísať do 

stavebného denníka ! 

22. Bezpečnosť a ochrana zdravia 
Každý účastník stavby je počas práce povinný dbať na svoju bezpečnosť a aj 

bezpečnosť svojho okolia. K tomu bude každý pracovník preškolený podľa pravidiel 
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BOZ a platnej vyhlášky. Každý pracovník potvrdí svojim podpisom, že bol patrične 

preškolený a bude dodržiavať predpísané pravidlá. 

V súvislosti s touto časťou je potrebné konať v súlade s nasledovnými nariadeniami: 

Nariadenie vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálnych požiadavkách na bezpečnosť 

a ochranu zdravia pri práci na stavenisku. 

Nariadenie vlády č.362/2005 Sb., o bližších požiadavkách na bezpečnosť a ochranu 

zdravia pri práci na staveniskách s nebezpečím pádu  z výšky alebo do hĺbky. 

Príloha č.1 k nariadeniu vlády č.591/2006 Sb., - Všeobecné požiadavky 

I. požiadavky na zaistenie staveniska 

II. zariadenie pre rozvod energie 

III. požiadavky na vonkajšie pracovisko na stavenisku 

Príloha č.2 k nariadeniu vlády č.591/2006 Sb., - Bližšie požiadavky na bezpečnosť 

a ochranu zdravia pri prevádzke a používaní strojov a náradia na stavenisku 

I. Všeobecné požiadavky na obsluhu strojov 

Prílohač.3 k nariadeniu vlády č.591/2006 Sb., - Požiadavky na organizáciu práce 

a pracovné postupy 

I. Skladovanie a manipulácia s materiálom 

XI.       Montážne práce 

Nariadenie vlády č.362/2006 Sb., o bližších požiadavkách na bezpečnosť a ochranu 

zdravia pri práci na staveniskách s nebezpečím pádu  z výšky alebo do hĺbky 

I. Zaistenie proti pádu technickou konštrukciou 

II. Zaistenie proti pádu osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami 

IV. Zaistenie proti pádu predmetov a materiálov 

V. Zaistenie pod miestom práce vo výške a v jeho okolí 

VI. Práce na streche 

VII. Dočasné stavebné konštrukcie 

VIII. Zhadzovanie predmetov a materiálov 

IX. Prerušenie práce vo výškach 

X. Krátkodobé práce vo výškach 

XI. Školenie zamestnancov 
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23. Ekológia a tabuľka odpadov 

Predpokladaná produkcia  odpadov počas výstavby navrhovaných areálov (zatriedenie 
podľa vyhlášky MŽP ČR  č. 381/2001 Sb. v znení neskorších predpisov – katalóg 
odpadov)  

Tab.4.1 – Tabuľka odpadov 

Kód odpadu 
Názov druhu odpadu 

Kategória 
odpadu 

17 01 01 Betón - množstvo O 

17 01 07 Zmesy alebo oddelené frakcie betónu, či keramiky O 

17 02 03 Plasty O 

17 06 04 Izolačné materiály O 

17 04 05 Železo a oceľ O 

17 04 07 Zmesné kovy O 

17 04 09 Kovový odpad znečistený nebezpečnými látkami N 

17 02 04 Sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky N 

20 01 01 Papier a lepenka O 

20 01 11 Textil   Textilné materiály O 

20 02 01 Biologický rozložiteľný odpad O 

20 02 03 Iný biologický nerozložiteľný odpad O 

   20 03       Ostatný komunálny odpad O 

20 03 01 Zmesný komunálny odpad O 

20 03 99 Komunálne odpady bližšie neurčené O 

Vysvetlivky: O – ostatný odpad  N – nebezpečný odpad 

Zneškodňovanie odpadov počas výstavby bude zabezpečovať dodávateľ stavby. Zmesový 

komunálny odpad produkovaný zamestnancami počas výstavby bude zneškodňovaný 

skládkovaním.  
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Komunálny odpad 
Odvoz odpadu bude zabezpečený zmluvou s profesionálnou organizáciou. 

 

24. Vplyv stavby na životné prostredie a riešenie jeho ochrany  
 

Počas výstavby nebude nijakým spôsobom poškodzované ani ohrozované životné 

prostredie. V okolí staveniska a na okolitých stavebných parcelách sa nevyskytujú žiadne 

ochranné pásma ani inak chránená vegetácia. Priamo na stavenisku budú umiestnené 

kontajnery na separovaný odpad a to na plasty a ostatný stavebný odpad. Všetky odpady, 

ktoré budú počas stavby vznikať budú odstraňované v súlade so zákonom č.185/2001 Sb., 

zákon o odpadoch. 

Požiadavky na ochranu proti hluku vychádzajú zo zákona č.258/2000 Sb. o ochrane 

verejného zdravia a nariadenia vlády č.148/2006 Sb. o ochrane zdravia pred nepriaznivými 

účinkami hluku a vibrácií. 

 

25. Zoznam použitých materiálov 
 

ČSN 73 26 11 – Odchylky rozmerov a tvarov oceľových konštrukcií. 

Vyhláška MŽP ČR  č. 381/2001 Sb. v znení neskorších predpisov – katalóg odpadov 

Zákon č.185/2001 Sb., zákon o odpadoch 

Zákon č.258/2000 Sb. o ochrane verejného zdravia 

Nariadenie vlády č.148/2006 Sb. o ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami hluku a 

vibrácií. 

Nariadenie vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálnych požiadavkách na bezpečnosť 

a ochranu zdravia pri práci na stavenisku 

Nariadenie vlády č.362/2006 Sb., o bližších požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia 

pri práci na staveniskách s nebezpečím pádu  z výšky alebo do hĺbky 

www.kingspan.cz 

www.hanys.cz  

www.alureal.sk  

 

http://www.kingspan.cz
http://www.hanys.cz
http://www.alureal.sk
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VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ  
FAKULTA STAVEBNÍ 

__________________________________________________________________________________ 

 

BAKALÁRSKÁ PRÁCA 
STAVEBNO TECHNOLOGICKÁ ETAPA  REALIZÁCIE 

OBVODOVÉHO PLÁŠŤA BUDOVY 

 

 

 

 

 

 

V. ČASŤ 

RIEŠENIE ORGANIZÁCIE VÝSTAVBY PRE ZADANÚ 
TECHNOLOGICKÚ ETAPU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   BRNO 2014                                                                                    VYPRACOVAL:  Rábek Michal 
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26. Technická správa  riešenia organizácie výstavby  
 

Identifikačné údaje o stavbe: 

Názov stavby:                    LUKY MZ, SNP č.33, Šaľa 

Charakter stavby:              Novostavba výrobnej haly a administratívnej budovy 

Odvetvie:                          Nebytová stavba 

Zhotoviteľ:                        Fritech s.r.o. 

                                          Korytnická 1  

                                          821 07 Bratislava 

Miesto stavby:                   Šaľa 

Čísla parciel:                     2879/6       

 

27. Potreby a spotreby rozhodujúcich médií a hmôt, ich zaistenie 
 

Výpočet zaťaženia elektrickou energiou bude použité pre návrh napájacieho zdroja. Celkový 

výkon  potrebný pre návrh je súčtom elektromotorov na stavenisku. 

 

Výkon elektromotorov 

Priamočiara reťazová píla na kov                                                1,6kW 

Okružná píla na sendvičové panely  1,4kW 

Priamočiara píla  0,7kW 

Elektrický ohrievač (1Kw) 6ks  6,0kW 

  

 Celkový výkon                                                                           9,7kW 

 

Ďalej je nutné taktiež započítať výkon vnútorného osvetlenia jednotlivých buniek. Osvetlenie 

priestorov bude určené podľa toho o aké priestory sa jedná, či skladovacie, administratívne 

alebo hygienické. 

Plocha jednej bunky je 14,61 m2 . Vonkajšie osvetlenie staveniska bude osvetlovať plochu 

2296m2. 
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Tab.5.1 – Výpočet celkového potrebného výkonu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkový požadujúci výkon je daný súčtom výkonov elektromotorov a osvetlenia : 

kWPPP ioimi 69,3399,2370,9 =+=+=  

Výpočtový výkon : 

kWkPP sip 69,33169,33 =⋅=⋅=  

Ks je súčiniteľ súčasnosti, t.j pomer inštalovaných výkonov jednotlivých spotrebičov, ktoré sú 

zároveň v chode Pip [W] k inštalovanému výkonu všetkých spotrebičov Pi [W]. Vo výpočte 

uvažujeme s možnosťou všetkých spotrebičov v chode súčasne preto je výsledná hodnota 

súčiniteľa ks = 1. 

 

Pre napájanie staveniska bude podľa výpočtov použitý transformátor 22/0,4kV aTO372/22 

 

- výkon transformátoru Sn = 0,63 MVA 

- straty nakrátko ∆Pk = 11,1kW 

- straty naprázdno ∆Po = 1,36kW 

- prúd naprázdno io = 1,2% 

- napätie nakrátko uk = 6% 

- koeficient využití transformátoru γs = 0,752 

- koeficient poruchy transformátoru  γp = 1,00 

 

Inštalovaný výkon osvetlenia  na stavenisku 
osvetlenie 

vnútorných 
priestorov 

Výkon pre osvetlenie 
plochy (kW/m²) 

Celková plocha 
(m²) Výkon osvetlenia (kW) 

kancelárie 0,02 29,22 0,58 
šatne, umyváreň 0,006 29,22 0,18 
sklady 0,003 29,22 0,09 
jedálne 0,006 29,22 0,18 

osvetlenie 
vonkajších 
priestorov 

výkon pre osvetlenie 
plochy (kW/m²) 

Celková plocha 
(m²) 

Výkon osvetlenia 
(kW) 

Plocha staveniska 0,01 2296 22,96 
celkový potrebný výkon na osvetlenia  23,99 



67 

 

Vzhľadom nato, že elektrická energia čerpaná priamo z prístupového transformátora 

o výkone väčšom než je požadovaný výkon 33,96kW je možné zapojiť všetky elektrické 

spotrebiče naraz. 

28.  Odvodnenie staveniska 
 

Plocha staveniska bude spevnená štrkom alebo drveným stavebným odpadom proti 

rozbahneniu. Celá plocha bude vyspádovaná. Dažďová voda bude odvádzaná zo staveniska 

do záchytnej jímky. Pred záchytnou jímkou bude umiestnený lapač ropných látok. 

 

29. Napojenie staveniska na existujúcu dopravnú a technickú  
       infraštruktúru 

 
Cez stavenisko prechádza verejný vodovod, ktorý je potrebné vopred zamerať a vytýčiť, 

aby pri výkopových prácach neprišlo k jeho poškodeniu. Ostatné inžinierske siete sa 

nachádzajú v blízkosti staveniska, ktoré bude taktiež potrebné zamerať a vytýčiť hlavne pri 

budovaní spevnených plôch. Na stavenisku bude umiestnených 8 buniek. Tieto budú slúžiť 

spolu s prenosnými WC pre zabezpečenie sociálneho zázemia pracovníkov. Prenosné WC pre 

pracovníkov budú dodávané s možnosťou chemickej likvidácie odpadu. Všetky odpadné vody 

budú z umyvární, WC a kancelárie budú odvádzané zo staveniska do verejnej kanalizačnej 

siete na ulici Staničnej. Dažďová voda bude odvádzaná zo staveniska do záchytnej jímky. 

Pred záchytnou jímkou bude umiestnený lapač ropných látok. Prívod vody na stavenisko bude 

zabezpečovať prípojka napojená verejný vodovod na ulici Staničná. Rovnako bude zriadený 

prívod elektrickej energie. Prípojka NN bude napojená verejnú elektrickú sieť vedenú na ulici 

Staničná. Verejná elektrická sieť je vedená pod úrovňou terénu a napojenie bude realizované 

do najbližšej prisky. Prívod elektrickej energie k bunkám bude vedený v chráničke vloženej 

do žľabu, ktorý bude po vytýčení osadení do terénu. Po stavenisku bude elektrina rozvádzaná 

pomocou staveniskového rozvádzača s odpovedajúcim príkonom. Maximálny príkon 

elektrickej energie bude určený z navrhovanej strojnej sústavy a nasadenia strojov. 

Prístup na stavenisko bude priamo z priľahlej verejnej komunikácie ulice Staničná. K hale 

budú vybudované tri vstupy cez posuvné brány. Dve brány sa budú nachádzať v prednej časti 

oploteného pozemku a jedna, vedľajšia bude umiestnená v zadnej časti. Taktiež na stavenisku 

budú vybudované 2 brány. 
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Výpis buniek: 

2x Kancelária 

2x Jedáleň (Vzájomne prepojené) 

1x Umyváreň 

1x Šatňa 

2x Sklad 

1x Mobilné WC 
 
30. Vplyv realizácie stavby na okolité stavby a pozemky 

 
Pozemok staveniska sa rozkladá na stavebnom pozemku s číslom 2879/6 v meste Šaľa. 

Parcela budúceho staveniska na nachádza z časti na bývalej autobusovej zastávke SAD 

a z časti na trávnatej ploche. Terén trávnatej plochy je rovinatý bez výraznejších zmien 

v profile terénu. Pred začatím prác na opláštení haly sendvičovými panelmi Kingspan bude 

stavenisko pripravené z predchádzajúcich etáp realizácie výstavby. Prístup na stavenisko bude 

obmedzený oplotením po celom obvode staveniska do výšky 2m. K hale budú vybudované tri 

vstupy cez posuvné brány. Dve brány sa budú nachádzať v prednej časti oploteného pozemku 

a jedna, vedľajšia bude umiestnená v zadnej časti. Taktiež na stavenisku budú vybudované 2 

brány. Jedna bude slúžiť pre príchod na stavenisko a druhá pre odchod zo staveniska. Obe 

brány budú počas pracovnej doby strážené zodpovednými pracovníkmi proti neoprávnenému 

vstupu na pracovisko.  Bezpečnostné opatrenia pri vstupe sa nebudú vzťahovať na 

pracovníkov stavebných firiem, dopravných firiem, dozoru a kontrolných návštev ohlásených 

u stavbyvedúceho. Všetky osoby pohybujúce sa po stavenisku musia byť vybavené 

ochrannými pomôckami podľa platného dokumentu BOZP. 

 

31. Ochrana okolia staveniska a požiadavky na súvisiace  
asanácie, demolácie a likvidácie drevín 

 
Stavenisko bude po celom obvode oplotené plotom výšky 2m s priehľadnou výplňou 

a vrátami s možnosťou zamykania v miestach vstupu na stavenisko a východu zo staveniska. 

Na vrátach bude bezpečnostná tabula o výjazde a vozidiel zo stavby a zákaze vstupu tu 

nepovolaným osobám. 
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32. Maximálne zábery pre stavenisko (dočasné/trvalé) 
Na stavebnej parcele sa nenachádzajú žiadne existujúce objekty. Predošlé objekty 

autobusovej stanice SAD boli zbúrané a stavebný odpad bol použitý ako podkladná vrstva na 

stavenisku, predovšetkým pre vytvorenie spevnených plôch. 

 

32.1. Prevádzkové vybavenie 
1) Oplotenie staveniska – mobilné plotové dielce 3500ZN 

2) Prípojky na stavenisku – voda, elektrina, dažďová kanalizácia, splašková 

kanalizácia 

3) Spevnená komunikácia na stavenisku – štrková vrstva hr.100-150mm 

4) Mobilný žeriav Liebherr LTM 1035 

5) Vysokozdvižná plošina GS-2668 RT 

6) Kontajnery na separovaný odpad 

 

32.2. Sklady a skládky 
1) Sklady stavebného materiálu a náradia s možnosťou zamykania 

2) Skládka prvkov panelov Kingspan 

3) Skládka stenových panelov Kingspan 

4) Skládka strešných panelov Kingspan 

 

32.3. Sociálne vybavenie  
1) Kancelárske bunky – Stavbyvedúci, majster 

2) Sanitárne bunky – Šatňa, WC, Umyváreň 

S možnosťou ubytovania pracovníkov na stavenisku sa neuvažuje 
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33. Maximálne produkované množstvo a druhy a odpadov  
a emisií pri výstavbe a ich likvidácia 

 
Zneškodňovanie odpadov počas výstavby bude zabezpečovať dodávateľ stavby a bude 

prebiehať podľa zákona č. 185/2006 Sb., o odpadoch. Jednotlivé  odpady budú separované do 

odpovedajúcich kontajnerov určených na jednotlivé odpady. Separovaný odpad ako zmesné 

kovy, železo a oceľ budú likvidované v zberných surovinách v Šali. Zmesový komunálny 

odpad produkovaný zamestnancami počas výstavby bude zneškodňovaný skládkovaním na 

miestnom zbernom dvore v obci Diakovce. Odvoz odpadu bude zabezpečený zmluvou s 

profesionálnou organizáciou. 
 

Tab.5.2 – Tabuľka druhov odpadov a ich spôsob likvidácie 

Kód 
odpadu Názov druhu odpadu a množstvo      Likvidácia 

17 01 01 Betón – množstvo – 20kg 
Zberný dvor 

Diakovce 

17 01 07 Zmesy alebo oddelené frakcie betónu,  
či keramiky - 20kg 

Zberný dvor 
Diakovce 

17 02 03 Plasty – 50kg 
Zberný dvor 

Diakovce 

17 06 04 Izolačné materiály – 50kg 
Zberný dvor 

Diakovce 

17 04 05 Železo a oceľ – 300kg 
Zberný suroviny 

Šaľa 

17 04 07 Zmesné kovy – 300kg 
Zberný suroviny 

Šaľa 

17 04 09 Kovový odpad znečistený nebezpečnými  
látkami – 300kg 

Zberný suroviny 
Šaľa 

17 02 04 
Sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky – 
300kg 

Zberný dvor 
Diakovce 

20 01 01 Papier a lepenka – 200kg 
Zberný dvor 

Diakovce 
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20 01 11 Textil   Textilné materiály – 50kg 
Zberný dvor 

Diakovce 

20 02 01 
 Biologický rozložiteľný odpad – 250kg 

Zberný dvor 
Diakovce 

20 02 03 
 Iný biologický nerozložiteľný odpad – 250kg 

Zberný dvor 
Diakovce 

   20 03       Ostatný komunálny odpad – 200kg 
Zberný dvor 

Diakovce 

20 03 01 Zmesný komunálny odpad – 500kg 
Zberný dvor 

Diakovce 

20 03 99 Komunálne odpady bližšie neurčené – 200kg 
Zberný dvor 

Diakovce 

 

Množstvo vyprodukovaných emisií počas výstavby bude minimálne. Pre prípadný únik 
kvapalín z motorových vozidiel sa bude na stavenisku nachádzať vhodný absorbent. 

 

34. Bilancia zemných prác, požiadavky na prísun alebo depónia  
zemín 

 
Ornica bola pred začatím stavebných prác stiahnutá a odvezená na miesto určené za 

mestom. Celá plocha staveniska je spevnená štrkom alebo drveným stavebným odpadom 

a vyspádovaná tak aby v prípade dažďov nedochádzalo k rozbahneniu plochy, ktoré by 

značne sťažilo pracovné podmienky na stavenisku počas vykonávania prác. 
 

35. Ochrana životného prostredia pri výstavbe 
 

Na stavenisku môžu byť použité iba také stroje, ktoré sú v dobrom technickom stave, takom 

aby nedošlo k úniku ropných látok do pôdy a spodných vôd. Všetky odpady budú likvidované 

poverenými osobami. Vzniknutý odpad bude odvážaný na vopred určené skládky. Počas 

výstavby nesmie dochádzať k znečisťovaniu okolia a okolitého ovzdušia. 

• Zákon č.  86/2002 Sb., O ochrane ovzdušia  
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• Zákon č.114/1992 Sb., Zákon o ochrane prírody a krajiny 

• Zákon č.  17/1992 Sb., Zákon o životnom prostredí 

• Zákon č.185/2001 Sb., Zákon o odpadoch 

• Zákon č.383/2001 Sb., O podrobnejšom nakladaní s odpadom 

Predpokladaná produkcia  odpadov počas výstavby navrhovaných areálov (zatriedenie 

podľa vyhlášky MŽP ČR  č. 381/2001 Sb. v znení neskorších predpisov – katalóg odpadov)  
 

Tab.5.3 - Tabuľka druhov odpadov 

Kód odpadu 
Názov druhu odpadu 

Kategória 
odpadu 

17 01 01 Betón - množstvo O 

17 01 07 Zmesy alebo oddelené frakcie betónu, či keramiky O 

17 02 03 Plasty O 

17 06 04 Izolačné materiály O 

17 04 05 Železo a oceľ O 

17 04 07 Zmesné kovy O 

17 04 09 Kovový odpad znečistený nebezpečnými látkami N 

17 02 04 Sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky N 

20 01 01 Papier a lepenka O 

20 01 11 Textil   Textilné materiály O 

20 02 01 Biologický rozložiteľný odpad O 

20 02 03 Iný biologický nerozložiteľný odpad O 

   20 03       Ostatný komunálny odpad O 

20 03 01 Zmesný komunálny odpad O 

20 03 99 Komunálne odpady bližšie neurčené O 

Vysvetlivky: O – ostatný odpad  N – nebezpečný odpad 
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Zneškodňovanie odpadov počas výstavby bude zabezpečovať dodávateľ stavby. Zmesový 

komunálny odpad produkovaný zamestnancami počas výstavby bude zneškodňovaný 

skládkovaním.  

Komunálny odpad 
Odvoz odpadu bude zabezpečený zmluvou s profesionálnou organizáciou. 

 

 

36. Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na  
stavenisku, posúdenie potreby koordinátora bezpečnosti  
a ochrany zdravia pri práci podľa iných právnych predpisov 

 
Počas vykonávania stavebných prác musia byť rešpektované pravidlá: 

• Nariadenie vlády 591/2006 Sb., požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na 

staveniskách  

• Nariadenie vlády 362/2005 Sb., požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri 

nebezpečenstve pádu 

• Nariadenie vlády 101/2005 Sb., o podrobnejších požiadavkách na pracovisku a pracovné 

prostredie 

• Nariadenie vlády 21/2003 Sb., technické požiadavky na osobné ochranné prostriedky 

• Nariadenie vlády 178/2001 Sb., podmienky ochrany zdravia zamestnancov pri práci 

• Zákon 309/2006 Sb., zaistenie ďalších podmienok bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci  

• Zákon 378/2001 Sb., požiadavky na bezpečnú prevádzku a používanie strojov 

 

Zhotoviteľ je povinný riadne preškoliť a oboznámiť svojich zamestnancov 

s potrebnými predpismi, technickými normami, predpismi BOZP a taktiež bezpečnosti pri 

práci s mechanizmami. Rozsah oboznámenia musí odpovedať rozsahu činností jednotlivých 

pracovníkov. Projektant musí byť taktiež  oboznámený so základnými požiadavkami BOZP 

týkajúcich sa predmetnej stavby. Tieto pravidlá sa týkajú taktiež zhotoviteľa a budúceho 

prevádzkovateľa objektu. Okrem vyššie citovaných vyhlášok sú ďalej povinní riadiť sa 

novelizovanými staťami zákonníku práce v platnom znení. 
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37. Úpravy pre bezbariérové užívanie výstavbou dotknutých  
stavieb 

 
V okolí staveniska sa nenachádzajú stavby, ktoré by vyžadovali bezbariérové užívanie. 

Projekt neuvažuje s bezbariérovým riešením. 

 
38. Zásady pre dopravno - inžinierske opatrenie 

 
V prípade nutnosti je možné vytvoriť dočasné obmedzenie v ul. Staničná. Dopravná 

zmena musí byť riadne vyznačená zvislým dočasným dopravným označením schváleným 

mestom Šaľa podľa platného dopravného zákona. O obmedzení je nutné evidovať 

dokumentáciu a k tomu potrebné povolenia. 

 

39. Stanovenie špeciálnych podmienok pre realizáciu stavby,  
realizácia stavby za prevádzky, opatrenie voči účinkom  
vonkajšieho prostredia pri výstavbe a pod. 

 
Prevádzka spojená s realizáciou stavby bude prebiehať na stavebnom pozemku  

a doprava na priľahlej ulici nebude nijak obmedzená. Pri výjazde vozidiel zo staveniska budú 

vozidla  očistené a to hlavne počas zemných prác. Výjazd vozidiel zo staveniska na hlavnú 

cestu bude opatrený prenosným dopravným značením vyjadrujúcim upozornenie na výjazd 

vozidiel, zníženie rýchlosti a zákaz státia. 
 

40. Postup výstavby, rozhodujúce dielčie termíny 
 

Postup výstavby je podrobne zobrazený v časovom pláne. Iné termíny nie sú počas výstavby 
vyžadované. 
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41. Zoznam použitých zdrojov 
 

MUSIL, František. Výrobní příprava stavby – Metodická pomůcka pro vybrané části 

specializovaného projektu v letním semetru ročníku 5.S – TŘS. Brno 1997 
Výhláška č.499/2006 Sb., O dokumentácii stavieb 

Zákon č. 185/2006 Sb., o odpadoch 

Zákon č.  86/2002 Sb., O ochrane ovzdušia  

Zákon č.114/1992 Sb., Zákon o ochrane prírody a krajiny 

Zákon č.  17/1992 Sb., Zákon o životnom prostredí 

Zákon č.185/2001 Sb., Zákon o odpadoch 

Zákon č.383/2001 Sb., O podrobnejšom nakladaní s odpadom 

Vyhláška MŽP ČR  č. 381/2001 Sb. v znení neskorších predpisov – katalóg odpadov 

Nariadenie vlády 591/2006 Sb., požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na 

staveniskách  

Nariadenie vlády 362/2005 Sb., požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri 

nebezpečenstve pádu 

Nariadenie vlády 101/2005 Sb., o podrobnejších požiadavkách na pracovisku a pracovné 

prostredie 

Nariadenie vlády 21/2003 Sb., technické požiadavky na osobné ochranné prostriedky 

Nariadenie vlády 178/2001 Sb., podmienky ochrany zdravia zamestnancov pri práci 

Zákon 309/2006 Sb., zaistenie ďalších podmienok bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci  

Zákon 378/2001 Sb., požiadavky na bezpečnú prevádzku a používanie strojov 
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42. Časový plán 
 

Časový plán bol vytvorený v programe Microsoft Excel. Časový plán bol vytvorený prúdovou 

metódou. Pre znázornenie priebehu prác je priložený riadkový diagram. 

 

Príloha č.4 
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43. Všeobecné informácie o stavbe  
 

Identifikačné údaje o stavbe: 

Názov stavby:                     LUKY MZ, SNP č.33, Šaľa 

Charakter stavby:               Novostavba výrobnej haly a administratívnej budovy 

Odvetvie:                           Nebytová stavba 

Zhotoviteľ:                         Fritech s.r.o. 

                                           Korytnická 1  

                                           821 07 Bratislava 

Miesto stavby:                   Šaľa 

Čísla parciel:                     2879/6       

 

 
43.1. Všeobecné informácie o stavbe 

 

Jedná sa o oceľový skelet, ktorý bude opláštený systémom stenových a strešných 

panelov typu Kingspan. Výstavba bude prebiehať na mieste časti autobusovej stanice SAD 

v meste Šaľa. Pôdorys objektu spočíva zo vzájomne sa prekrývajúcich obdĺžnikov, ktorých 

celková pôdorysná plocha je cca 1100m2. Umiestnenie stavby  si vyžiada úpravu dopravného 

riešenia pre zaistenie príjazdu a výjazdu vozidiel zásobovania stavby. Druhá časť zastávky 

bude naďalej plne funkčná. Táto projektová dokumentácia sa zaoberá fázou výstavby 

zameranou na opláštenie obvodu budovy bude zo stenových panelov typu Kingspan KS 1000 

AWP PUR 120mm, strešný plášť bude pozostávať zo strešných panelov typu Kingspan typ 

KS 1000RW 120mm. Výplň otvorov budú 5 komorové Hliníkové okná s izolačným 

dvojsklom. Dvere budú taktiež hliníkové s izolačným dvojsklom. Strecha je väzníková 

sedlová. 

 

44. Stroje a pracovné pomôcky  
 

Pre prehľad uvádzam iba menovitý výpis strojov a pomôcok. Podrobný popis technických 

parametrov je uvedený nižšie. 

• Ťahač :                                                                Iveco AS 440S45 T/P 
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• Náves :                                                               WIELTON NS 34 KT 

• Autožeriav :                                                        Liebherr LTM 1035, nosnosť 35t 

• Vysokozdvižná plošina :                                    GS – 2668 RT  

• Priamočiara reťazová píla na kov :                     SSU EB-Plus-FS 

• Okružná píla na sendvičové panely :                  Flex CSM 4060 

• Priamočiara píla                                           Bosch GST 25 Metal  
• Akumulátorový  nitovacia pištoľ:                        Gesipa Accubird s montážnym    

nástavcom SFS intec 

• Elektrická uťahovačka s hĺbkovým dorazom :    BOSCH GSB 36 V-LI Professional 

• Nivelačný laser:                                              RL – H3C 

• Golasada, Nitovacie kliešte BZ49, Nitovacie kliešte BZ56, pásmo 

 

45. Návrh strojnej zostavy  
 

Ťahač Iveco AS 440S45 T/P 

• Rozvor:  3800/3650mm 

• Celková dĺžka: 6256/6076mm 

• Celková šírka: 2550mm 

• Hmotnosť vozidla: 18000/19000kg 

• Pohotovostná hmotnosť: 7460kg 

• Celková hmotnosť: 44000kg 

Podrobnejšie technické údaje  

 

Plachtový náves s trojstrannou zhrňovacou plachtou Wielton NS 34 KT 

 

• Celková hmotnosť:                36 000 kg    

• Vnútorná šírka:                     2 480 mm                                 

• Pohotovostná hmotnosť:       6 700 kg    

• Užitočná hmotnosť:                 29 300 kg    

• Vnútorná dĺžka:                 13 730 mm 
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• Hmot. pripadajúca na točnicu : 12 000 kg    

• Výška točnice :                    1 150 mm 

• Vnútorná výška cca:                     2 740 mm 

Autožeriav Liebherr LTM 1035 

•  Nosnosť max:                       35t/ 3m 
• Vyloženie max:                    40m 

• Výška max:                           44m 

• Počet náprav:                         2 

• Transportná hmotnosť:          24t 

• Prejazdnosť (v/š): 3,5m / 2,5m 
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Tab.7.1 - Rozsah manipulácie s bremenom 
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Vysokozdvižná plošina  GS – 2668 RT 

• Maximálna pracovná výška :                              9,92m 

• Maximálna výška podlahy pracovnej plošiny:  7,92m 

• Dĺžka koša – vonkajšie rozmery :                      2,51m 

• Šírka pracovnej plošiny:                                     1,55m 

• Výška zloženej plošiny:                                      1,19m 

• Výška plošiny v transportnej polohe:                 2,32m 

• Výška plošiny si zloženým zábradlím:               1,70m 

• Dĺžka zloženej plošiny:                                       2,67m 

• Dĺžka rozšírenej plošiny:                                    4,10m 

• S výložníkom :                                                    3,28m 

• Šírka pracovnej plošiny:                                     1,73m 

• Rozvor:                                                               1,85m 

• Svetlosť podvozku v strede:                               0,19m 

•  Nosnosť pracovnej plošiny:                               567kg 

• Nosnosť rozšírenej pracovnej plošiny:               136kg 

• Rýchlosťpojazdu  zloženej plošiny:                   6,1km/h 

• Rýchlosť pojazdu zdvihnutej plošiny:               0,8km/h 

•  Maximálne stúpanie terénu :                             40% 

• Otáčanie plošiny – vnútroný rádius:                  1,52m 

• Otáčanie plošiny – vonkajší  rádius:                  3,68m 

• Maximálny náklon plošiny – pozdĺžny:            6,6°  

• Maximálny náklon plošiny – priečny:             10,6°  

• Zdvihnutie/Spustenie plošiny :                        30/35s 

• Ovládanie zdvihu :                                           proporcionálne 

• Náhon:                                                             všetky štyri kolesá 

• Kolesa pre hrubý terén:                                   30x60cm 
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Priamočiara reťazová píla SSU EB-Plus-FS 
• Menovitý príkon: 1600 W 

• Hĺbka rezu 0°;90°/45°/60° mm: 200/140/100  

• Šikmé rezy: 0-60 ° 

• Otáčky (voľnobeh): 4600 min-1 

• Rýchlosť rezania (voľnobeh): 10,6 m/s 

• hmotnosť: 6,5 kg 

 

Okružná píla na sendvičové panely Flex CSM 4060 
• ø pílového kotúča 185 mm 

• ø otvoru pílového kotúča 20 mm 

• Max. hĺbka rezu pri(90°) 0-63 mm 

• Max. hrúbka materiálu v oceli 400 N/qmm -  6 mm 

• Max. hrúbka materiálu v hliníku 250 N/qmm - 10 mm 

• Otáčky pri chode naprázdno 3800 ot/min 

• Príkon 1400 W 

• Výkon 720 W 

• Hmotnosť 5,4 kg 

 

Priamočiara píla na kov Bosch GST 25 Metal  
• Menovitý príkon:      670 W 

• Počet zdvihov vo voľnobehu:  500-2600 min-1 

• Výška zdvihu:  24 mm 

• Upínanie pílového listu:  Rýchloupínacie T 

• Počet stupňov kmitov:  2 

• Hmotnosť:  2,7 kg 

• Hĺbka rezu do dreva:  80 mm 

• Hĺbka rezu do hliníka:  25 mm 

• Hĺbka rezu do nelegovanej ocele: 15 mm 
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Nivelačný laser RL – H3C 

 
Presnosť                                   3,6mm/50m 

Rozsah samourovnávania           3° 

Dosah (priemer)                        2~300m s výškovým senzorom 

Rýchlosť rotácie                        600ot/min 

Zdroj svetla                               laserová dióda 635nm 

Napájanie                                 4 alkalické suché batérie 

Doba prevádzky                        60 hod. 

Skrutka statívu                          5/8” x 11 

Prevádzková teplota                  -20°C - +50°C 
 

Akumulátorová nitovacia pištoľ Gesipa Accubird 
• Hmotnosť: 2,2kg (s akumulátorom) 

• Zdvih: 20mm 

• Ťažná sila:  8,500 N 

• Pohon: elektromotor – jednosmerný prúd 
 
Elektrická uťahovačka s hĺbkovým dorazom BOSCH GSB 36 V-LI 

Professional s nástavcom SFS Intec 
• Krútiaci moment, max (tuhý skrutkový spoj) 78 Nm 

• Nastaviteľný rozsah krútiaceho momentu, min. / max. 1 / 9 Nm 

• Krútiaci moment, max (mäkký skrutkový spoj) 34 Nm 

• Voľnobežné otáčky (1. stupeň/2.stupeň) 0 - 450 / 1.500 min-1 

• Frekvencia príklepov, max 18.000 min-1 

• Napätie článku 36 V 

• Hmotnosť vrátane akumulátora 3,2 kg 

• Stupňov krútiaceho momentu 15 +1 

• Typ článkov Lítium-iónový 

• Priemer vŕtania 

• Max. vŕtanie do dreva 50 mm 
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• Max. vŕtanie do ocele 16 mm 

• Max. vŕtanie do muriva 16 mm 

• Priemer skrutiek 

• Max. skrutkovanie 12 mm 

 

 

 

 

 

 

 

46. Zoznam použitých materiálov 
 

www.hanys.cz  

www.strojeslovakia.sk 

www.boukal-naradie.sk 

www.naradie-shop.sk 

www.bosch-naradie.sk 

www.kingspan.cz 

www.wielton.cz 

www.sfsintec.cz 

 

 

 

 

 

 

http://www.hanys.cz
http://www.strojeslovakia.sk
http://www.boukal-naradie.sk
http://www.naradie-shop.sk
http://www.bosch-naradie.sk
http://www.kingspan.cz
http://www.wielton.cz
http://www.sfsintec.cz
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47. Vstupná kontrola 
 
47.1. Kontrola projektovej dokumentácie 

Kontrola stavebného povolenia alebo územného rozhodnutia a projektovej 

dokumentácie. 

Projektová dokumentácia musí byť odsúhlasená investorom za prítomnosti technického 

dozoru. Platnosť dokumentácie musí byť riadne označená na výkresoch. Kontrolu 

dokumentácie  vykonáva stavbyvedúci, ktorý zároveň vykoná zápis do stavebného denníka. 

 

47.2. Prevzatie pracoviska 
Pracovisko bude preberať vedúci pracovnej čaty so stavbyvedúcim. Pri predávaní bude 

vykonaný zápis do stavebného denníka o predaní pracoviska. Pri preberaní bude odovzdávaná 

vrchná stavba t.j. nosný oceľový systém a zariadenie staveniska. Pri preberaní budú 

skontrolované hlavné rozmery. Vzdialenosti medzi jednotlivými stĺpmi nosného systému 

a súlad skutkového stavu s projektovou dokumentáciou. Počas predávania bude predávaná aj 

sieť geodetických bodov určujúcich polohopis a výškopis. Do kontroly zariadenia staveniska 

spadá kontrola stavu montážnych plôch, stav priľahlých komunikácií, stav skladovacích 

plôch, funkčnosť a bezpečnosť montážnych strojov a mechanizmov. 

 

47.3. Kontrola kvality dodaného materiálu  
U každého dodaného materiálu sa všeobecne kontrolujú statické únosnosti a odolnosti 

podľa dodaných certifikátov a odpovedajúcich atestov. Dodané materiály musia 

charakteristicky a špecificky odpovedať požiadavkám projektovej dokumentácie.   Na základe 

dodacích listov bude skontrolované množstvo dodaných materiálov. Ďalej bude skontrolovaná 

funkčnosť a bezchybnosť dodaného materiálu. Všetky kontroly budú vykonávané a schválené  

stavbyvedúcim. Na základ vykonaných kontrol bude ich správnosť potvrdená podpísaním 

dodacích listov a zápisom do stavebného denníka. 

 

47.4. Kontrola pripravenosti staveniska 
Pri vykonávaní kontroly staveniska  je dôležité  skontrolovať prístupové cesty pre 

prísun materiálu a pre presuny pracovníkov. Skontrolovať osvetlenie staveniska a stav kvality 

spevnenej plochy na stavenisku. Skontrolovať pripojenie k inžinierskym sieťam, hlavne vody 
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a elektriny. Skontrolovať dokončenie konštrukcií z predošlých technologických etáp, hlavne 

nosný skelet haly. 

 

47.5. Kontrola spôsobu skladovania materiálov 

 
Počas dopravy a počas skladovania je dôležité zamedziť znehodnocovanie materiálov. 

Materiál bude na stavenisko dopravovaný plachtovým návesom, ktorý zaručí ochranu pred 

prípadnými vplyvmi dažďa. Počas  skladovania je potrebné zamedziť nadmernému 

zaťažovaniu panelov aby nedochádzalo k povrchovým deformáciam. Panely budú ukladané 

na pevnom a rovnom podklade na polystyrénové podložky v spáde aby nedochádzalo 

k zadržiavaniu vody medzi panelmi. Kvôli zhoršeným priestorovým podmienkam staveniska 

budú balíky panelov ukladané na seba v dvoch radoch. Výrobca odporúča neskladovať panely 

v takomto prípade príliš dlho. V tomto prípade bude takéto uloženie krátkodobé. Balíky 

panelov budú skladované vo vonkajšom prostredí preto je potrebné ich chrániť pred 

podmienkami počasia a ostatnými vonkajšími vplyvmi plachtovinou. Pri manipulácii je 

dôležité dbať nato aby boli panely premiestňované v kolmej pozícii voči svojej pozdĺžnej osi 

aby nedochádzalo k delaminácii. 

 

48. Medzioperačná kontrola 
 
48.1. Kontrola vytýčenia kotviacich otvorov 

Kontrola správneho vytýčenia sa vykoná pomocou bieleho zvýrazňovača alebo bielou kriedou 

v osi nosníka ku ktorému budeme panely kotviť. Odchýlky medzi otvormi nesmú byť väčšie 

ako ± 10mm. 

 

48.2. Kontrola opláštenia 
Počas kontroly opláštenia sa kontroluje správne rozmiestnenie panelov a ich jednotlivé 

prepojenie ako vo vertikálnych spojoch tak v horizontálnych spojoch. Správne prevedenie 

spojov je dôležité z hľadiska vodotesnosti obvodového plášťa. Kontrola správneho uloženia 

panelov a ich horizontálnej polohy pred ich samotným ukotvením. Kontrola správneho 

dotiahnutia kotviacich prvkov a ich počet. Nakoniec je potrebné skontrolovať, či bola 

ochranná fólia odstránená zo všetkých panelov. 
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48.3. Kontrola osadenie klampiarskych prvkov 
Kontrola správneho osadenia doplnkových klampiarskych prvkov, ich správny smer 

osadenia a počet kotviacich prvkov. V prípade rohových a kútových krycích líšt skontrolovať 

ich správny presah. 

  

48.4. Kontrola osadenia výplní otvorov 
Kontrola správneho osadenia výplní prvkov. Pri oknách je dôležité skontrolovať ich 

správnu polohu, otváravosť podľa projektovej dokumentácie a správny tvar okenného rámu 

po osadení, ktorý mohol byť vplyvom prípadnej nedostatočnej veľkosti otvoru zdeformovaný. 

V prípade dverí je dôležité skontrolovať ich správnu otváravosť a bezproblémové otváranie 

do priestoru. V prípade ak by sa spodok dverí zachytával o podlahovú nerovnosť je potrebné 

rám dverí tomuto faktu prispôsobiť. Pri servisných bránach je dôležité skontrolovať ich 

správne zloženie systému, ktorý dodáva výrobca. Kontrola bezproblémového chodu brán 

a taktiež tesnosť brány po jej obvode. 

 

48.5. Kontrola spojov medzi panelmi 
Počas kontroly spojov je dôležité dbať na správne uloženie všetkých prvkov 

vertikálnych spojov a dilatačných spojov. Kontrolovať správne uloženie krycích líšt,  ich 

kotvenie a počet kotviach prvkov. Pri prístavbe skladu skontrolujem správne prevedenie 

prechodu stena-strecha a to najmä jeho správne uloženie. 

 

48.6. Kontrola osadenia odvodňovacieho systému 
Kontrolujeme vizuálne správne osadenie všetkých častí odvodňovacieho systému. 

Taktiež kontrolujeme  správny spád odkvapových žľabov a tesnosť odkvapových rúr. 

 

49. Výstupná kontrola 
 
49.1. Kontrola dodržania rozmerov, rovinnosti a zvislosti fasády 

Po dokončení opláštenia  bude vykonaná kontrola maximálnych dovolených odchyliek 

zvislosti plášťa. Na každých 25m2 fasády bude vykonaných aspoň 5 kontrol merania. Meranie 

bude vykonávané 2m latou.   

 



91 

 

Dovolené odchylky zvislosti 

Výška konštrukcie v [m]                              do 2,5               nad 2,5 do 4                    nad 4 
 Maximálna dovolená odchylka                 ± 5 mm                   ± 8 mm                   ± 12 mm 

 

Rovinnosť  - posúdenie pre dlhší rozmer konštrukcie 

Pre dlhší rozmer plochy v m                          do 1,0       1 až 4      4 až 10     10 až 16     nad 16 
Steny s nedokončeným povrchom                 6 mm       12 mm     15 mm      20 mm       25 mm 

 

Rozmerové odchylky  zistíme porovnaním skutočných rozmerov s rozmermi 

navrhovanými v projektovej dokumentácii. 

 

Tabuľka A.1 – Medzné odchylky rozmerov konštrukčných celkov 

Rozmer 
Medzné odchylky v mm pre rozsah rozmerov v m 

do 
4,00 

viac ako 4,0 do 
8,0 viac ako 8,0 do 16,0 viac než 

16,0 

Dĺžka, šírka (hĺbka) ±20 ±25 ±30 ±40 

Výška ±25 ±30 ±40 ±50 

 

49.2. Kontrola geometrie 
Dĺžka panelu 

Dĺžka panelu pod 6 m ±4 mm 

Dĺžka panelu 6 m či viac a menej než 12 m ±6 mm 

Dĺžka panelu 12 m či viac ±8 mm 

Šírka panelu ±3 mm 

Hrúbka 

Hrúbka panelu d ≤ 50 mm ±2 mm 

Hrúbka panelu 50 mm < d < 100 mm +3 mm −2 mm 

Hrúbka panelu d ≥ 100 mm +3 mm −3 mm 

Pravouhlosť rezu ≤ 0,5 % šírky panelu 

Priečne prehnutie (Δ1 + Δ2) / 2 ≤ 10 mm 

 



92 

 

49.3. Kontrola odstránenia ochrannej fólie 
Vizuálna kontrola úplného odstránenia fólie zo všetkých častí. Výrobca odporúča 

odstránenie ochrannej fólie najneskôr do 10týždňov od dodávky na stavenisko. 

 

49.4. Kontrola finálneho vzhľadu opláštenia 
Obvodový plášť a jeho prvky budú vizuálne skontrolované, či nedošlo k povrchovému 

poškodeniu : odretie náteru, či deformácie povrchu. 

 

Použité skratky v kontrolnom a skúšobnom pláne viď. Príloha č.5 

PD – projektová dokumentácia 
SV - Stavbyvedúci 

TDI – technický dozor investora 

ZOD – Zmluva o dielo 

SD – Stavebný denník 

TP – technologický predpis 

M - Majster 

G – geodet 

ST – Strojník 

MD – Montážna dokumentácia 

KP – Kladačský plán 
HSV – hlavná stavebná výroba 

PSV – pomocná stavebná výroba 

AD – autorizovaný dozor 

 

50. Zoznam noriem a vyhlášok 
 

Vyhláška č.499/2006 Sb., o dokumentácii stavieb 

Zákon č.357/2008 Sb., o výkone povolania autorizovaných architektov a o výkone 

autorizovaných inžinierov a technikov činných vo výstavbe 

Zákon 183/2006 Sb., o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 

Zákon č.22/1997 Sb., o technických požiadavkách na výrobky 

ČSN 73 0225, Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe, funkčné odchylky stavieb 
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ČSN 73 0205, Geometrická presnosť vo výstavbe. Navrhovanie geometrických presností 

ČSN 73 0210-1, Geometrická presnosť vo výstavbe. Podmienky vykonávania. Časť 1: 

Presnosť osadenia 

ČSN 73 0202, Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe. Základné ustanovenia 

ČSN 73 0005, Modulová koordinácia rozmerov vo výstavbe 

 ČSN EN 14 509, Samonosné sendvičové panely s tepelnou izoláciou 
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VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ  
FAKULTA STAVEBNÍ 

__________________________________________________________________________________ 

 

BAKALÁRSKÁ PRÁCA 
STAVEBNO TECHNOLOGICKÁ ETAPA  REALIZÁCIE 

OBVODOVÉHO PLÁŠŤA BUDOVY 

 

 

 

 

 

 

IX. ČASŤ 

BEZPEČNOSŤ PRÁCE RIEŠENEJ TECHNOLOGICKEJ 
ETAPY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   BRNO 2014                                                                                    VYPRACOVAL:  Rábek Michal 



95 

 

51. Všeobecné informácie o stavbe 
 

Identifikačné údaje o stavbe: 

Názov stavby:                     LUKY MZ, SNP č.33, Šaľa 

Charakter stavby:               Novostavba výrobnej haly a administratívnej budovy 

Odvetvie:                              Nebytová stavba 

Zhotoviteľ:                         Fritech s.r.o. 

 Korytnická 1  

 821 07 Bratislava 

 IČO: 3585 4065 

 IČ DPH: SK 20202 48791 

Miesto stavby:                   Šaľa 

Čísla parciel:                     2879/6       

 

Dokumentácia rieši projekt stavebný technologickej etapy opláštenia výrobnej haly 

v meste Šaľa. Výrobná hala bude slúžiť na výrobu párty doplnkov, ako sú napríklad balóniky, 

konfety atď. a ich následné balenie. Administratívna časť budovy bude slúžiť k správnemu 

riešeniu výroby a chodu firmy LUKY MZ. Výrobná hala je jednopodlažná budova so 

sedlovou strechou. Administratívna časť sa v krajnej časti budovy, táto časť je dvojpodlažná. 

Stavba je umiestnená na železobetónových pätkách. Nosný systém je tvorený oceľovým 

skeletom. Oceľové stĺpy sú založené na základových pätkách z betónu triedy C25/30 XC2. 

Všetky oceľové konštrukcie sú z  materiálu S235. Obvodový plášť budovy je navrhovaný z 

panelov typu Kingspan SF 1000AWP. Jedná sa o izolačné a zateplovacie stenové panely 

z polyuretánu hr.120mm. Strešný plášť je navrhovaný z panelov typu Kingspan KS 1000RW. 

Jedná sa o Izolačné a zateplovacie strešné panely s trapézovou profiláciou na exteriéri so 

štandardnou metódou upevnenia . Okná a dvere budú hliníkové 5 komorové s dvojitým sklom 

U= 1,3. Servisné vráta elektrické budú plastové. Ostatné klampiarske konštrukcie budú  

z pozinkovaného plechu. 
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52. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
 

Pred začiatkom stavebných prác budú všetci pracovníci a účastníci na stavenisku 

dostatočne  preškolený a v oblasti bezpečnosti práce. Preškolenie sa bude týkať pohybu na 

stavenisku, manipulácii s elektrickým a ručným náradím a ostatnými strojmi a pomôckami, 

ktoré budú na stavenisku používané. Ďalej je nutné aby boli pracovníci  preškolený pre práce 

vo výškach. 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci vychádza zo zákona č.309/2006 Sb. O zaistení 

ďalších podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Pri prácach vo výške sa je 

potrebné rešpektovať nariadenie vlády č.362/2005 Sb. o bližších požiadavkách na bezpečnosť 

a ochranu zdravia pri práci na pracoviskách s nebezpečenstvom pádu z výšky alebo do hĺbky. 

Používanie strojov a náradia spadá pod nariadenie vlády č. 378/2011Sb. stanovujúce  bližšie 

požiadavky na bezpečnosť prevádzky a používanie strojov,  technických zariadení, nástrojov 

a ostatných mechanizmov. Taktiež sa riadime nariadením vlády č.591/2006 Sb. o bližších 

minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na staveniskách.  

 

53. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri montáži 
 
• Všetci pracovníci budú pred vstupom na stavenisko riadne preškolení o BOZ 

a technologickým postupom prác.  
• Všetci účastníci stavby budú vybavení odpovedajúcimi ochrannými pomôckami 

potrebnými  pri špecializovaných alebo nebezpečných činnostiach. Medzi povinné 

ochranné pomôcky patrí pracovný odev, pevná pracovná obuv a prilba. Medzi ďalšie 

dôležité ochranné pomôcky patria ochranné okuliare, ochranné rukavice hlavne pri prácach 

s materiálom s ostrými hranami a tlmiče hluku, ktoré budú využívané hlavne pri prácach 

s pílami. Práce vo výškach a so stavebnými strojmi budú môcť vykonávať iba pracovníci 

zdravotne spôsobilí a musia vlastniť oprávnenie k vykonávaniu tohto druhu práce. 
• Pri prácach na streche sa pracovníci budú pohybovať po roznášacích latách a v čistej 

obuvi. Okraje strechy budú opatrené ochrannou sieťou ako zabezpečenie pred prípadným 

pádom predmetov zo strechy. 
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• Je dôležité vykonať dôkladne všetky prípravné práce pred začatím samotnej technickej 

etapy. Dôvod týchto prác je aby bolo docielené čo najvyššej efektivity a kvality práce 

a znížilo sa čo najviac riziko zranenia. 
• Jednotlivé práce technologickej etapy musia na seba analogicky naväzovať podľa 

technologického predpisu. 
• Montážne práce začnú až po schválení všetkých prospektov týkajúcich sa daných profesií 

a po riadnom prevzatí staveniska a preškolení pracovníkov. Všetky predošlé práce 

z minulých etáp musia byť ukončené, pracovisko pripravené, zaistené a pracovníci majú 

všetky potrebné pomôcky. Všetky stavebné diely musia byť zabezpečené voči pádu 

z výšky. Stroje budú vopred preverené a odskúšané. 
• Na stavbe sa bude nachádzať vysokozdvižná plošina z ktorej a na ktorú sa bude môcť 

vystupovať jedine v momente kedy plošina nebude v pohybe. Pred pádom z plošiny bude 

pracovníkov chrániť zábradlie po obvode plošiny, ktoré je súčasťou stroja. 
 

54. Povinnosti zhotoviteľa podľa NV 591/2006. Zaistiť 
 

Zhotoviteľ je povinný zaistiť dodržiavanie minimálnych požiadaviek na bezpečnosť 

a ochranu zdravia. Musí zaistiť správne postupy a organizáciu pri týchto činnostiach: 

• Povrchová úprava sokla 

• Príprava povrchov nosnej oceľovej konštrukcie 

• Montáž obvodového plášťa a strešných panelov 

• Vybavenie staveniska a strojov 

• Manipuláciu a skladovanie dodaného materiálu 

• Kontroly, revízie a opravy strojov a mechanizmov  

 

55. Povinnosti koordinátora počas stavby podľa NV 591/2006 
 Sb. 
 

„1) koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné 

zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně popřípadě v těsné 
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návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet 

vzniku nemocí z povolání.  

2) dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření k 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo 

technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na 

věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou 

bezprostředně navazovat,  

3) spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací 

nebo činností,  

4) sleduje provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány 

požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňuje na zjištěné nedostatky a 

požaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy.  

5) kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem 

zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám,  

6) spolupracuje se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s 

příslušnými odborovými organizacemi, popřípadě s fyzickou osobou provádějící technický 

dozor stavebníka. 

7) zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem podle 

zvláštního právního předpisu. 

8) navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržování plánu za účasti zhotovitelů nebo osob jimi 

pověřených a organizuje jejich konání,  

9) sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán a projednává s nimi přijetí opatření a termíny k 

nápravě zjištěných nedostatků,  

10) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 

staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým 

způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.“  

Zdroj [2], s 3 
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56. Riziká vzniku úrazov a spôsoby k ich predchádzaniu 
 
56.1. Možné riziká úrazov na stavenisku 

 
• Vniknutie nepovolaných osôb na stavenisko 

• Pád z výšky zo strechy riešeného objektu 

• Pád predmetov zo strechy riešeného objektu 

• Nesprávna manipulácia so strojmi a ostatnými mechanizmami 

• Nebezpečenstvo pri manipulácii s bremenami a naväzovaní bremien 

• Porušenie zdrojov pre dodávku elektrickej energie 

• Hrubé porušenie pravidiel 

 

57. Spôsoby k predchádzaniu uvedených rizík 
 
57.1. Bezpečnosť prevádzky na stavbe a počas montážnych prác 

 
• Obvod celého staveniska bude oplotený plotom do výšky 2m a tabuľkami o zákaze 

vstupu nepovolaným osobám s nebezpečenstvom úrazu. Vstup na stavenisko bude 

možný len cez brány, ktoré budú strážené a osoby ktoré budú pustené na stavenisko 

budú musieť spĺňať bezpečnostné požiadavky a budú v sprievode osoby spôsobilej. 

Pred vjazdom a výjazdom bude umiestnené dopravné značenie o dočasnej zmene 

lokálnej dopravnej situácie. 

• V celom areály staveniska bude prísny zákaz užívania omamných a návykových látok. 

• V priebehu celej stavby bude v pravidelných intervaloch vykonávaná kontrola 

bezpečnosti bezpečnostným technikom. Počas kontroly bude možné upozorniť na  

nebezpečenstvá úrazu alebo zanedbávanie bezpečnostných predpisov. V prípade 

objavenia nezrovnalosti s bezpečnostnými predpismi bude pracovná činnosť prerušená 

a zaistená náprava vzniknutého problému. Dôvodom na prerušenie práce môžu byť 

taktiež nepriaznivé poveternostné podmienky, kedy je rýchlosť vetra presahovaná nad 

10m/s a taktiež vytrvalý dážď. 
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57.2. Bezpečnosť pri prácach vo výškach 

 
• Po obvode strechy bude umiestnené dočasné zábradlie, ktoré bude slúžiť ako ochrana 

prepadnutia cez okraj strechy. Zábradlie bude vysoké 1,10m od povrchu okraja 

strechy. Dočasná konštrukcia zábradlia bude upevnená o nosnú oceľovú konštrukciu 

haly. 

• Pred prípadným  pádom predmetov z okraja strechy bude pracovníkov chrániť 

záchytná sieť, ktorá bude upevnená na zábradlie. 

• Je zakázané pohybovať sa po streche mimo zabezpečený priestor. Porušenie tohto 

zákazu bude klasifikované ako hrubé zanedbanie bezpečnostných predpisov. 

• Pri montážnych prácach obvodového plášťa a výplní otvorov bude využívaná 

vysokozdvižná plošina. Obvod pracovnej plošiny je opatrený ochranným zábradlím 

proti pádu z výšky. Ochranné zábradlie je súčasťou vysokozdvižnej plošiny a je 

zakázané akýmkoľvek spôsobom zábradlie modifikovať, rozoberať alebo zámerne 

poškodzovať. Pri montážnych prácach bude vstup na plošinu uzatvorený a riadne 

zaistený voči neželanému prípadnému otvoreniu, čo by ohrozovalo bezpečnosť 

pracovníkov vo výške. Na  vysokozdvižnú plošinu bude možné nastupovať 

a vystupovať z nej len pokiaľ nebude plošina v pohybe a nožnice plošiny budú 

základnej výškovej polohe. 

 

57.3. Bezpečnosť práce so stavebnými strojmi 

 
• Stroje budú môcť obsluhovať jedine pracovníci, ktorí budú riadne preškolení 

a s odpovedajúcim oprávnením. Pri prácach so strojmi je veľmi dôležité dodržiavať 

zvýšenú pozornosť a maximálnu ohľaduplnosť aby nedošlo k zraneniu, či poškodenie 

stavby. Je veľmi dôležité dbať na správne odstupové vzdialenosti. 

    Pri poruche alebo hroziacom nebezpečenstve je nutné stroje ihneď odstaviť do 

bezpečnej polohy zabrzdiť ručnou brzdou, zaistiť klinmi proti samovoľnému spusteniu 

alebo samovoľnému pohybu a v prípade mobilného žeriavu stroj zapätkovať. Je 

zakázané ostatných pracovníkov pri práci zámerne vyrušovať  a rozptyľovať 

činnosťami netýkajúcimi sa pracovných činností. 
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• Pred začiatkom prác so stavebnými strojmi je dôležité ich dôkladne skontrolovať. 

Obzvlášť v prípade žeriavu treba skontrolovať viazacie nástroje a ich príslušenstvo. 

Stroje budú vždy pred začiatkom prác riadne zaistený proti samovoľnému pohybu 

zabrzdením a podložením kolies klinmi. Používanie všetkých strojov na stavenisku 

bude podliehať bezpečnostným predpisom výrobcu. Stroje budú pred vstupom na 

stavenisko skontrolované, či nie sú nijak poškodené. Pred výstupom zo staveniska 

budú riadne očistené. Po ukončení zmeny budú stroje aj bunky na stavenisku riadne 

uzamknuté. 

• Žeriav musí byť vybavený výstražným osvetlením a zvukovým hlásičom. Tieto 

zabezpečenia budú akceptované najmä pri zdvíhaní bremien do výšky, pri 

premiestňovaní stroja a inom prípadnom nebezpečenstve. Pri zdvíhaní bremien musí 

po ohlásení bezpečnostného zariadenia stroja žeriavnik počkať po dobu, pokiaľ 

pracovníci opustia nebezpečnú zónu. Viazači sú povinní dodržiavať správne postupy 

naväzovania a používania viazacích pomôcok. Zdvíhané bremeno bude odväzované 

vždy až o usadení na cieľové miesto. Je zakázané zdvíhať pomocou žeriavu iné osoby. 

Vozidlá s dodávaným materiálom musia byť taktiež vybavené výstražným zariadením 

odpovedajúcim osvetlením a zvukovou signalizáciou. 

• Vysokozdvižná plošina bude podobne ako žeriav vybavená výstražným osvetlením 

a zvukovou signalizáciou. Počas montážnych prác bude plošina odstavená na 

požadovanom mieste a zabrzdená aby nedošlo  k samovoľnému pohybu. Plošinu bude 

môcť ovládať iba preškolený pracovník.  Je zakázané plošinu používať spôsobom 

iným než predpisuje výrobca. Taktiež je zakázané pohybovať sa v priestore 

nožnicového systému a vystupovať na plošinu spôsobom inými ako je predpísaný. 

 

57.4. Opatrenia proti porušeniu zdrojov dodávajúcich elektrickú 

energiu 
 

• Všetky siete musia byť viditeľne označené. Elektrická energia bude dodávaná 

dočasnými elektrickými zariadeniami, ktoré musia spĺňať normové požiadavky a budú 

pravidelne kontrolované revíznymi technikmi v stanovených intervaloch. 

    Tieto zariadenie musia byť zabezpečené  proti náhodnému poškodeniu a opatrené 

bezpečnostným vypínačom. O mieste vypínača budú oboznámení všetci pracovníci. 
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Po ukončení zmeny budú všetky elektrické nástroje odstavené od elektrickej energie 

a zabezpečené voči odcudzeniu cudzími osobami. 

 

57.5. Hrubé porušenie pravidiel 

 
Za hrubé porušenie pravidiel sa budú považovať: 

• šikana alebo agresívne konanie 

• rasová neznášanlivosť alebo sexuálne obťažovanie 

• krádež vybavenia staveniska alebo majetku svojich spolupracovníkov 

• nepovolený vstup do zakázaných zón 

• obsluha strojov nepovolanými osobami 

• vedomé poškodzovanie vybavenie, napr. zábradlia 

• ohrozovanie seba alebo svojho okolia 

Po hrubom porušení pravidiel na stavbe bude dotyčný zo stavby vykázaný a patrične 

sankcionovaný, napríklad finančnou pokutou. 

 

58. Riešenie prvej pomoci 
 

Napriek všetkým bezpečnostným predpisom môže prísť k nečakanej nehode. Pre tento 

prípad bude stavenisko vybavené lekárničkami pre poskytnutie prvej pomoci. Lekárničky 

budú umiestnené v administratívnych bunkách spolu s prenosným hasiacim zariadením. 

O poskytnutí prvej pomoci bude preškolený každý pracovník, aby bol v prípade nehody 

schopný poskytnúť prvú pomoc. Všetky zranenia vrátane drobných budú nahlásené 

stavbyvedúcemu. V prípade vážneho zranenie, či nehody budú na miesto okamžite privolané 

príslušné bezpečnostné zložky.  

 

Dôležité telefónne čísla: 

155 – Záchranná zdravotná služba 

150 – Záchranný hasičský útvar 

158 – Polícia SR 

159 – Mestská polícia 

112 – Tiesňová linka 
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Záver 
 

V tejto práci bola riešená etapa realizácie obvodového plášťa haly s oceľovou 

konštrukciou. Opláštenie bolo navrhnuté typu Kingspan ukladaným vo vodorovnej polohe. 

Vzhľadom nato, že dnešný trend tento typ obvodového plášťa stavia do prvých radov bola pre 

mňa táto práca veľkým obohatením novými poznatkami. 
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