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 Abstrakt 

Ve své diplomové práci se zabývám vybranými částmi stavebně - technologické 

přípravy stavby administrativní a výrobní haly v Holešově. Podrobněji se zabývám 

technologickými předpisy pro zemní a základové práce. Dále také technologickými 

předpisy pro železobetonový montovaný skelet. Má diplomová práce obsahuje návrh 

zařízení staveniště, strojní sestavu, rozpočet, kontrolní a zkušební plány, časový a 

finanční plán výstavby, hlukovou studii, požárně - bezpečnostní řešení stavby, 

vyhodnocení střešního pláště. 
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montovaný skelet, zařízení staveniště, strojní sestava, rozpočet, časový plán, hluková 

studie, požárně - bezpečnostní řešení, vyhodnocení střešního pláště. 

 

Abstract 

In my diploma´s thesis I occupy with selected parts of the technological prepariation of 

building proceses of administrative and production hall in Holešov. There are detailed 

follow up the technological rules for ground work and foundation. Furthermore , the 

technological requirements for reinforced concrate assembled skeleton. My diploma´s 

thesis also includes the project of the construction site facilities, machinery, 

construction budget, the technology solution including CTP, the time and financial 

planning, noise studies, fire safety of the building, evaluation of roof cladding. 
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1. Základní identifikační údaje stavby 

Název stavby:   Administrativní a výrobní hala firmy    

    FialaTransports.r.o. 

Místo stavby:   Průmyslový areál      

    ul. Očadlíkova       

    769 01 Holešov 

Kraj:    Jihomoravský 

Katastrální území:  Holešov 

Parcelní číslo:   1555/1, 1555/4, 1555/6  

Charakter stavby:   Novostavba 

Účel stavby:   Administrativní a skladovací prostoryfirmy    

    FialaTransports.r.o. 

Orientační termín prací:  

Přípravné práce:  2/2014 

Realizace stavby 

 Termín zahájení:   2/2015 

 Termín ukončení:   1/2016 

Cena stavby:   23 889 731 Kč 
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2.  Hlavní účastníci výstavby      

Investor:   FialaTransports.r.o,       

    Vyšehradská 1349/2      

    12800  Praha, Česká republika 

Kontroloval:    Ing. Petr Skřivánek 

Projektoval:   Ing. Petr Vaculík      

    Sokolovská č.p.474      

    Uherské Hradiště 

Navrhoval:   Ing.arch. Michal Kutálek     

     Na Splávku 1182      

     Uherské Hradiště 

Zhotovitel:   PSK - Průmyslové stavby a konstrukce, a.s.   

    Zarámí 4077       

    760 40 Zlín 

3.  Členění stavby na stavební objekty a provozní soubory 

SO01   Administrativní objekt 

SO02  Výrobní hala 

SO03  Přípojka dešťové kanalizace 

SO04  Přípojka NN včetně skříně 

SO05  Přípojka vody vč. vodoměrné šachty 

SO06  Terénní a sadové úpravy 
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4.  Charakteristika staveniště 

4.1 Základní údaje 

Výstavba administrativního a výrobního objektu bude probíhat ve stávajícím areálu 

firmy FialaTransport s.r.o. Areál se nachází v jihovýchodní části města Holešov. Přístup 

do areálu je z místní komunikace Očadlíkova.      

Výstavbě předchází demolice nevyužívaného, vyhořelého objektu. Nový objekt bude 

vybudován na ploše vyhořelé budovy, která má rovinatý charakter. 

Oblast stavby náleží ke katastrálnímu území Holešov. Všechny pozemky, na kterých je 

stavba prováděná, jsou majetkem investora, který je jediným vlastníkem a uživatelem. 

Jedná se o následující pozemky parc. č.: 1555/1, 1555/4, 1555/6  

Stavební objekt, je umístěn v přední části areálu. K osvětlení staveniště postačuje 

stávající. Areál je oplocený, s uzamykatelnými bránami a s vlastními komunikacemi a 

zpevněnými plochami. Vnitrostaveništní komunikace jsou tvořeny asfaltovými a 

betonovými plochami. 

Příslušenství zařízení staveniště bude umístěno pouze na pozemcích stavebníka. Žádné 

jiné pozemky nebudou dotčeny. Realizace proběhne za plného provozu investora. 

Na staveništi budou umístěny staveništní buňky pro personál i vedení a mobilní WC. 

Další sociální zázemí – šatny a hygienické zázemí vč. sprch pro pracovníky 

stavby(předpoklad cca 10 – 15 osob) poskytne investor ve svém zařízení. Pro setkání 

vedení stavby, zástupců investora a dalších zainteresovaných osob při jednáních, 

kontrolních dnech apod. umožní investor setkání ve svých prostorách. 
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4.2  Prováděné průzkumy 

Údaje jsou čerpány ze zprávy české geologické služby o základových poměrech z roku 

2013. Vrtané sondy neprokázali přítomnost podzemní vody. Areál se nenachází v 

poddolovaném území.Převažující radonový index: 1 tzn. území s nízkým radonovým 

rizikem. 

4.3  Doprava 

Holešov se nachází severozápadně od Zlína ve vzdálenosti cca 18km.. Areál se nachází 

v jihovýchodní části města Holešov. 

Přístup do areálu je z místní komunikace Očadlíkova. Komunikace je dopravně 

napojena na silnici II. třídy, ulice Masarykova.  

Vjezd do areálu staveniště z ulice Očadlíkova je zajištěn po asfaltové komunikaci. Areál 

je opatřen starou ocelovou bránou. Velikost brány i poloměr bez problémů vyhovuje 

nákladní dopravě.  

Stávající plochy v areálu mají dostatečnou kapacitu pro nákladní automobily použité při 

stavbě objektu včetně jejich parkování. Pro osobní automobily lze využívat parkovací 

stání jak v areálu tak před areálem v ulici Očadlíkova. 

5.  Charakteristika stavebních objektů 

5.1  SO01, SO02 Administrativní a výrobní objekt 

5.1.1.  Architektonické řešení 

Objekt haly je rozdělen funkčně i vzhledově na část administrativní a část výrobní. 

Administrativní část objektu je dvoupodlažní, propojená železobetonovým 

jednoramenným schodištěm. V každém poschodí je jedna hlavní komunikační chodba, 

ze které je přístup do jednotlivých místností – kanceláří, kuchyněk, sociálního zařízení, 

šaten, apod. Sociální zařízení a šatny jsou rozděleny na pánské a dámské 

Objekt je v půdorysném tvaru obdélníka, s plochými střechami, opticky ukrytými za 

atikami. Opláštění haly je tvořeno sendvičovými panely v šedém odstínu s plasticky 

přiznanými spárami mezi jednotlivými panely a prosklenou čelní fasádou. Nosnou 

konstrukci administrativního objektu tvoří zdivo z cihelných bloků. Nosnou konstrukci 
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haly tvoří železobetonový skelet. Stropní konstrukce v administrativní části jsou tvořeny 

železobetonovými deskami se skrytými průvlaky.  

Vstup do haly bude vstupními dveřmi pro pěší osoby v prosklené čelní stěně 

orientované k příjezdové komunikaci. Na zadní stranu objektu jsou situovány sekční 

průmyslové vrata pro vjezd nákladními automobily pro zásobování objektu, expedici a 

skladování zboží, apod.Výrobní část objektu tvoří jedna velká hala. Bude zde umístěna 

stolárna 

Parametry administrativního objektu:      

Půdorysné rozměry:     9 x 26,125 m + 1,5 x 24,125 m                   

Zastavěná plocha:     271,31 m2                

Úroveň atiky střechy:     7,0 m                    

Obestavěný prostor:     1904 m3 

 

 

Výrobní objekt:                    

Půdorysné rozměry:     21,95 x 26,125 m                   

Zastavěná plocha:     573,44 m2                

Úroveň atiky střechy:     7,0 m                    

Obestavěný prostor:     4014 m3 

 

5.1.2  Konstrukční řešení 

Výkopy:                

Před zahájením zemních prací se osy skeletu haly, svislé konstrukce, apod. vytyčí 

pomocí laviček.Zřetelně se označí výškový bod, od kterého se určují všechny příslušné 

výšky- hrana nového betonového obrubníku v prostoru za objektem, čistá podlaha 

objektu v přízemí. Vytyčení os nosného skeletu a ostatních nosných konstrukcí stavby 

je nutné svěřit osobě s oprávněním ke geodetickým pracím. Výkopové práce se 

vykonají strojně a těsně před betonáží základů je nutné ručně začistění až na základovou 
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spáru. Vytěžená zemina se uloží na předem určenou deponii, na staveništi se uloží 

pouze zemina určená na zpětné zásypy.  

Výkopové práce spočívají hlavně v provedení výkopů pro nové základové pasy, patky a 

rýhy pro novou ležatou kanalizaci, přípojku NN, plynu a přípojku vody, apod. Další 

zemní práce se budou provádět při provádění zásypů, terénních úprav, po ukončení 

stavební činnosti, apod. Při odkrytí základové spáry se přizve statik a posoudí základové 

poměry podloží a navrhované základy. V případě, že se potvrdí nevhodné základové 

poměry, se přehodnotí způsob zakládání stavby. Výkopová jáma se podle potřeby 

ohradí a zapaží. Musí se dodržet předpisy bezpečnosti práce. Zpětné zásypy se hutní po 

vrstvách max. 25 cm.  

Stavba vznikne na pozemku původní vyhořelé haly. 

 

 

 

Základy                 

Základové pasy a patky budou zhotoveny z betonu B 20 (C20/25). Vyztužení bude 

provedeno dle statického výpočtu a návrhu statika betonářskou armaturou. Podlahová 

deska tl. 200 mm bude provedena z drátkobetonu. 

Základová spára pod pasy a patky je upravena štěrkopískem. Základová spára se před 

betonáží ručně dokope a uloží se do ní zemnící drát. Osadí se bednění pro prostupy ZTI, 

apod. S podzemní vodou se v řešení základů neuvažuje. Předpokládá se, že hladina 

podzemní vody je pod úrovní základové konstrukce.  

V případě zhoršených podmínek pro založení v prostoru základové spáry možno provést 

dovyztuženíbetonářskou ocelí dle návrhu projektanta, příp. statika. Před vlastní betonáží 

je nutno projektantem, příp. stavebním dozorem zhodnotit základovou spáru. Budova 

bude vystavěna v místě odstraněné původní haly. 
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Nosné zdivo a skeletová konstrukce haly                 

Nosnou konstrukci haly bude tvořit železobetonový skelet tvořený sloupy a průvlaky, a 

zděné nosné zdivo tl. 250 mm z cihelných blokůPorotherm 25 P+D a Porotherm 25 

AKU na maltu vápennocementovou. Příčky budou vyzděny z příčkovek Porotherm 11,5 

P+D na maltu vápennocementovou. 

Hydroizolace                        

Hydroizolace proti zemní vlhkost v prostoru pod obvodovým zdivem bude provedena 

ve složení: 1x folie Fatrafol 803+ geotextilie. v ostatní ploše PE folie. Podklad pro 

izolaci musí být suchý a rovný. Nutno dodržet technologický postup daný výrobcem.  

Tepelné izolace           

Izolace střechy tvoří desky z minerální plsti Orsiltl. 200 mm. Desky jsou uloženy na 

trapézový VSŽ plech (skladovací část) a na spádovém keramzit-betonu (administrativní 

část). Zateplení svislých konstrukcí tvoří sendvičové panely TRIMO QBISS tl. 150 mm 

s tepelnou izolací minerální vatou, a dále pak cihelná vyzdívka tl. 250 mm z cihelných 

bloků Porotherm 25 P+D.  Izolace v podlaze administrativní části tvoří desky tvrzeného 

polystyrénu tl. 50 mm.  

Střecha          Střešní 

konstrukci administrativní části bude tvořit stropní monolitická deska z betonu B20 

s nadbetonovanou spádovou vrstvou z keramzit-betonu směrem do vnitřních střešních 

svodů. Střešní konstrukci ve výrobní části haly bude tvořit sestava železobetonových 

vazníků, ocelové I-profily a trapézový VSŽ plech, přivařený k nosným I-profilům, dále 

položená minerální vata Orsil tl. 200 mm s přikotvenou střešní folií Fatrafol S 810. Na 

střeše nad výrobní částí jsou umístěny pásově světlíky. 

Návrhy jednotlivých nosných dílů střechy byly provedeny dle statického výpočtu. 

Výrobu, dodávku a montáž betonové a ocelové konstrukce provede specializovaná 

firma. 

Skleněné výplně otvorů       Veškeré 

prosklené výplně otvorů jsou tvořeny z hliníkových systémových konstrukcí z profilů 

s přerušeným tepelným mostem a s povrchovou úpravou práškového vypalovacího laku 

(komaxit). Lak bude proveden ve vysoce metalickém stříbrném odstínu shodným 
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s odstínem opláštění. (odstín URBAN STEAM od Rohm and Haas). Budou použity dva 

typy těchto konstrukcí.  

Pro okna a dveře bude použit typ tříkomorového profilu s přerušeným tepelným mostem 

tvořeným uprostřed dvěma polyamidovými pásky. Tento prostor bude dále vyplněn 

extrudovaným polystyrenem. Systém je s možností zasklení ze strany z interiéru. 

Skladebná hloubka rámu okna minimálně 70mm, pro křídlo minimálně 78mm. 

Součinitel prostupu tepla Uw do 1,5 W/m2K při zasklení Ug = 1,1 W/m2K. 

Pro venkovní fasádu a světlíky bude použita rastrová sloupko-příčníková konstrukce 

s možností zasklení z exteriéru. Pohledová šířka profilů 50mm pro sloupek i příčník. 

Hloubka profilu dle konkrétního požadavku při zatížení větrem. Součinitel prostupu 

tepla Uw do 1,5 W/m2K při zasklení Ug = 1,1 W/m2K. Veškeré spojovací prvky 

nerezové, nebo žárově zinkované kotvy. 

Typy zasklení: Pro okenní pásy izolační dvojsklo čiré Ug = 1,1 W/m2K, složení 4-16-

4mm. Pro fasády a světlíky izolační dvojsklo čiré, navíc s vnitřním bezpečnostním 

vrstveným sklem splňující i funkčnost zábradlí ve složení 6-18-9,5mm.   

Neprůhlednou vodorovnou část AL fasády pro krytí stropní desky tvoří výplň z 

vakuového izolačního panelu 30mm, který je krytý plechem síly 1,5mm z obou stran, 

v odstínu shodným s AL profily. Součinitel prostupu tepla v této části Up = 0,23 

W/m2K.   

Vzhled haly                  

Venkovní fasáda objektu bude opláštěna bimodulárním sendvičovým systémem 

TrimoQbiss se stínovými (zapuštěnými) sparami šířky 25mm ve vertikálním i 

horizontálním směru, modulu 1000mm, délka až 6000mm, kotvení skryté ve svislých 

sparách, nároží řešené systémovými rohovými tvarovkami. Vnější plášť: ocelový plech 

tl. 0,7mm, povrchová úprava Galvalloy (kombinace Zn a Al), barevný nátěr Colourcoat 

Prisma 50my, barva Silver Metallic, výroba bez viditelných řezaných hran či 

nýtovaných spojů. Jádro: nehořlavá minerální vata tl. 150mm DP1, objemová hmotnost 

120 kg/m3, z povrchu hydrofobizovaná vlákna orientována kolmo k ocelovému plášti. 

Vnitřní plášť: ocelový plech tl. 0,5mm, povrchová úprava polyester SP 15 – 25my, RAL 

9002. Klempířské prvky objektu budou součástí dodávky opláštění. 
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Přehled skladeb objektu -Administrativní objekt 

Podlaha                   

Drátkobeton        tl. 150 mm 

Podlahový tvrzený polystyren     tl. 50 mm 

Hydroizolace fatrafol H 803 + geotextilie v ploše PE folie           

Podkladní beton B15       tl. 100 mm     

Štěrkové lože         tl. 100 mm 

Střecha                           

Fatrafol S 810 - kotveno k podkladu                     

Podkladní geotextilie                     

Minerální vata orsil       tl. 200 mm          

Parotěsná folie PE                    

Spádový keramzitbeton               

ŽB střešní deska       tl. 200 mm 

Vzduchová mezera       tl. 350 mm 

Sádrokartonový podhled 

Vnější plášť                      

Stěnový sendvičový systém TrimoQbiss     tl. 150 mm            

Jádro, nehořlavá minerální vata DP1     tl. 150 mm  

 

Přehled skladeb objektu -Výrobní hala 

Podlaha                

Drátkobeton        tl. 200 mm 

Hydroizolace fatrafol H 803 + geotextilie v ploše PE folie           

Podkladní beton B15       tl. 100 mm     

Štěrkové lože         tl. 100 mm 

Střecha                         

Fatrafol S 810 - kotveno k podkladu               

Podkladní geotextilie                   

Minerální vata orsil       tl. 200 mm         
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Parotěsná folie PE                          

VSŽ Trapézový plech                    

Ocelový I- nosník                            

ŽB střešní nosník 

Vnější plášť                    

Stěnový sendvičový systém TrimoQbiss    tl. 150 mm            

Jádro, nehořlavá minerální vata DP1  

 

Elektroinstalace                 

Budou provedeny samostatné rozvody s napojením samostatnými okruhy na stávající 

samostatný elektrorozvaděč. Detailní projekt vnitřních rozvodů elektroinstalace bude 

zpracován po upřesnění a specifikaci provozu v hale a upřesnění technického vybavení 

haly.Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41: samovolným odpojením 

od zdroje doplněna - doplňujícím pospojováním. Třídění vnějších vlivů dle ČSN 33 

2000-3. Vnitřní rozvod elektro. bude proveden odbornou specializovanou firmou dle 

platných norem ČSN.  

Síť  TN-C-S  : 3 PEN AC 50 Hz, 400V/ 230V, TN-C 

     3 NPE AC 50 Hz, 400V/ 250V, TN-S 

Stupeň zajištěnosti dodávky elektrické energie dle ČSN 34 16 10. 

Zkoušky potrubí                 

Kanalizační potrubí bude zkoušeno kouřem, rozvody vody natlakováním vody v 

souladu s ČSN. Použité normy: ČSN 73 6760 Vnitřní kanalizace, ČSN 73 6660 Vnitřní 

vodovody. V těchto normách, souvisejících normách a právních předpisech, které jsou 

uvedeny v těchto kmenových normách, je řešena problematika bezpečné práce vč. 

zkoušek. Dodržovány  musí být také vyhlášky ČUBP č. 42/82 Sb. ze dne 15.4.1982 

a č. 324/90 Sb. ze dne 31.7.1990. 

Izolace ZTI              

Potrubí studené pitné vody bude izolováno z důvodů oteplení, případně rosení. Potrubí 

teplé vody bude izolováno z důvodů zabránění ztráty tepla. Izolace potrubí uloženého 

pod omítku se provede plstěnými pásy, jinak Tubexem. Odpadní potrubí splaškové 
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odpadní vody bude izolováno, a to jak potrubí ležaté v podlaze, tak i stupačky svislého 

potrubí zasekané ve zdivu, a to ze zvukových důvodů. Použitá izolace – Orsil L , Isover, 

Rockwool v tl. min.40 mm. 

Vytápění             

Objekt bude vystaven z materiálů splňující požadavky na tepelně technické parametry 

stavebních materiálů dle ČSN 73 05 40. Objekt bude napojen na rozvod dálkového 

vytápění s topným mediem - vodou z kotelny, umístěné ve firemním areálu. Jako další 

alternativa bude současně vybudován solární ohřev vody. 

Zámečnické prvky                    

Kotevní a spojovací prvky střechy budou žárově zinkované, hliníkové, příp. opatřeny 

ochranným nátěrem.  

Klempířské prvky                    

Veškeré klempířské prvky haly budou součástí dodávky opláštění fasády haly a budou 

provedeny specializovanou firmou.  

Požární ochrana                          

Požární zásah bude zajišťovat Hasičský záchranný sbor z Holešova, doba dojezdu 10 

min. K objektu vede příjezdová komunikace, která je vhodná pro mobilní hasičskou 

techniku. Příjezd je zajištěn těsně k objektu ze všech světových stran. Objekt je z velké 

části z nehořlavých materiálů. Celý objekt je posuzován jako jeden samostatný požární 

úsek. 

Bezpečnost práce                  

Při provádění stavebních prací je nutno dodržet ustanovení vyhlášky o bezpečnosti 

práce a technických zařízení při stavebních pracích. Při jednotlivých typech technických 

činností při realizaci je nutno dodržet ustanovení platných norem a předpisů vč. zásad 

BOZP a PO platných v investiční výstavbě. Jedná se hlavně o práci ve výškách, 

manipulaci se zdvihadly, vázání břemen, svařování a řezání plamenem, svařování el. 

proudem, montáž a provoz lešení, práce s točivými stroji, apod.. 

Obklady                   

Keramické obklady budou za kuchyňskými linkami v čajových kuchyních v barvě bílé, 

lepené na lepidlo Kerafix Standart. 
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Podlahy                    

V celé ploše administrativní části objektu v 1.NP a ve 2.NP bude povrch podlah tvořit 

pryskyřičná stěrka.                  

Ve výrobní části haly bude podlahu tvořit hlazený drátkobeton s bezprašnou 

povrchovou úpravou. 

Osvětlení                      

Všechny kancelářské místnosti mají přirozené osvětlení prosklenou stěnou. Skladovací 

prostory jsou prosvětleny pásovými okny v opláštění a dále pak střešními pásovými 

světlíky doplněné světelnou elektroinstalací a navrženou podle účelu místnosti. Světlost 

dle vyhlášky 178/2001 Sb.  

Zvláštní požadavky                   

Zajištění péče o základní prostředky je nutné provádět průběžnou údržbu nátěrů 

ocelových a zámečnických prvků, apod. 

Likvidace stavebních odpadů                         

V rámci ochrany životního prostředí bude odpad vzniklý při výstavbě ekologicky 

likvidován. Stavební odpad z bourání bude zatříděn podle přílohy č. 1 Vyhlášky 

381/2001 Sb. v platném znění, kterou vydává katalog odpadů k zákonu č. 185/2001 o 

odpadech. Druh odpadu: 17 Stavební a demoliční odpady. Odpad se bude odvážet na 

určenou skládku.                        

Likvidace obalů ze zabudovaných výrobků a materiálu je povinností jednotlivých 

subdodavatelů. U všech druhů odpadů bylo množství stanoveno odborným odhadem. 

Skutečné množství spolu s dalšími doklady o likvidaci nebo skládkování bude doloženo 

při kolaudaci. 

5.3 SO03  Kanalizace                         

Kanalizace na splaškové a dešťové vody bude napojena na vnitřní rozvod kanalizace 

v průmyslovém areálu s vyústěním do veřejné kanalizace. 

5.4 SO04 Přípojka NN 

Přípojka NN bude napojena ze stávající sítě přes samostatný rozvaděč, odkud bude 

umístěna ke stavebnímu objektu. 
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5.5  SO05 Vodovodní přípojka  

Vodovodní přípojka bude napojena ze stávající sítě přes samostatný rozvaděč, odkud 

bude umístěna ke stavebnímu objektu.    

5.6 SO06 Terénní a sadové úpravy  

 

6. Základní koncepce staveništního provozu  

Koncepce provozu je řešena v technické zprávě zařízení staveniště. 

7. Stavební stroje a mechanismy 

Koncepce stavebních strojů je podrobně řešena v kapitole návrh hlavních strojů a 

mechanismů. 

9. Kvalitativní, environmentální a bezpečnostní požadavky 

Očekávanými negativními vlivy stavby na životní prostředí je doprava spojená s 

prováděním stavebních prací. Hlučnost a prašnost vznikající stavební činností. Při 

demoličních pracích bude zajištěno kropení vodou z důvodu snížení prašnosti. Při 

možném znečištění komunikací bude provedeno okamžité odstranění nečistot 

z komunikace. 

Způsob likvidace odpadu ze stavební činnosti bude probíhat dle materiálu. Průběžně 

bude probíhat separace jednotlivých druhů odpadu, odvoz a likvidace ve sběrném dvoře 

a skládce. Na staveništi budou umístěny velkoobjemové kontejnery na stavební odpad i 

kontejnery jak pro komunální odpad, tak pro tříděný odpad. Dále zde budou speciální 

nádoby pro odpady kapalných paliv či olejůvzniklých únikem ze strojů.  

Odvoz odpadů bude smluvně zajištěn do sběrného dvora, který provozuje společnost TS 

Holešov s.r.o. na adrese Květná 1555, která je ve vzdálenosti 1 km od staveniště. 

Nejvíce odpadu vznikne při demolici vyhořené budovy, který bude odvážen  na výše 

uvedenou adresu TS Holešov s.r.o.          

Stavba ani staveniště není znečištěno látkami toxického charakteru. Za řádnou likvidaci  

odpadů je zodpovědný dodavatel stavby, který musí postupovat s platnými předpisy. 
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− Zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 

veznění novely č. 169/2013, dále dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., Katalog 

odpadů ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb. a přílohy č. 1. – Katalog odpadů, 

dálev souladu s vyhláškou č. 383/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životního 

prostředí o podrobnostech nakládání s odpady. (Dodržení ČSN EN ISO 14001.) 

Před započetím stavebních prací budou všichni pracovníci prokazatelně seznámeni s 

technologickým a pracovním postupem a budou seznámeni se specifickými riziky 

konkrétního pracoviště. O tomto školení bude proveden zápis ve stavebním deníku. 

Všichni pracovníci podílející se na těchto pracích budou proškoleni ohledně 

bezpečnosti, kde budou seznámeni s místními podmínkami a s příslušným ustanovením 

zákoníku práce č. 262/2006 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a nařízení vlády 

č.362/2005 sb. 

Při provádění prací musí všichni zaměstnanci, vč. zaměstnanců subdodavatelů používat 

ochranné přilby a další ochranné pomůcky. 

− Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon)ve znění zákona č. 350/2012 Sb. (účinnost od 1. ledna 2013 

− Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 

nabezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

− Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích ne bezpečnost a 

ochranuzdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 

hloubky 

− Zákon č. 309/2006 Sb., Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 

aochrany zdraví při práci 

− Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 

bezpečnýprovoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
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1. Základní identifikační údaje stavby 

Název stavby:   Administrativní a výrobní hala firmy    

    FialaTransports.r.o. 

Místo stavby:   Průmyslový areál      

 ul. Očadlíkova          

 769 01 Holešov 

Kraj:    Jihomoravský 

Katastrální území:  Holešov 

Parcelní číslo:   1555/1, 1555/4, 1555/6  

Charakter stavby:   Novostavba 

Účel stavby:   Administrativní a skladovací prostory firmy   

    FialaTransports.r.o. 

Přípravné práce:  02/2012 - 03/2012 

Investor:   FialaTransports.r.o,       

    Vyšehradská 1349/2      

    12800  Praha, Česká republika 

Kontroloval:    Ing. Petr Skřivánek 

Orientační termín prací:                

Realizace stavby 

 Termín zahájení:  2/2015 

 Termín ukončení:  1/2016 
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Projektoval:   Ing. Petr Vaculík      

    Sokolovská č.p.474      

    Uherské Hradiště 

Navrhoval:   Ing.arch. Michal Kutálek     

     Na Splávku 1182      

     Uherské Hradiště 

Zhotovitel:   PSK - Průmyslové stavby a konstrukce, a.s.   

    Zarámí 4077       

    760 40 Zlín 

Parametry a kapacitní údaje o stavbě: 

Půdorysné rozměry objektu:   32,45 x 26,125 m 

Užitná plocha celkem :   989,90 m2 

Zastavěná plocha:    844,80 m2 

Obestavěný prostor:    6077,0 m3 

Nové zpevněné plochy:   400,0 m2  

Výška po atiku:    7,0 m 
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2. Zemní práce 

2.1 Popis technologické etapy 

Dle projektové dokumentace, která byla zpracována na základě výsledků z provedených 

průzkumů, je v místě stavby zjištěná zemina III. třídy těžitelnosti – zeminy kopné 

(koeficient nakypření kn= 1,22). Radonové riziko pozemku bylo zjištěno nízké.  

Základová spára ve výrobní části objektu bude upravena na požadovaných -0,730 m. 

Ornice bude sejmuta Rypadlo - nakladačem JCB – 3CX ECO CONTRACTOR a 

odvezena na určené místo pozemku, kde bude uložena na skládce pro pozdější použití. 

Pro samotné základy bude proveden výkop patek v zemině 3 třídy těžitelnosti bez 

spodní vody do hloubky -1,7 m. 

Před zahájením zemních prací se osy skeletu haly, svislé konstrukce vytyčí pomocí 

laviček a zřetelně se označí výškový bod, od kterého se určují všechny příslušné výšky. 

Vytyčení os nosného skeletu a ostatních nosných konstrukcí stavby provede osoba 

s oprávněním pro geodetické práce. Zemní práce zajistí připravenost pro realizaci 

základových konstrukcí. Proběhne kontrola demoličních prací, vytyčení inženýrských 

sítí, oplocení staveniště, ploch pro skladování. 

Výkopy budou provedeny dle PD. Spočívají především v provedení výkopů pro 

základové pasy a patky, rýhy pro novou ležatou kanalizaci, přípojku NN, plynu a 

přípojku vody. Výkopové práce se vykonají strojně kolovým rypadlem CAT M315D. 

Pasy a patky se provedou na výškovou úroveň - 1,7 m. Část vytěžené zeminy bude 

odvezena na skládku sklápěčem TATRA T158. Část bude ponechána na následný násyp 

zeminy do prostoru mezi patky a pasy a její hutnění po vrstvách max. tloušťky 150 mm. 

Stěny výkopů a základová spára budou začištěny ručně pomocí krompáčů a lopat s 

přesností +- 30mm při měření 3m dlouhou latí.V hloubce, ve které budou probíhat 

výkopové práce, se nenachází podzemní voda. Případné oddrenážování se bude 

realizovat 20 cm nad základovou spárou. Oddrenážování bude spádováno a zaústěno do 

drenážní šachty. 
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2.2 Výkaz výměr         

Odstranění ornice v celé ploše výrobní haly v tloušťce 0,73 m. 

Výpočet:     22.875 x 27,425 x 0,73= 458 m3  

Koeficient nakypření:    458 x 1,2 = 550 m3  

 

2.3 Technologický postup zemních prací v bodech: 

- Zarovnání staveniště na výškovou úroveň - 0,730 m   

- Vytyčení os skeletu a svislých konstrukcí pomocí laviček a reflexního spreje  

- Vytyčení základových pasů, patek a rýh pomocí reflexního spreje 

- Provedení výkopů pro základové patky 

- Provedení rýh pro novou ležatou kanalizaci, přípojku NN, plynu a přípojku 
vody. 

 

2.4 Personální obsazení: 

- 1 řidič kolového rypadla (provedení pasů, patek a rýh) 

- 1 řidič rypadlo-nakladače (manipulace se zeminou) 

- 2 řidiči sklápěčů (transport zeminy) 

- 1 mistr 

- 2 geodeti 

- 2 pomocní pracovníci (ruční začistění pasů, patek a rýh) 

 

2.5 Stroje a pracovní pomůcky: 

- Kolové rypadlo CAT M315D 

- Rypadlo-nakladač JCB 3CX ECO CONTRACTOR 
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- Sklápěč TATRA T158 

- Ruční nářadí, pracovní pomůcky: lopaty, krumpáče, kladiva, reflexní sprej, 

provázek 

2.6 Jakost a kontrola, BOZP 

- Kontrola připravenosti staveniště, vytyčení, skládky a komunikace   

 - Postup zemních prací, odvodnění, výškové úrovně 

Při provádění prací musí všichni zaměstnanci, vč. zaměstnanců subdodavatelů používat 

ochranné přilby a další ochranné pomůcky. 

Nařízení vlády č. 591/2006: 

- Požadavky na zajištění staveniště 

- Zařízení pro rozvod energie 

- Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

- Obecné požadavky na obsluhu strojů - stroje pro zemní práce 

- Skladování a manipulace s materiálem 

- Příprava před zahájením zemních prací 

- Zajištění výkopových prací 

- Provádění výkopových prací 

- Ruční přeprava zemin 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 
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3. Základové konstrukce 

3.1 Popis technologické etapy 

Na základě místních základových poměrů a konstrukce objektu bylo založení objektu 

navrženo na základových železobetonových patkách a železobetonových pasech. Ve 

výrobní části objektu, kde bude použit konstrukční systém železobetonového skeletu se 

sloupy a nosníky, bude na základové patce použit systém tzv. základového kalichu. 

Podlahová deska tl. 200 mm bude provedena z drátkobetonu. 

Do předem připravených výkopů pro základové pasy a patky se zhotoví bednění dle 

projektové dokumentace. Toto bednění bude sestaveno ze systémových dílců od 

výrobce PERI. Bednění a výztuž pro základové pasy a patky bude na stavbu dovezena 

pomocí nákladního automobilu Mercedes Benz Axor 1824 s jeřábem Fassi F110A.22. 

Před samotnou betonáží je nutné dle projektu osadit průchodky vodovodu, kanalizace, 

vytápění a elektrických rozvodů. Dále potom zhotovení výztuže základů dle výkresů 

vyztužování. Čerstvý beton bude na stavbu dopravován pomocí autodomíchavače MAN 

TGA 32.440 s nástavbou Stetter o objemu bubnu 9m3 z místní betonárky 

TRANSBETON, spol. s.r.o. Beton bude do bednění ukládán pomocí autočerpadla 

SCHWING S 28 X s čerpací jednotkou P 2020. Pro zhotovení těchto konstrukcí bude 

použit beton C16/20a ocel B500. Betonování je nutné provádět bez časových prodlev. 

Hutnění betonu bude prováděno pomocí ponorných vibrátorů PERLES CPM AM 35/3. 

Do základové spáry po obvodu stavby budou uloženy zemnící pásky hromosvodu FeZn 

30x4mm. V protilehlých rozích se napojí drát FeZn 10mm. 

Prostor mezi základovými patkami a pasy bude následně vyplněn násypem částí 

odtěžené zeminy, která byla uložena na staveništi právě pro tyto účely. Dále potom 

betonovým recyklátem. Násyp zeminy provede rypadlo-nakladač JCB 3CX ECO 

CONTRACTOR. Tato zemina bude hutněna pomocí příkopového válec AMMANN 

Rammax 1585 a vibrační desky WackerNeuson DPU 6055 po vrstvách max. tloušťky 

150mm a to tak, aby došlo k jejímu dokonalému zhutnění. Poslední vrstva násypu bude 

zhotovená ze štěrku frakce 16-32 o síle vrstvy100mm. Tato vrstva bude hutněna pomocí 

vibračního válec AMMANN VH 270 a vibrační desky WackerNeuson DPU 6055. 
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3.2 Výkaz výměr 

Výkop patek: 

Výpočet:  - patky P1 - P4  3,4 x 3,4 x 0,97 x 4= 45 m3 

  - patky P5 - P12  3 x 3 x 0,97 x 8= 70 m3 

  - celkem   115 m3 

Koeficient nakypření:    115 x 1,2= 138 m3 

 

Betonáž podkladního betonu patek: 

Výpočet: - patky P1 – P4 1,8 x 1,8 x 0,05 x 4=0,3 m3 

  - patky P5 – P12 1,4 x 1,4 x 0,05 x 8=0,8 m3 

  - celkem  1,1 m3  

 

Výpočet množství betonu patek: 

  - patky P1 – P4 1,8 x 1,8 x 0,5 x 4=6,48 m3 

  - patky P5 – P12 1,4 x 1,4 x 0,5 x 8=7,84 m3 

  - celkem  14,32 m3  

 

3.3 Technologický postup provádění základové konstrukce v bodech: 

- Zhotovení bednění základů 

- Osazení průchodek, prostupů 

- Opatření bednění odbedňovacím přípravkem 

-  Provedení armatur 

- Položení inženýrských sítí v místě stavby 

- Betonáž základových železobetonových patek a pásů 
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- Odstranění bednění 

- Ošetřování betonu 

- Vyplnění prostoru mezi patkami a pasy zeminou, následné hutnění zeminy 

- Zhotovení štěrkového lože a jeho hutnění 

- Ošetřování betonu 

 

3.4 Personální obsazení: 

- 2 řidiči autodomíchávačů (dovoz betonu) 

- 1 řidič autočerpadla (transport betonu na místo uložení) 

- 1 řidič rypadlo-nakladače (násyp zeminy) 

- 1 řidič nákladního automobilu s hydraulickou rukou (transport bednění, výztuže, 

vibračního válce a vibrační desky) 

- 4 tesaři (provedení konstrukce bednění) 

- 4 zámečníci (armovací práce) 

- 4 betonáři (hutnění, ukládání betonové směsi) 

- 1 mistr 

 

3.5 Stroje a pracovní pomůcky: 

- AutodomíchavačMAN TGA 32.440 s nástavbou Stetter 

- AutočerpadloSCHWING S 28 X s čerpací jednotkou P 2020 

- Rypadlo-nakladač JCB 3CX ECO CONTRACTOR 

- Příkopový vibrační válec AMMANN Rammax 1585  
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- Vibrační deska WackerNeuson DPU 6055 

- Vibrační válec AMMANN VH 270 

- Nákladní automobil Mercedes BenzAxor 1824 s jeřábem Fassi F110A.22 

- Ponorný vibrátor PERLES CPM AM 35/3 

- Ruční nářadí: vazačské kleště, pákové nůžky, ohýbačka armatury, pomocná 

ruční ohýbačka (tzv. F-kus), lopaty, hrabě, latě, pásmo, vodováha. 

 

Pracovní podmínky: 

Pro provedení základů je nezbytné, aby byly ukončeny všechny zemní práce. 

Betonářské práce mohou probíhat, pokud teplota vzduchu neklesne pod +5°C během 

následujících 7 dnů. Betonáž musí být zastavena v případě deště nebo jiných srážek. 

Výška shozu betonové směsi nesmí překročit 1,5m.  

 

3.6 Jakost a kontrola, BOZP 

-  Kontrola PD, přejímka pracoviště, vytyčení základových pasů a patek, materiálu, 
strojů 

-  Kontrola provádění bednění, armatury, betonové směsi, betonování, ošetřování 
betonu 

- Kontrola celkového provedení prací dle PD, únosnost patek a pasů, zápisy do SD 

Požadavky na základové konstrukce: 

Podmínky pro zpracování, zhutňování a ošetřování betonové směsi jsou uvedeny v 
normě ČSN 73 2400. 

 

Max. výšková a směrová odchylka základových konstrukcí bude +/- 10mm 

Max. směrová odchylka vnějšího a vnitřního líce soklu pro opláštění bude +/- 10mm 

Max. výšková odchylka horního líce soklu pro opláštění bude +/- 10mm 
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Při provádění prací musí všichni zaměstnanci, vč. zaměstnanců subdodavatelů 
používatochranné přilby a další ochranné pomůcky. 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
aochranu zdraví při práci na staveništích. 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoza používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 

 

 

4. Nosný systém výrobní haly 

4.1 Popis technologické etapy 

Konstrukční systém výrobní haly tvoří železobetonový skelet tvořený sloupy a vazníky. 

Osová vzdálenost sloupů se pohybuje od 5,3 do 12,715m. Půdorysný rozměr sloupu je 

300 x 300mm. Sloupy budou a překlenuty železobetonovými vazníky průřezu T a délky 

13m.Vazníky budou mít na stranách výšku 1,2 a 0,8m, čímž bude zajištěn spád střechy. 

Konstrukce bude na stavbu dovezena pomocí podvalníku GOLDHOFER STN-L 3-

39/80a následně sestavena pomocí autojeřábu TATRA AD28a montážní plošiny COMP 

10. 

 

4.2 Výkaz výměr 

 Sloupy S1 – S4 300x300x7100 mm  4 ks  4 x 1,577=  6,308 t 

Sloupy S5 – S12 300x300x6850 mm   8 ks  8 x 1,539=  12,312 t 

Vazník VL1- VL4 12860x800-1200x150 mm 4 ks  4 x 6,43=  25,720 t 
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4.3 Technologický postup provádění nosného systému výrobní haly 

- osazení sloupů a jejich zmonolitnění se základovým kalichem 

- osazení a montáž vaznic se sloupy 

4.4 Personální obsazení 

- 1 řidič podvalníku (dovoz sloupů a vaznic) 

- 1 řidič autojeřábu (manipulace a montáž skeletu) 

- 2 betonáři (zmonolitnění sloupu s kalichem) 

- 2 svářeči (zmonolitnění prvků prefabrikovaného skeletu) 

- 3 montážní pracovníci (obsluha plošiny a montáž vazníků) 

- 1 stavbyvedoucí  

- 1 mistr 

- 2 vazači (upevnění zvedacího zařízení na zvedané břemena) 

- 2 pomocní dělníci 

4.5 Stroje a pracovní pomůcky 

- podvalník GOLDHOFER STN-L 3-39/80 

- Autojeřáb TATRA AD28 

- montážní plošina COMP 10 

- Ruční nářadí:Svářečka, aku-šroubováky a vrtačky, utahovací klíče, úhlová 

bruska, olovnice, vodováha, metr, pásmo, atd., základní OOPP  
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4.6. Jakost a kontrola, BOZP 

- kontrola připravenosti předchozích etap - základové konstrukce, vč. základových 

kalichů 

- kontrola materiálu, montáže sloupů  

- kontrola vložení sloupů do kalichu a jejich následné zmonolitnění 

- kontrola montáže vazníků, rozměrů a celkové stability konstrukce 

Při provádění prací musí všichni zaměstnanci, vč. zaměstnanců subdodavatelů používat 

ochranné přilby a další ochranné pomůcky. Pracovníci musí mít k odborné činnosti 

oprávnění, vlastnit platný průkaz (pro manipulaci s plošinou, jeřábnický, svářečský 

apod.), pro svou činnost musí být řádně proškoleni. 

Při montážních pracích musí být dodrženy zásady ochrany zdraví a bezpečnosti práce 

podle platných právních předpisů:      

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších a minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích.      

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích ne bezpečnost a ochranu zdraví 

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

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 

a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.     

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 

 

5. Nosný systém administrativního objektu 

5.1 Popis technologické etapy 

Konstrukční systém nadzemní části je stěnový příčný, který je ztužen podélnými 

stěnami a stropní železobetonovou deskou. Obvodové nosné stěny budou vyzděny z 

keramických tvárnic systému Porotherm25 P+D P15 tl. 250mm na zdící maltu. Střední 

nosné stěny budou vyzděny z keramických tvárnicPorotherm25 AKU P25tl. 250mm na 
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zdící maltu. Pod obvodové stěny a vnitřní nosné stěny bude provedena hydroizolace z 

asfaltových pásů FATRAFOL H803, která bude přesahovat min 0,2m od zdiva, pro 

následné ohnutí asfaltového pásu vzhůru a zalití podkladním betonem. Povrch před 

nanesením hydroizolační vrstvy bude očištěn, vyrovnán a následně napenetrován. 

Železobetonová deska bude z betonu C25/30 vyztužená pomocí ocelových vláken 

DRAMIX  RL 80/60 (30 kg/m3) + KARI síť 8/150 x 8/150mm + stavební ocel 10 505. 

Konstrukce budou prováděny běžným způsobem. Nad půdorysem schodiště bude dle 

PD zhotoveno bednění na pozdější osazení pásového střešního světlíku. 

Ze severní strany bude budova tvořena prosklenou rastrovou hliníkovou fasádou. 

Přehled sortimentu tvárnic systému Porotherm, který byl použit pro zhotovení stavby: 

- Obvodové zdivo: 

Porotherm25 P+D P15 tl. 250mm na zdící maltu 

- Vnitřní nosné zdivo: 

Porotherm25 AKU P25 tl. 250mm na zdící maltu 

- Vnitřní příčkové zdivo 

Porotherm11,5 P+D tl. 115mm na zdící maltu  

 

5.2 Technologie zdění 

Podklad pod zdivo musí být vodorovný. Případné odchylky budou vyrovnány maltou. 

Na takto připravený podklad nakreslíme půdorys dle výkresové dokumentace. První 

vrstva zdiva se klade do zakládací vápenocementové malty o síle 10mm. Nejdříve 

provedeme osazení cihel v rozích stěn. Musíme dbát na správnou návaznost per a 

drážek z boku cihel. První šár obvodových cihel je kladen do malty zdící, první šár stěn 

vnitřních je kladen také na maltu zdící. Během vyzdívání je nutné dodržovat 

vodorovnost, výšku, provázání jednotlivých cihel a vazbu. Poloha cihel se koriguje 

pomocí vodováhy, latě a gumové paličky.  
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Druhá výška cihel (tj. zdění do 3m z lešení) se provádí stejně, jako první výška. Při 

přesunu materiálu je nutné uzdění konstrukcí dodržet 60cm široké pracovní pásmo 

(výrobní, materiálové, komunikační). Příčka bude k okolním stěnám připevněna pomocí 

kotevních stěnových spon. Pokud není příčka v modulu 250mm, je nutné cihly řezat na 

stolních okružních pilách. 

 

5.3  Personální obsazení: 

- 1 řidič nákladního automobilu s hydraulickou rukou (transport zdícího 

materiálu) 

- 5 zedníků (provedení zděných konstrukcí, betonáž ŽB desky) 

- 2 řidiči autodomíchávačů (dovoz betonu) 

- 1 řidič autočerpadla (transport betonu na místo uložení) 

- 1 mistr 

- 2 pomocní pracovníci 

 

5.4  Stroje a pracovní pomůcky  

- AutodomíchavačMAN TGA 32.440 s nástavbou Stetter 

- AutočerpadloSCHWING S 28 X s čerpací jednotkou P 2020 

- Nákladní automobil Mercedes BenzAxor 1824 s jeřábem Fassi F110A.22 

- Míchačka kontinuální KM40 

- Silo suchých maltových směsí 

- Ruční nářadí: zednická lžíce, lopaty, kolečka, vodováha, provázek, olovnice 

 

Pracovní podmínky: 
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Před zahájením vyzdívání stěnových konstrukcí musí být dokončeny veškeré vodorovné 
i svislé konstrukce na předchozím podlaží. Během zhotovení jednotlivých konstrukcí 
musí být dodržen technologický postup a technologické pauzy mezi jednotlivými 
etapami výstavby. Prosklená rastrová hliníková fasáda v severní části objektu bude 
zhotovena po provedení všech svislých nosných a vodorovných konstrukcí a konstrukci 
střechy. Technologie pro zhotovení prosklené rastrové hliníkové fasády se bude řídit 
podmínkami dodavatele této konstrukce. 

Betonářské práce mohou probíhat, pokud teplota vzduchuneklesne pod +5°C 

5.5 Jakost a kontrola, BOZP 

-  Kontrola PD, přejímka pracoviště, kontrola geometrické přesnosti, kvality 
převzetí materiálu, skladování materiálu, kontrola dodržení podmínek pro zdění 
- klimatické, pracovní 

-  Kontrola vytyčení zdí, kontrola položení hydroizolace, kontrola založení první 
vrstvy zdiva, vazeb, překladů 

- Konečná kontrola geometrie, kontrola vazeb, zápisy do SD 

 

Při provádění prací musí všichni zaměstnanci, vč. zaměstnanců subdodavatelů používat 
ochranné přilby a další ochranné pomůcky. 

Všichni pracovníci musejí být před zahájením prací na zděných konstrukcích seznámeni 

s technologickým nebo pracovním postupem. Zároveň proběhne bezpečnostní školení 

pracovníků, které musí obsahovat seznámení s místními podmínkami a příslušnými 

ustanoveními. 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech. 
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6. Podkladní beton  

6.1 Popis technologické etapy 

Před provedením betonáže podkladní základové desky musí být zhotoveny všechny 

přípojky IS, rozvod ležaté kanalizace a založení svislé kanalizace. Dále musí být 

vybedněny drážky pro vodovodní, teplovodní přípojky a osazeny chráničky pro 

přípojku elektriky a telekomunikačních sítí. 

Vrstva podkladního betonu bude provedena v části administrativního i výrobního 

objektu. A to z betonu B15 tloušťky 100mm. Tato betonová vrstva bude vyztužena sítí 

KARI 8/150 x 8/150 mm. Sítě musí být před betonáží zabezpečeny tak, aby nedošlo k 

jejich nežádoucímu posunu a aby bylo dodrženo krytí výztuže min. 20mm. Jednotlivé 

přesahy sítí přes sebe budou 300mm. Betonová směs bude hutněna vibrováním. Při 

provádění podkladního betonu je kladen důraz na rovinnost. Následuje technologická 

pauza, která bude trvat cca 5 dnů.  

 

6.2 Technologický postup 

- Osazení průchodek, prostupů 

- Položení výztuže sítí KARI s dodrženým minimálním krytím 

- Osazení prostupů v podkladním betonu. 

- Betonáž podkladního betonu 

- Odstranění bednění podkladního betonu 

- Ošetření podkladního betonu 

 

6.3 Personální obsazení: 

- 1 řidiči autodomíchávačů (dovoz betonu) 

- 1 řidič autočerpadla (transport betonu na místo uložení) 
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- 1 řidič nákladního automobilu s hydraulickou rukou (transport výztuže) 

- 2 zámečníci (armovací práce) 

- 3 betonáři (hutnění, ukládání betonové směsi) 

- 1 mistr 

 

6.4 Stroje a pracovní pomůcky  

- Autodomíchavač MAN TGA 32.440 s nástavbou Stetter 

- Autočerpadlo SCHWING S 28 X s čerpací jednotkou P 2020 

- Nákladní automobil Mercedes BenzAxor 1824 s jeřábem Fassi F110A.22 

- Ruční nářadí: zednická lžíce, lopaty, kolečka, stahovací lať, hrabě vodováha, 

provázek, olovnice 

 

6.5 Jakost a kontrola, BOZP 

- Kontrola rovinnosti a tl. podkladu, výztuže, materiálu 

- Kontrola položení folie, spojů, dilatační pásky, uložení bednění, doba míchání 

betonu, provibrování lištou, kontrola betonové směsi 

- Kontrola rovinnosti podlahy (2mm na 2m), tvrdost betonu, provedení dilatací, 

Při provádění prací musí všichni zaměstnanci, vč. zaměstnanců subdodavatelů používat 

ochranné pomůcky. Pracovníci musí být prokazatelně seznámeni s technologickým 

postupem prací, proškoleni z bezpečnosti práce a seznámeni s místními podmínkami a s 

Nařízení vlády č. 591/2006 a Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. 

Nakládání s odpady se řídí vyhláškou MŽP č. 381/2001 Sb. a zákonem č. 185/2001 Sb., 
o odpadech. 
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7. Schodiště 

7.1 Popis technologické etapy 

Schodiště je v objektu navrženo jako jednoramenné s mezipodestou. Schodiště bude na 

stavbě zhotoveno jako železobetonový monolit. Šířka schodiště je 1100mm. První část 

schodiště má devět stupňů, následuje mezipodesta s délkou 1m, dále potom 10 stupňů. 

Výška stupňů schodiště je 175mm, šířka 280mm. 

7.2 Výkaz výměr 

7.3 Personální obsazení 

- 1 řidič nákladního automobilu s hydraulickou rukou (transport dílců bednění) 

- 1 řidič autodomíchávače (transport betonu) 

- 2 tesaři (provedení konstrukce bednění)  

- 2 záměčníci (armovací práce) 

- 2 betonáři (ukládání betonové směsi, hutnění) 

- 1 mistr 

- 2 pomocní pracovníci 

7.4 Stroje a pracovní podmínky 

- Nákladní automobil Mercedes BenzAxor 1824 s jeřábem Fassi F110A.22 

- Autodomíchavač MAN TGA 32.440 s nástavbou Stetter 

- Ponorný vibrátor PERLES CPM AM 35/3 

- Ruční nářadí: lopaty, kolečka, vodováha, kleště, kladívka, latě, pásmo 

 

7.5 Jakost a kontrola, BOZP 

- Kontrola provedení bednění schodiště 
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- Kontrola provedení betonáže, kontrola betonové směsi 

- Kontrola provedení výšky stupňů 

Při provádění prací musí všichni zaměstnanci, vč. zaměstnanců subdodavatelů používat 

ochranné pomůcky. Vedoucí prací může stanovit, při kterých činnostech není používání 

přileb požadováno. Pracovníci musí být prokazatelně seznámeni s technologickým 

postupem prací, proškoleni z bezpečnosti práce a seznámeni s místními podmínkami a s 

Nařízení vlády č. 591/2006 a Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. 

Nakládání s odpady se řídí vyhláškou MŽP č. 381/2001 Sb. a zákonem č. 185/2001 Sb., 

o odpadech. 

 

8. Podlahové konstrukce 

8.1 Popis technologické etapy 

Před provedením betonáže podkladní základové desky musí být zhotoveny všechny 

přípojky IS, rozvod ležaté kanalizace a založení svislé kanalizace. Dále musí být 

vybedněny drážky pro vodovodní, teplovodní přípojky a osazeny chráničky pro 

přípojku elektriky a telekomunikačních sítí. 

Na podkladní beton provedeme v celé ploše stavby hydroizolaci. Hydroizolace bude 

provedena pomocí folie FATRAFOL 803. Izolační pásy se pokládají na rovný, čistý a 

napenetrovaný  povrch podkladního betonu. Technologický předpis udává, jaká bude 

vzájemná délka překrytí izolačních pásů. V administrativní části objektu bude na 

izolační vrstvu nanesená bitumenová lepící hmota Baumit Bitu FIX 2K, do které bude 

kladena tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu SYNTHOS XPS 50L o síle 

50mm. Třída betonu použitého pro podlahovou konstrukci budeC25/30 vyztužená 

pomocí ocelových vláken Dramix RL 80/60 (30kg/m3). Tloušťka podlahy je 150mm. 

Finální úprava podlahy bude provedena až mezi pracemi dokončovacími. Jedná se o 

nanesení penetračního nátěru Pedprime 31z nízkoviskózních pryskyřic na roznášecí 
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vrstvu betonu (nanesení válečkem) a o zhotovení lehčené lité nášlapné vrstvy podlahy, 

jenž bude zhotovena z materiálu nabázi polyuretanových a epoxidových pryskyřic 

Himgrib NT tl. 2mm. 

Ve výrobní části je navržena podlaha také z drátkobetonu. Třída betonu C25/30 

vyztužená pomocí ocelových vláken Dramix RL 80/60 (30kg/m3). Tloušťka podlahy je 

200mm. Ve výrobní části objektu nebude použit extrudovaný polystyren. 

 

8.2 Technologický postup 

- Zhotovení přípojek IS, rozvodů kanalizace 

- Vybednění drážek pro vodovodní přípojky, chráničky pro přípojky elektriky a 

telekomunikačních sítí 

- Penetrace podkladního betonu  

- Zhotovení hydroizolace pomocí folie FATRAFOL 803  

- Nanesení bitumenové lepící hmoty 

- Položení tepelné izolace z extrudovaného polystyrenu 

- Provedení betonáže drátkobetonem C25/30  

- Nanesení penetračního nátěru nízkoviskózních pryskyřic  

- zhotovení nášlapné vrstvy podlahy nabázi polyuretanových a epoxidových 

pryskyřic  

 

8.3 Personální obsazení 

- 1 řidič nákladního automobilu s hydraulickou rukou (transport materiálu) 

- 3 pracovníci (provádění tepelné a hydroizolace) 

- 2 řidiči autodomíchávačů (dovoz betonu) 
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- 1 řidič autočerpadla (transport betonu na místo uložení) 

- 3 betonáři (ukládání betonu) 

- 3 podlaháři (provádění podlah z epoxidových pryskyřic) 

- 1 mistr 

- 2 pomocní pracovníci  

 

 

 

8.4 Stroje a pracovní pomůcky 

- Nákladní automobil Mercedes BenzAxor 1824 s jeřábem Fassi F110A.22 

- AutodomíchavačMAN TGA 32.440 s nástavbou Stetter 

- AutočerpadloSCHWING S 28 X s čerpací jednotkou P 2020 

- Ponorný vibrátor PERLES CPM AM 35/3 

- Ruční nářadí: hrábě pro rozhrnování betonové směsi, stahovací lať,  
 pracovní obuv, OOPP 

 

8.5 Jakost a kontrola, BOZP 

- Kontrola rovinnosti a tl. podkladu, drátkové výztuže, materiálu 

- Kontrola položení folie, spojů, dilatační pásky, uložení bednění, doba míchání 

betonu, provibrování lištou, hlazení povrchu, kontrola betonové směsi 

- Kontrola rovinnosti podlahy (2mm na 2m), tvrdost betonu, provedení dilatací, 

povrchová úprava 

Při provádění prací musí všichni zaměstnanci, vč. zaměstnanců subdodavatelů používat 
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ochranné pomůcky. Vedoucí prací může stanovit, při kterých činnostech není používání 

přileb požadováno. Pracovníci musí být prokazatelně seznámeni s technologickým 

postupem prací, proškoleni z bezpečnosti práce a seznámeni s místními podmínkami a s 

Nařízení vlády č. 591/2006 a Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. 

Nakládání s odpady se řídí vyhláškou MŽP č. 381/2001 Sb. a zákonem č. 185/2001 Sb., 

o odpadech. 

 

9. Střešní plášť výrobní haly 

9.1 Popis technologické etapy 

Střešní konstrukce výrobní části objektu je nízkého spádu a tvoří v příčném směru 

sedlový tvar s krajní atikou. Střecha bude odvodněna zaatikovými vpustěmi a pomocí 

svodů u sloupů ve vnitřním prostředí se odvádí do kanalizace. Výška střešního pláště u 

atiky je 6,4m, výška atiky je po celém obvodu budovy 7m. Výška střešního pláště ve 

středu střechy je 6,79m. V horní ploše vazníků jsou navrženy plotny, na něž se provede 

přivaření ocelových vaznic z válcovaného IPE profilu 160mm. Na ocelové vaznice se 

provede položení trapézového plechu 10 001 výšky vlny 30mm a síle 0,8mm. 

Trapézový plech bude přivařen k I nosníku. Při kladení trapézového plechu se vynechají 

místa, kde budou umístěny prosvětlovací pásy. Tyto pásy budou z trapézových 

polykarbonátových profilů. Dále se položí, rovnoběžně s hřebenem střechy, parotěsná 

folie. Od spodu budou spoje přeloženy min. o 100 mm a přelepí se páskou. Na okrajích 

bude folie přetáhnuta min. o 400 mm, pro budoucí spojení stěnového pláště. Jako 

tepelná izolace bude použita minerální vata ORSIL tl. 200mm. Na minerální vatu bude 

v celé ploše položena podkladní geotextilie, na kterou uložíme již finální vrstvu 

FATRAFOL S 810. Fólii lze vzájemně spojovat svařováním horkým vzduchem nebo 

topným klínem (jednostopý svar). Pokládání a spojování lze provádět za teplot nad -5 

°C. 

Skladba: - Fatrafol S 810 - kotveno k podkladu               

- Podkladní geotextilie                   



57 
 

- Minerální vata orsiltl. 200 mm                        -

 Parotěsná folie PE                          

- VSŽ Trapézový plech                           

- Ocelový I- nosník                            

- ŽB střešní nosník 

9.2 Technologický postup 

- Přivaření ocelových vaznic na ŽB vazník z válcovaného IPE profilu 

- Pokládka trapézového plechu a jeho přivaření k IPE profilu 

- Umístění prosvětlovacích pásů 

- Zhotovení parotěsné folie PE 

- Provedení tepelné izolace minerální vatou ORSIL 

- Položení podkladní geotextilie 

- Zhotovení konečné vrstvy FATRAFOL S 810 

 

9.3 Personální obsazení 

- 1 řidič autojeřábu (osazení vaznic IPE a trapézového plechu) 

- 1 řidič nákladního automobilu s hydraul. rukou (dovoz IPE profilů a trapézového 

plechu) 

- 1 osoba (obsluha montážní plošiny) 

- 3 svářeči (přivaření vaznic a trapézových plechů) 

- 3 pracovníci (montáž prosvětlovacích pásů) 

- 3 pokrývači-izolatéři (provádění parotěsných folií PE a podkladní geotextilie) 

- 3 izolatéři (provádění tepelných izolací a zhotovení finální vrstvy povlakové 

krytiny) 
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9.4 Stroje a pracovní pomůcky 

- Autojeřáb TATRA AD28 

- Nákladní automobil Mercedes BenzAxor 1824 s jeřábem Fassi F110A.22 

- montážní plošina COMP 10 

- Ruční nářadí: Svářečka, nůžky na plech, nýtovačka, utahovací klíče,aku-

šroubováky a vrtačky, vodováha, metr, pásmo, atd., základní OOPP  

 

9.5 Jakost a kontrola, BOZP 

- kontrola nosné žb. konstrukce 

- kontrola materiálu, skladování, správnost pokládky plechů a TI, tak aby se 

minimalizoval tepelný most, nevznikaly mezery, dále kontrola přesahů folie 

- kontrola provedení střešního pláště, rozměry, provedení detailů, spojů 

Při provádění prací musí všichni zaměstnanci, vč. zaměstnanců subdodavatelů používat 

ochranné přilby a další ochranné pomůcky. Pracovníci musí mít k odborné činnosti 

oprávnění, vlastnit platný průkaz (vazačský, jeřábnický, svářečský apod.), pro svou 

činnost musí být řádně proškoleni. Pro montážní práce musí mít pracovníci odpovídající 

jistící pomůcky, celotělové pracovní úvazky a musí být proškoleni. Při montážních 

pracích musí být dodrženy zásady ochrany zdraví a bezpečnosti práce podle platných 

právních předpisů: 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších a minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích ne bezpečnost a ochranu zdraví 

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

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 

a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
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Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech. 

 

10. Střešní plášť administrativní haly 

10.1 Popis technologické etapy  

Střešní konstrukce v administrativní části objektu je nízkého spádu. Vpustě jsou 

umístěny vždy do středu pole pravé a levé části administrativní budovy. Výška střešního 

pláště u atiky je 6,865m, výška atiky je po celém obvodu budovy 7m. Výška střešního 

pláště ve středu pravé a levé části střechy, kde jsou umístěny vpustě je 6,79m. Na 

železobetonové střešní desce je vytvořena spádová vrstva z keramzit-betonu, jenž bude 

vyspádován do minimálního sklonu 1% do střešních vpustí. Provedení osazení 

pásového střešního světlíku. Dále bude zhotovena parotěsná folie PE, na kterou přijde 

uložit minerální vata ORSIL tl. 200mm. Na minerální vatu bude v celé ploše položena 

podkladní geotextilie, na kterou uložíme již finální vrstvu FATRAFOL S 810. Fólii lze 

vzájemně spojovat svařováním horkým vzduchem nebo topným klínem (jednostopý 

svar). Pokládání a spojování lze provádět za teplot nad -5 °C. 

Skladba: - Fatrafol S 810 - kotveno k podkladu               

- Podkladní geotextilie                   

- Minerální vata orsiltl. 200 mm                        -

 Parotěsná folie PE                          

- Spádový keramzitbeton                          

- ŽB střešní deska tl.200mm 

10.2 Technologický postup 

- Na ŽB stropní konstrukci bude provedena spádová vrstva z keramzit-betonu  

- Umístění střešního pásového světlíku 

- Zhotovení parotěsné folie PE 

- Provedení tepelné izolace minerální vatou ORSIL 

- Položení podkladní geotextilie 
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- Zhotovení konečné vrstvy FATRAFOL S 810 

 

10.3 Personální obsazení 

- 1 řidič nákladního automobilu s hydraul. rukou (dovoz minerální vaty a její 

přemístění na střechu objektu) 

- 3 betonáři (provedení spádového keramzit-betonu) 

- 2 pracovníci (montáž prosvětlovacích pásů) 

- 3 pokrývači-izolatéři (provádění parotěsných folií PE, podkladní geotextilie a 

finální vrstvy povlakové krytiny)  

10.4 Jakost a kontrola, BOZP 

- kontrola nosné žb. konstrukce 

- kontrola materiálu, skladování, správnost pokládky plechů a TI, tak aby se 

minimalizoval tepelný most, nevznikaly mezery, dále kontrola přesahů folie 

- kontrola provedení střešního pláště, rozměry, provedení detailů, spojů 

 

Při provádění prací musí všichni zaměstnanci, vč. zaměstnanců subdodavatelů používat 

ochranné přilby a další ochranné pomůcky. Pracovníci musí mít k odborné činnosti 

oprávnění, vlastnit platný průkaz (vazačský, jeřábnický, svářečský apod.), pro svou 

činnost musí být řádně proškoleni. Pro montážní práce musí mít pracovníci odpovídající 

jistící pomůcky, celotělové pracovní úvazky a musí být proškoleni. Při montážních 

pracích musí být dodrženy zásady ochrany zdraví a bezpečnosti práce podle platných 

právních předpisů: 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších a minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích ne bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
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Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 

a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech. 

 

 

 

 

11. Obvodový plášť administrativní haly 

11.1 Popis technologické etapy  

Hala je opláštěna pomocí systému TRIMO QBISS tl. 150 mm s tepelnou izolací 

minerální vatou. S dodavatelem bylo dohodnuto, že kotvení stěnových dílců bude 

dodatečně pomocí hmoždin a chemického kotvení do sloupů nosné konstrukce.  

11.2 Technologický postup 

- Ukotvení speciální zakládací lišty do sloupu pomocí hmoždin a chemických 

kotev 

- Umístění a ukotvení obvodového plaště na tento profil 

11.3 Personální obsazení 

- 1 řidič nákladního automobilu s hydraul. rukou (dovoz minerální vaty a její 

přemístění na střechu objektu) 

- 1 řidič montážní plošiny 

- 2 pomocní pracovníci  

- 1 mistr 

- 3 pracovníci (montáž obvodového pláště) 
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11.4  Jakost a kontrola, BOZP 

- kontrola nosné ŽB. konstrukce  

- kontrola materiálu, skladování, správnost pokládky stěnových panelů 

- kontrola provedení stěnového pláště, rozměry, provedení detailů, spojů, oplechování 

Při provádění prací musí všichni zaměstnanci, vč. zaměstnanců subdodavatelů používat 

ochranné přilby a další ochranné pomůcky. Pracovníci musí mít k odborné činnosti 

oprávnění, vlastnit platný průkaz (vazačský, jeřábnický, svářečský apod.), pro svou 

činnost musí být řádně proškoleni. Pro montážní práce musí mít pracovníci odpovídající 

jistící pomůcky, celotělové pracovní úvazky a musí být proškoleni. Při montážních 

pracích musí být dodrženy zásady ochrany zdraví a bezpečnosti práce podle platných 

právních předpisů: 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších a minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích ne bezpečnost a ochranu zdraví 

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

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 

a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 
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1 Informace o staveništi 

1.1 Obecné informace 

Výstavba administrativního a výrobního objektu bude probíhat ve stávajícím areálu 

firmy FialaTransport s.r.o. Areál se nachází v jihovýchodní části města Holešov. Přístup 

do areálu je z místní komunikace Očadlíkova.      

Výstavbě předchází demolice nevyužívaného, vyhořelého objektu. Nový objekt bude 

vybudován na ploše vyhořelé budovy, která má rovinatý charakter. 

Oblast stavby náleží ke katastrálnímu území Holešov. Všechny pozemky, na kterých je 

stavba prováděná, jsou majetkem investora, který je jediným vlastníkem a uživatelem. 

Jedná se o následující pozemky parc. č.: 1555/1, 1555/4, 1555/6  

Stavební objekt, je umístěn v přední části areálu. K osvětlení staveniště postačuje 

stávající. Areál je oplocený, s uzamykatelnými bránami a s vlastními komunikacemi a 

zpevněnými plochami. Vnitrostaveništní komunikace jsou tvořeny asfaltovými a 

betonovými plochami. 

Příslušenství zařízení staveniště bude umístěno pouze na pozemcích stavebníka. Žádné 

jiné pozemky nebudou dotčeny. Realizace proběhne za plného provozu investora. 

Na staveništi budou umístěny staveništní buňky pro personál i vedení a mobilní WC. 

Další sociální zázemí – šatny a hygienické zázemí vč. sprch pro pracovníky stavby 

(předpoklad cca 10 – 15 osob) poskytne investor ve svém zařízení. Pro setkání vedení 

stavby, zástupců investora a dalších zainteresovaných osob při jednáních, kontrolních 

dnech apod. umožní investor setkání ve svých prostorách. 

1.2 Příjezd ke staveništi 

Příjezd ke staveništi je přes hlavní uzamykatelnou bránu firmy FialaTransport s.r.o.  

1.3 Dočasné objekty zařízení staveniště 

Mezi dočasnými plochami zařízení staveniště bude plocha pro případné mytí 

vyjíždějících znečištěných vozidel ze stavby. Tato plocha bude mít velikost 9 x 9 m. tím 

pádem bude dostatečně velká pro očištění více techniky najednou. Budou zde k 

dispozici dva vysokotlaké vodní čističe. Další plocha bude sloužit uložení kontejnerů na 
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staveništní odpad. Plocha je navržena o rozměrech 9 x 6 m. Tyto kontejnery budou 

pravidelně odváženy. Dále zde budou umístěny dvě mobilní buňky, které budou sloužit 

jako kancelářské prostory. Zařízení staveniště bude obsahovat také prostor pro skládku 

materiálu. Tato plocha bude o rozměrech 16 x 14 m. Jako poslední dočasný objekt 

zařízení staveniště bude odstavné stání pro stavební mechanizaci. Tato ploch o 

rozměrech 18,8 x 14 m je pro naše účely naprosto vystačující. 

1.4 Stávající objekty zařízení staveniště poskytnuté majitelem areálu 

Pro účely zařízení staveniště byly, pro tuto stavbu, poskytnuty majitelem prostory dílen 

v budově 1555/12. V tomto objektu se nachází šatny, veškeré hygienické zařízení pro 

pracovníky. Nachází se zde 4 sprchové kouty, 4 umyvadla a 2 WC. Dále také skladové 

prostory. Tyto prostory budou k dispozici po celou dobu výstavby.  

1.5 Sítě technické infrastruktury 

Staveniště je umístěno v oploceném areálu firmy Fialatransport s.r.o. Toto staveniště je 

přístupné z ulice Očadlíkova přes bránu zakreslenou ve výkresu zařízení staveniště. 

Brána je dostatečně široká pro vjezd i výjezd použité mechanizace při výstavbě. 

1.6 Napojení staveniště na instalační sítě 

Staveniště je napojeno dočasnými přípojkami elektrické energie, pitného vodovodu a 

kanalizace. Místa napojení jsou zakreslena ve výkresové dokumentaci zařízení 

staveniště. Dočasné přípojky vodovodu a elektrické energie pro zařízení staveniště bude 

osazena měřičem spotřeby. 

1.7 Stanovení dodávky elektrického proudu 

Hodnota potřebného příkonu elektrické energie bude stanovena z počtu použitých 

přístrojů a jejich výkonu. Jedná se o mechanizaci, která je používána současně, tento 

výpočet bude proveden pouze orientačně a v průběhu realizace je možné hodnoty 

upravit. Pro výpočet příkonu bude použit následující vztah. 

S = 1,1√√√√(ββββ1P1 + ββββ2P2 + ββββ3P3)²²²² + (ββββ1P1tgφφφφ1 + ββββ2P2tgφφφφ2 + ββββ3P3tgφφφφ3)²²²² 

 

S    zdánlivý příkon, 
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1,1    koeficient rezervy nepředvídaného zvýšení příkonu 10%, 

β1, β2, β3   koeficienty náročnosti – současnost výkonů spotřebičů 

tgφ1, tgφ2, tgφ3  fázový posun stanovený z příslušné hodnoty cosφ 

P1    instalovaný výkon elektromotorů na staveništi 

P2    instalovaný výkon osvětlení vnitřních prostorů 

P3    instalovaný výkon vnějšího osvětlení 

Koeficient náročnosti β1 se určí dle ČSN 34 1610 

Pro stroj s jedním elektromotorem 0,75, se dvěma a více motory 0,55 

Koeficient náročnosti β2 je pro hodnotu vnitřního osvětlení z intervalu 0,7 – 0,9. 

Koeficient náročnosti β3 je pro hodnotu vnějšího osvětlení z intervalu 0,9 – 1,0. 

 

Výpočet hodnoty P1 instalovaný výkon elektromotorů na stavbě: 

Stroj    Výkon jednoho stroje  Celkový výkon stroje 

Gravitační míchačka  1,2 kW   1,2 kW 

Zednické míchadlo  1,6 kW   3,2 kW 

Úhlová bruska   2,0 kW   4,0 kW 

Elektrodová svářečka  12 kW    24 kW 

Celkem       32,4 kW 

 

Výpočet hodnoty P2 instalovaný výkon vnitřního osvětlení: 

Druh osvětlení  Výkon jednoho stroje  Celkový výkon stroje 

Úsporná zářivka  0,2 kW   1,6 kW 
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Celkem       1,6 kW 

 

Výpočet hodnoty P3 instalovaný výkon vnějšího osvětlení: 

Druh osvětlení  Výkon jednoho stroje  Celkový výkon stroje 

Halogenová lampa  0,5 kW   2,0 kW 

Celkem       2,0 kW   

 

 

Celkový potřebný výkon dle zmíněného vzorce 

S = 1,1√(0,55*32,4 + 0,8*1,6 + 0,9*2)² + (0,55*32,4*tg 0,75 + 0,8*1,6*tg0,9 + 

0,9*2*tg0,9)² 

S= 21, 553 kW 

 

1.8 Zásobování staveništní vodou 

V areálu jsou dovedeny inženýrské sítě do stávajících objektů, kde také proběhne 

napojení na staveništní rozvody. Pro stavební práce vyžadující postačí odběrný bod v 

přilehlém stávajícím objektu. 

Potřeba provozní vody: 

Qt = Sv * K nt / t * 3600 (l/s) 

Qt   maximální hodinová potřeba vody 

Sv   potřeba provozní vody za den 

K nt   koeficient nerovnoměrnosti potřeby provozní vody – hodnota 1,5 
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t   pracovní doba 

 

Qt = (Sv * kn) / (t * 3600) 

 

a) Spotřeba užitkové vody 

 Qt = (16688* 2,7) / (8 * 3600) = 1,56 l/s 

 

b) Spotřeba pitné vody 

 Qt = (450 * 2,7) / (8 * 3600) = 0,04 l/s 

 Celkem 0,43 + 20% = 0,51 l/s tzn. návrh DN 50 

 Qt   vteřinová spotřeba vody (l/s) 

 Pn   spotřeba vody (l) na den 

  a) užitková voda 

Zpracování čerstvého betonu, ošetření bet. kcí. 10 l/m3    

 1668,8 m3   16688 l 

 Mytí vozidel     300 l 

  b) pitná voda 

Pracovníci na staveništi bez sprchování 30 l/osoba 15 osob 450 l 

kn - koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 

hygiena hygiena a životní potřeby na stavbě  2,7 

t - doba odběru vody 

1 směnný provoz     8 hodin 
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1.9 Objekty pro hygienické a sociální potřeby pracovníků  

V areálu staveniště se budou nacházet mobilní buňky pro provizorní kancelář, šatny a 

hygienické zázemí ve formě mobilních kombinovaných buněk. Pod tyto buňky budou 

umístěny dřevěné hranoly z důvodu nenavlhání buňky zezdola. 

Na hlavním staveništi budou k dispozici 2 mobilní WC. Další 2 WC se budou nacházet 

v budově 1555/12. 

Mobilní kancelář 

 

 

- šířka 2,5 m 

- délka 6,1 m 

- výška 2,82 m 

- elektroinstalace vedena ve stropě a ve stěnách 

- venkovní přípoj pomocí zásuvek 400V/ 32A 

- uzemnění vyvedeno u dolního rámu 

- větrací mřížky v obvodových stěnách 
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Mobilní WC TOI TOI Klasik 

- šířka 1,35 m 

- hloubka 1,05 m 

- výška 2,23 m 

- hmotnost 110 kg 

- fekální nádrž 320l 

- pisoár 

- oboustranný mechanismus zamykání dveří 

- jeřábová oka 

- zásobník na čistou vodu 

WC toho typu bude umístěno v blízkosti hlavního staveniště. 

 

1.10 Popis staveb zařízení staveniště vyžadující ohlášení 

Veškeré stavby a zařízeni na staveniště je dočasné a mobilní, tudíž nevyžadují žádná 

ohlášení místním i jiným úřadům. 

 

1.11 Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany 

zdraví 

Veškeré stroje, které se budou pohybovat v prostoru staveniště, musí být v řádném 

provozním a technickém stavu. Pracovníci, jež budou obsluhovat tyto stroje, musí mít 

platné povolení či řidičské oprávnění k ovládání a manipulaci se stroji. Každý pracovník 

je povinen k užívání veškerých ochranných podmínek tj. ochranný oděv, obuv, přilba, 

pracovní rukavice popř. roušky pro ochranu dýchacích cest pracovníků. 
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1.12  Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

Na základě ochrany životního prostředí budou na staveništi umístěny kontejnery pro 

uskladnění veškerého odpadního materiálu během výstavby. Stroje budou po revizní 

kontrole. 

Během výstavby víceúčelového objektu budou dodržovány zásady, které předepisuje 

norma ČSN 83 70 00, obsahující všeobecná ustanovení na ochranu přírody. Dále bude 

postupováno v souladu s ČSN EN 13 965 a dalšími předpisy věnujícím se této 

problematice. 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 

Zákon č. 477/2001 Sb., o obalových materiálech 

Zákon č. 383/2001 Sb., o podrobnostech při manipulaci s odpady 

Zákon č. 356/2003 Sb., o plánování odpadového hospodářství 

Zákon č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 

 

1.13 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Zásady bezpečnosti práce vychází z následujících předpisů a vyhlášek. 

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o dalších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništi. 

- Nařízení vlády č. 362/2006 Sb., o dalších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

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

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., stanovení podmínek ochrany zdraví při práci. 

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., stanovení bližších požadavků na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

- Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 

- Zákon č. 309/2000 Sb., o úpravě dalších požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci v pracovně právních vztazích. 
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1.14 Ekonomické vyhodnocení nákladů na zařízení staveniště 

Ekonomické vyhodnocení bylo zhotoveno pomocí rozpočtu na 579 313 Kč. 

 

1.15 Závěr 

V předchozích odstavcích bylo popsáno nezbytné zařízení staveniště, které je nutno 

zbudovat, aby bylo možné bezproblémově provádět stavební práce. 
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1. Obecné informace 

Tento dokument obsahuje soupis a specifikace použitých strojů a mechanizací 

použitých v průběhu realizace objektu v Holešově. 

2.1 Pracovní stroje 

2.1.1 Rypadlo nakladač JCB 3CX ECO CONTRACTOR 

 

 

Využití stroje: 

Rypadlo nakladač JCB 3CX ECO CONTRACTOR bude použit při zemních pracech při 

manipulaci se zeminou a zarovnání staveniště na jednotnou výškovou úroveň. Tento 

stroj bude asistovat po celou dobu výstavby. Stroj je nadále navržen pro nakládání 

výkopku, jeho rozprostření, rozprostření kameniva. Stroj byl vybrán pro jeho 

ekonomický a úsporný provoz a multifunkčnost. 

Technické parametry: 

Výrobce    JCB                

Sání     Turbo                

Zdvihový objem   4,4l          
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Počet válců    4        

Vrtání     103 mm         

Zdvih     132 mm            

Jmenovité otáčky motoru  2200 ot/min             

Jmenovitý výkon   74,2 kW               

Kroutící moment   440 Nm             

Max. kroutící moment při  1300 ot/min                

Provozní hmotnost:   8070kg                 

Vylamovací síla lopaty  65,31 kN           

Vylamovací síla na ramenech 47,32 kN               

Nosnost s lopatou š. 2350 mm 3169 kg               

Síla sevření čelistní lopaty  29,4Kn 
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Rozměry rypadlo nakladače 3CX ECO CONTRACTOR 
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Průchodnost stroje:  - Nájezdový úhel svahu, vpředu 66°    

    - Úhel přejetí    120°   

    - Nájezdový úhel, vzadu  20° 

ROZMĚRY RYPADLA - 3CX ECO Contractor 
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Technické parametry rypadla: 

Vylamovací síla lopaty    Rychlost  53,85 kN 

       Síla   62,28 kN 

Vylamovací síla násady    Vytažená násada 47,32 kN 

       Zasunutá násada 32,25 kN 

Nosnost čepu lopaty při plném dosahu  Vytažená násada 719 kg 

       Zasunutá násada 1451 kg 
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2.1.2  Nákladní automobil TATRA T158: 

 

Motor PACCAR MX 300, EURO 5, 340 kW, 2 300 Nm 

Převodovka   ZF 16S 2530 TO 

Pohon kol   8x8 

Kabina    Krátká, se dvěma sedadly, s klimatizací. 

Rozvor   2150 + 2300 + 1 320 mm 

Max. tech.   44 000 kg              
přípustná hmotnost      

Stoupavost  při 57,0 % 30 000 kg    

Užitečné zatížení  28 250 kg 

Max. rychlost   85 km/hod (s omezovačem rychlosti) 

Nástavby   Jednostranně sklopná korba, objem 18 m3. 
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Využití stroje: 

Nákladní automobil TATRA T158 bude použit při zemních pracech. Taktéž při návozu 
sypkých materiálů. Tento stroj byl vybrán pro požadovaný objem sklápěče. 
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2.1.3  Nákladní automobil Mercedes Benz  ATEGO 1222k s nástavbou na 

kontejner: 

 

 

Využití stroje: 

Nosič kontejnerů bude využíván pro odvoz stavebních odpadů. Dále také pro transport 
vibračního válce a vibračního příkopového válce. 

 

Specifikace: 

Motor      EEV BlueTec 

Výkon      160 kW 

Kabina     2 dveřová, 2 sedadlová 

Maximální přípustná hmotnost  17000 kg 

Užitečné zatížení    8100 kg 

Nástavba kontejner nosič kontejnerů JNT 7T 

Velikost kontejneru    5 m3 

Ložná plocha    4,2 x 2,3 m 
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2.1.4 Kolové rypadlo CAT M315D 

 

Využití stroje: 

CAT M315D je často využívané kolové rypadlo díky své mnohostranné využitelnosti. 

Bude použito hlavně při základových pracech - hloubení patek a pasů. Rypadlo bylo 

vybráno pro jeho rychlou manipulaci a rozměry lopaty. 

Výkon motoru:     101 kW 

Celková výška:     3,980 m 

Šířka:       2,55 m 

Maximální výška kopání:    10,380 m 

Maximální vodorovný dosah na zemi:  9,560 m 

Maximální nakládací výška:   7,300 m 

Síly od válce lopaty (ISO 6015):   101 kN 

Síly od válce lopaty (ISO 6015):    81 kN 

Maximální obsah lžíce:    1,26 m3 
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Provozní hmotnost:    18,3 t 

Maximální rychlost pojezdu:   34 km/hod 
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2.1.5 Podvalník GOLDHOFER STN-L 3-39/80 

 

Využití stroje: 

Podvalník bude využit pro transport železobetonového skeletu. Podvalník byl vybrán 

pro jeho dostatečnou únosnost a délku návěsu. 

Rozměry: 

 

Celková hmotnost návěsu    50.000 kg 

Pohotovostní hmotn. vzákl. provedení cca. 9.800 kg 

Nosnost cca.      40.200 kg 

Ložná plocha     8.400 x 2.550 mm 
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Ložná výška v zat. stavu    885mm +140/-60 mm 

Pneumatiky(12 ks)      235/70R 17,5 (143/141 J) 

 

2.1.6 Autodomíchávač MAN TGA 32.440 

 

Využití stroje: 

Autodomíchávač bude používán pro transport betonové směsi na staveniště. Byl vybrán 

z důvodu požadovaného objemu bubnu 

Motor       MAN                

Výkon       379 kW             

Užitečné zatížení     42,5 t                 

Maxim. rychlost     85 km/hod      

Objem       9 m3      

Geometrický objem     15660 l             

Vodorys      10240 l                

Stupeň plnění      57 %                   

Sklon bubnu      11,2                

Rychlost bubnu     0 – 12 / 14 U/min                  

Přípojka vody      C 2“                    

Váha bubnu      3510 kg                   

Celková délka bubnu     6,78 m                               
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Šířka bubnu      2,4 m           

Průjezdná výška bubnu    2,54 m 

Nástavba Stetter, řada LIGHT LINE AM 9 C 
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2.1.6 Autočerpadlo SCHWING S28 X s čerpací jednotkou P 2020 

 

Využití stroje: 

Autočerpadlo SCHWING S 28 X je určeno pro betonáž železobetonových patek, pasů a 

základové desky. Autočerpadlo bylo zvoleno z důvodu dosahu výložníku. 

 

Specifikace: 

Motor       MAN D2060, 294 kW 

Kabina       2dveřová, 2 sedadlová 

Rozvor      4500 + 1350 mm 

Max. tech. přípustná hmotnost   23 500 kg 

Užitečné zatížení     14 500 kg 

Max. rychlost      110 km/hod 

Výložník S 28 X: 

Vertikální dosah     27,7 m 

Horizontální dosah     23,7 m 
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Skládání výložníku     RZ 

Počet ramen       4 

Dopravní potrubí      DN 125 

Délka koncové hadice     4 m 

Pracovní rádius otoče     370° 

Systém zapatkování     XH 

Zapatkování podpěr - předních    5,96 m 

Zapatkování podpěr - zadních    3,60 m 

Rozměry: 

 

Čerpací jednotka: 

Typ       P 2020 

Pohon       320 l/min 

Dopravní válec     200 x 2000 mm 

Hydraulický válec     120/80 mm 

Počet zdvihů      24 min-1 
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Dopravované množství    90 m3/hod 

Tlak betonu max.     108 bar 
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2.1.7 Autojeřáb TATRA AD28: 

 

Využití stroje: 

Autojeřáb TATRA AD28 jsem navrhnul pro montáž železobetonového skeletu výrobní 

haly. Tento autojeřáb byl zvolen z důvodu únosnosti a dosahu autojeřábu. 

Specifikace: 

Délka      10 700mm 

Šířka       2 500mm 

Výška      3 600mm 

Provozní hmotnost    28 740kg 

Nosnost     28 000kg 

Typ podvozku     TATRA T 815PJ 6x6, 8x8, MAN 6x6 

Výkon motoru     170kW 

Maximální rychlost    70km/h 
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Šířka s vysunutými podpěrami  5160mm 

Nosnost (max)    28t 

Max. výška zdvihu bez nástavce  26m 

Max. výška zdvihu s nástavcem  33,9m 

Délka teleskopického výložníku  9,5-27m 

Délka výložníku s nástavcem   33,9m 

Rozměry: 
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Zátěžový diagram autojeřábu: 
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2.1.8 Nákladní automobil Mercedes Benz Axor s hydraulickou rukou Fassi 

F110A.22 

 

 

Využití stroje: 

Nákladní automobil Mercedes Benz Axor s hydraulickou rukou Fassi bude na stavbu 

dovážet stavební materiál. Po celou dobu výstavby bude přítomen na staveništi s 

případnou pomocí díky hydraulické ruce Fassi F110A.22. 

Motor       OM 457 LA, 177kw 

Kabina       2 dveřová, 2 sedadla 

Rozvor      3600 

Max. tech. přípustná hmotnost   24500 kg 

Užitečné zatížení     15500kg 

Max. rychlost      105 km/hod 

Nástavba valník     6,5 x 2,5 m 
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Ložná výška      800 mm 

 

PŘÍSLUŠENSTVÍ HYDRAULICKÁ RUKA FASSI F110A.22: 

Maximální zvedací moment    105,0 kNm     

Maximální dosah     8,1 m 

Hydraulické prodloužení    3,7 m 

Rotační oblouk     390° 

Rotační točivý moment    17,0 kNm 

Pracovní tlak      30,0 MPa 

Výška ve složeném stavu    2200 mm 

Šířka ve složeném stavu    2295 mm 

Hmotnost jeřábu     1520 kg 

Rozměry: [mm] 
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2.19 Vibrační válec AMMANN VH 270 

 

Využití stroje: 

Vibrační válec bude využíván pro hutnění vrstvy násypu ze štěrku. 

 

Rozměry: 

 

Maximální tloušťky vrstvy po zhutnění za optimálních podmínek: 
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Specifikace: 

Provozní hmotnost     2790 kg 

Provozní hmotnost maximální   2915 kg 

Zatížení předního běhounu    1320 kg 

Zatížení pneu. nápravy    1250 kg 

Zatížení zadního běhounu    1470 kg 

Šířka hutnění maximální    1200 mm 

Maximální rychlost     13,6 km/hod 

Stoupavost bez vibrace    40% 

Stoupavost s vibrací     32% 

Amplitudy      0,47 mm 

Frekvence      53 / 62 Hz 

Odstředivé síly     32,5 / 23,8 kN 

Poloměr zatáčení stopový vnitřní   2300 mm 

Poloměr zatáčení obrysový vnější   3550 mm 

Boční stabilita – přímý rejd    30° 

Nádrž       67 l 

Voda pro zkrápění     203l 

Typ motoru      F2L1011F 

Výkon motoru      20 Kw 
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2.1.10 Vibrační válec AMMANN Rammax 1585 

 

Využití stroje: 

Vibrační příkopový válec bude využíván pro hutnění vrstvy zeminy při základových 

pracech. 

Pracovní šířka      630 / 850mm 

Provozní hmotnost      1410 / 1480kg 

Max. odstředivá síla      86kN 

Amplituda       2,4mm   

Frekvence vibrace      30Hz   

Max. rychlost  m/min      0-16 

Stoupavost      45 / 55 %  

Max. hloubka zhutnění     50cm 

Druh paliva       Nafta 

Rozměry: 
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2.1.11 Vibrační deska WackerNeuson DPU 6055  

 

 

Využití stroje: 

Vibrační deska bude použita při hutnění vrstvy násypu ze štěrku. 

Specifikace: 

Provozní hmotnost bez prodloužení   433 kg 

Provozní hmotnost s prodloužením   550 kg 

Pracovní šířka bez rozšíření    550 mm 

Pracovní šířka s rozšířením    710 mm 
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Výška stroje      850 mm 

Velikost desky bez rozšíření    900 x 550 mm 

Velikost desky s rozšířením    900 x 710 mm 

Pracovní výška rukojeti (nastavitelná)  920 x 1320 mm 

Hutnící síla      60 kN 

Vibrační frekvence     69 Hz 

Max. zhutnění s rozšířením desky   1200 m2/h 

Motor       Hatz Typ Supra 1 D 81 S   

Max. výstupní výkon (DIN-ISO 3046 *)  10,5 kW 

Palivová nádrž:      7 l 

Max. dovolený náklon    30° 

Palivo       nafta 
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2.1.12 Montážní plošina COMP 10 

 

Rozměr pracovního koše    0,92 (m)  

Nosnost koše      450 [kg] 

Celková hmotnost     2150 [kg]  

Přepravní délka     2,42 [m] 

Průjezdná šířka     1,20 [m]  

Průjezdná výška     2,26 [m]  

Rozměry plošiny     2,31x1,20x2,26 d - š - v [m] 

Pohon aku       230 V 

Max. pracovní výška     10.14 [m] 

Max. boční dosah     3.22 [m]  
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2.1.13 Elektrodová svářečka BT - EW 200 Einhell  

 

 

 

Využití stroje: 

Elektrodová svářečka bude sloužit ke spojování ocelových prvků, kdy bude provařena 

nosná výztuž s ocelovými plotnami na jednotlivých prefabrikovaných prvcích. 

Technické parametry 

Napájecí napětí      230/400 V 

Svářecí proud       57 – 200 A 

Napájení při chodu na prázdno    48 V 

Elektrody       2 – 4 mm 
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2.1.14 Ponorný vibrátor  

 

 

 

Využití stroje: 

Ponorný vibrátor bude použit pro vibrování betonové směsi. 

Specifikace vibrátoru: 

El. příkon      2000 W 

Napětí       230 V / 50 Hz 

Proud       6/10 A 

Otáčky       16.000 ot./ min 

Rozměry      320 x 135 x 220 mm 

Hmotnost      6 kg 

 

Specifikace vibrační hlavice: 



106 
 

Průměr hlavice      35 mm  

Délka hadice      3 m 

Vibrační výkon     10 m3/ hod 

Hmotnost      9 kg 

 

2.1.15 Nivelační přístroj DeWALT DW096PK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Využití stroje: 

Nivelační přístroj bude sloužit ke kontrole výšek osazených prefabrikovaných prvků 

Specifikace nivelační soupravy 

Zvětšení      26 x 

Pracovní dosah     100 m 

Přesnost      2 mm  

Horizontální rozsah     360° 
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Vyměřovací hliníková tyč    2,44 m 

 

2.1.16 Úhlová bruska Makita GA9050R 

 

 

 

 

 

 

Využití stroje: 

Uhlová bruska bude používána na odřezávání a řezání ocelových prvků, jako je 

betonářská výztuž, případně ocelové válcované profily IPE. 

Příkon        2000 W 

Průměr kotouče      230 mm 

Hmotnost       4,8 kg 

Počet otáček       6600 ot/min 

Rozměry (DxŠxV)      455 x 250 x 132 mm 
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2.1.17 Strojní hladička BAS 1500 V 

 

 

Využití stroje: 

Pro vyrovnání finálního povrchu budou použity vybrační lišty BAS 1500 V na 

beton a potěr. 

Specifikace: 

Rozměr      1500 mm 

Motor       600 Watt 

Otáčky       2500 – 8000/ min 

Hmotnost      11 kg 
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2.1.18 Extol Premium MX 1600 DP 

 

Využití stroje: 

Zednické míchadlo bude používáno ke zpracování stavebních lepidel a 

cementových zálivek 

Technické specifikace 

Napájecí napětí      230V 

Příkon        1600 W 

Hmotnost       4,5 kg 

Otáčky       180 – 650/min 

Mísící výkon       20 l 

 

 

 
 
 
 



110 
 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
 
 
 
 
 
 

 
FAKULTA STAVEBNÍ 
ÚSTAV 
 
 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANISATION AND 
CONSTRUCTION MANAGEMENT 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
E. ROZPOČET STAVBY ADMINISTRATIVNÍ A   
     VÝROBNÍ HALY 
 
 
 
 
 
 
 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 
DIPLOMA THESIS 

AUTOR PRÁCE Bc. FILIP GAJDOŠ 
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE Ing. RADKA KANTOVÁ 
SUPERVISOR 
 
BRNO 2015 



111 
 

 

 



112 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



113 
 

 
 



114 
 

 
 



115 
 

 
 



116 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



117 
 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
 
 
 
 
 
 

 
FAKULTA STAVEBNÍ 
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE 
A ŘÍZENÍ STAVEB 
 
 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANISATION AND 
CONSTRUCTION MANAGEMENT 

 
 

 
 
 
 
 
F. TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO ZEMNÍ A   
     ZÁKLADOVÉ PRÁCE ADMINISTRATIVNÍ A   
     VÝROBNÍ HALY 
 
 
 
 
 
 
 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 
DIPLOMA THESIS 

AUTOR PRÁCE Bc. FILIP GAJDOŠ 
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE Ing. RADKA KANTOVÁ 
SUPERVISOR 
 
BRNO 2015 



118 
 

1. Základní identifikační údaje stavby  

Název stavby:   Administrativní a výrobní hala firmy    

    FialaTransport s.r.o. 

Místo stavby:   Průmyslový areál                                      

    ul. Očadlíkova       

    769 01 Holešov 

Kraj:    Jihomoravský 

Katastrální území:  Holešov 

Parcelní číslo:   1555/1, 1555/4, 1555/6  

Charakter stavby:   Novostavba 

Účel stavby:   Administrativní a skladovací prostory firmy   

    FialaTransport s.r.o. 

Přípravné práce:  02/2012 - 03/2012 

Investor:   FialaTransports.r.o,       

    Vyšehradská 1349/2      

    12800  Praha, Česká republika 

Kontroloval:    Ing. Petr Skřivánek  

 

2. Obecný popis prací 

2.1 Zemní práce výrobní části objektu 

Základová spára ve výrobní části objektu bude upravena na požadovaných -0,730 m. 

Ornice bude sejmuta Rypadlo - nakladačem JCB – 3CX ECO CONTRACTOR a 

odvezena na určené místo pozemku, kde bude uložena na skládce pro pozdější použití. 

Pro samotné základy bude proveden výkop patek v zemině 3 třídy těžitelnosti bez 

spodní vody do hloubky -1,7 m. 
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2.2 Základové konstrukce výrobní haly 

Výrobní část objektu bude založena na železobetonových patkách. Železobetonové 

patky budou následně osazeny prefabrikovanými železobetonovými kalichy. Patky P1 – 

P4 budou mít rozměry 1,8 x 1,8 m, Patky P5 – P12 budou mít rozměr 1,4 x 1,4 m a 

budou provedeny z betonu C20/25 XC1. Kalichy budou mít rozměr 0,95 x 0,95 m. 

Výztuž základových pasů a patek a základové desky bude provedena pomocí stavební 

oceli 10 505. 

3. Materiály 

Přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. Materiál musí 

být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, v takové poloze, ve které bude 

zabudován do stavby, není-li stanoveno jinak. Skladovací místa musí být rovné, 

odvodněné a zpevněné. Matriál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování bylo 

zajištěno jeho stability a nedocházelo k jeho poškození. Všechny prvky, které by mohly 

být nestabilní a mohly změnit svou skladovací plochu, musí být zajištěny podložkami, 

zarážkami, opěrami, stojany, klíny nebo provázáním. 

4. Zemní práce výrobní haly 

4.1 Přípravné a vytyčovací práce 

Název Materiál Množství 

lavičky řezivo, kůly průměru 100 

mm, desky tl. 22 mm 

kůly délky 1,5m 30 ks 

50m´ 

vytyčovací body hřeby, kolíky 100ks 

vyznačení řezů reflex. Sprej, vápenný hydrát  
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4.2 Výkopové práce 

Odstranění ornice v celé ploše výrobní haly v tloušťce 0,73 m. 

Výpočet:     22.875 x 27,425 x 0,73= 458 m3  

Koeficient nakypření:    458 x 1,2 = 550 m3  

Personální obsazení 

- 1 řidič rypadlo-nakladače  

- 2 řidiči sklápěčů 

- 1 mistr 

- 2 geodeti 

- 2 pomocní pracovníci  

Stroje a pracovní pomůcky 

- Kolové rypadlo CAT M315D 

- Rypadlo-nakladač JCB 3CX ECO CONTRACTOR 

- Sklápěč TATRA T158 

- Ruční nářadí, pracovní pomůcky: lopaty, krumpáče, kladiva, reflexní sprej, 

provázek 

 

5. Základové konstrukce výrobní haly 

5.1 Patky 

5.1.1 Výkop patek 

Výkop patek bude probíhat vždy do hloubky -1,7 m a to v rozměrech vždy o 0,8 m větší 

na každou stranu z důvodu zhotovení bednění. 
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Výpočet:  - patky P1 - P4  3,4 x 3,4 x 0,97 x 4= 45 m3 

  - patky P5 - P12  3 x 3 x 0,97 x 8= 70 m3 

  - celkem   115 m3 

Koeficient nakypření:    115 x 1,2= 138 m3 

 

Personální obsazení 

- 1 řidič rypadlo-nakladače  

- 1 řidiči sklápěče 

- 1 mistr 

- 2 geodeti 

- 2 pomocní pracovníci  

Stroje a pracovní pomůcky 

- Kolové rypadlo CAT M315D 

- Rypadlo-nakladač JCB 3CX ECO CONTRACTOR 

- Sklápěč TATRA T158 

- Ruční nářadí, pracovní pomůcky: lopaty, krumpáče, kladiva, reflexní sprej, 

provázek 

 

5.1.2 Vytvoření podkladního betonu základových patek 

Vytvoření podkladního betonu o mocnosti vrstvy tl.50mm. Beton B15 pro podkladní 

mazaninu bude na stavbu dodán  autodomíchávačem MAN TGA 32.440 Stetter LIGHT 

LINE a uložen na skládce. Vnitrostaveništní doprava i ukládání betonové směsi bude 
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probíhat ručně s pomocí rypadlo-nakladače. Podkladní beton bude vyztužen ocelovou 

sítí 100 x 100 x 8 mm. Souvislou vrstvou podkladního betonu získáme čistou a rovnou 

plochu pro základovou patku. 

 

Výpočet objemu betonu B15 :  - patky P1 – P4 1,8 x 1,8 x 0,05 x 4=0,3 m3 

     - patky P5 – P12 1,4 x 1,4 x 0,05 x 8=0,8 m3 

     - celkem  1,1 m3  

 

Výpočet potřeby kari – sítě: 1,8 x 1,8 x 4 + 1,4 x 1,4 x 8= 29 m2 = 5kari – sítí 3 

x 2 m 

Výpočet potřeby řeziva:  Hranol 50 x 50 mm 1,5 m3 

     Hranol 50 x 750 mm 2 m3 

 

Schéma vytvoření podkladního betonu 
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Personální obsazení 

- 1 řidič rypadlo-nakladače  

- 3 betonáři 

- 1 mistr 

- 2 pomocní pracovníci  

Stroje a pracovní pomůcky 

- Rypadlo-nakladač JCB 3CX ECO CONTRACTOR 

- Ruční nářadí, pracovní pomůcky: lopaty, krumpáče, kladiva, pily 

 

 

5.1.3 Vytvoření bednění základových patek 

Zhotovení bednění - klasické dřevěné bednění. Bednící plochy jsou z prken o tl. 25mm. 

Prkna dáme k sobě pouze na sraz a spojíme je svlaky 100x25mm. U paty bednění bude 

zarážka z téhož řeziva (100x25). Rozpěry bednění budou provedeny z hranolů 

70x70mm, které opřeme do zatlučeného hranolu 100x100, na straně bednění se rozpěra 

opírá do svazujícího trámku 70x70mm vždy v místě svlaku. V místech svlaku dovnitř 

bednění umístíme rozpěru z hranolu 50x50mm a celé bednění stáhneme rádlovacím 

drátem. U pilot bude z bednění vytvořená patka o rozměrech 1000x1000 mm. Vnitřní 

strany bednění, které přijdou do styku s betonovou směsí, natřeme odbedňovacím 

prostředkem. 

Výpočet bednění: 

Hranol 70x70 mm:    3,12 x 0,7 x 0,7 x 222 = 3,4 m3 

Hranol 50x50 mm:   0,4 x 0,05 x 0,05 x 222= 0,22 m3 

Deska 100x25 mm:   16,2 x 0,1 x 0,025 x 222 = 9 m3  
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Schéma vytvoření bednění na podkladním betonu: 

 

Personální obsazení 

- 1 řidič nákladního automobilu  

- 3 tesaři 

- 1 mistr 

- 2 pomocní pracovníci  

Stroje a pracovní pomůcky 

- Nákladní automobil Mercedes BenzAxor 1824 s jeřábem Fassi F110A.22 

- Ruční nářadí, pracovní pomůcky: lopaty, kladiva, provázek, vodováha, olovnice, 

kolečka 

5.1.4 Výztuž základových patek: 

Výztuž základových patek je navržena konstrukční 4 ⌀ R14 dolní výztuž, 4 ⌀ R14 horní 

výztuž, třmínky 2x ⌀ R8 po 200 mm. Při provádění výztuže budou dodrženy všechny 

platné předpisy spojené s prováděním. Výztuž bude vyhotovena dle PD. 

Personální obsazení 
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- 1 řidič nákladního automobilu  

- 3 zámečníci 

- 1 mistr 

- 2 pomocní pracovníci  

Stroje a pracovní pomůcky 

- Nákladní automobil Mercedes BenzAxor 1824 s jeřábem Fassi F110A.22 

- Ruční nářadí, pracovní pomůcky: lopaty, kladiva, provázek, vodováha, olovnice, 

kolečka, svářečka 

5.1.4 Osazení železobetonových prefabrikovaných kalichů: 

Po vyvázání výztuže základových patek se na svá místa osadí prefabrikované 

železobetonové základové kalichy. Bude se jednat o 12 ks žb. kalichů o rozměrech 0,95 

x 0,95 m, všechny tyto kalichy jsou už z výroby opatřeny vyčnívající výztuží. Kalich 

bude osazen na výztuž žb. patky a následně zmonolitněn betonem. 
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Personální obsazení 

- 1 řidič nákladního automobilu  

- 1 řidič rypadlo - nakladače 

- 3 betonáři 

- 1 mistr 

- 2 pomocní pracovníci  

 

Stroje a pracovní pomůcky 

- Nákladní automobil Mercedes BenzAxor 1824 s jeřábem Fassi F110A.22 

- Rypadlo – nakladač JCB 3CX ECO CONTRACTOR 

- Ruční nářadí, pracovní pomůcky: lopaty, kladiva, provázek, vodováha, olovnice 

 

5.1.5  Betonáž základových patek: 

Pro betonáž základových patek bude použit beton C20/25 – XC2, krytí 30 mm. Beton 

bude dovážen autodomíchávačem z nedaleké betonárky v Holešově. 

Výpočet množství betonu:   - patky P1 – P4 1,8 x 1,8 x 0,5 x 4=6,48 m3 

     - patky P5 – P12 1,4 x 1,4 x 0,5 x 8=7,84 m3 

     - celkem  14,32 m3  
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Schéma základových patek a kalichů: 

 

Personální obsazení 

- 1 řidič nákladního automobilu  

- 2 řidič autodomíchávače 

- 1 řidič autočerpadla 

- 3 betonáři 

- 1 mistr 

- 2 pomocní pracovníci  

Stroje a pracovní pomůcky 

- Nákladní automobil Mercedes BenzAxor 1824 s jeřábem Fassi F110A.22 

- AutodomíchavačMAN TGA 32.440 s nástavbou Stetter 

- AutočerpadloSCHWING S 28 X s čerpací jednotkou P 2020 

- Ruční nářadí, pracovní pomůcky: lopaty, kladiva, provázek, vodováha 
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5.2 Zásyp patek a kalichů zeminou  

Před zásypem patek a kalichů a po dodržení technologické pauzy provedeme odbednění 

základových patek s žb. kalichy. Následně budou železobetonové patky a kalichy 

zasypávány zeminou v celkové mocnosti 400mm. Zemina bude dovážena ze samotného 

areálu, kde byla dříve uskladněna. Hutnění bude probíhat po vrstvách max. 150 mm. 

Pro hutnění bude použit vibrační příkopový válec AMMANN Rammax 1585, dále také 

vibrační deska WackerNeuson DPU 6055. 

Výpočet objemu zeminy: (- 3,4 x 3,4 x0,55 –(1,8 x 1,8 x0,55)+(3,4 x 3,4 x 0,4) – 

0,925 x 0,925 x 0,4)) x 12= 106 m3  

 

Personální obsazení 

- 1 řidič nákladního automobilu  

- 1 řidič rypadlo - nakladače 

- 1 řidič příkopového vibračního válce 

- 1 pracovník pro obsluhu vibrační desky  
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- 1 mistr 

- 2 pomocní pracovníci  

Stroje a pracovní pomůcky 

- Rypadlo – nakladač JCB 3CX ECO CONTRACTOR 

- Sklápěč TATRA T158 

- Vibrační příkopový válec AMMANN Rammax 1585 

- Vibrační deska WackerNeuson DPU 6055.   

- Ruční nářadí, pracovní pomůcky: lopaty, hrabě, kolečka 

5.3 Zásyp patek a kalichů betonovým recyklátem 

Po zhutnění zeminy dojde k zásypu betonového recyklátu o mocnosti vrstvy 400 mm. 

Betonový recyklát bude dovážen z nedalekého průmyslového areálu v Holešově. 

Recyklát bude hutněn pomocí vibračního příkopového válce AMMANN Rammax 

1585, dále také vibračního válce AMMAN VH 270 po max. 150 mm vrstvách.  

Výpočet objemu betonového recyklátu: 22,875 x 27,425 x 0,4-12 x 0,95 x 0,95 x 

0,4= 247 m3 
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Personální obsazení 

- 1 řidič nákladního automobilu  

- 1 řidič rypadlo - nakladače 

- 1 řidič příkopového vibračního válce 

- 1 vibračního válce  

- 1 mistr 

- 2 pomocní pracovníci  

Stroje a pracovní pomůcky 

- Rypadlo – nakladač JCB 3CX ECO CONTRACTOR 

- Sklápěč TATRA T158 

- Vibrační příkopový válec AMMANN Rammax 1585 

- Vibrační válec AMMAN VH270.   
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- Ruční nářadí, pracovní pomůcky: lopaty, hrabě, kolečka 

 

6.  Předání pracoviště 

6.1.  Předání staveniště 

Samotnému předání pracoviště předchází předání staveniště, které probíhá mezi 

stavebníkem a hlavním dodavatelem stavby. 

Předává se: - stavební povolení 

  - schválená projektová dokumentace 

  - vyznačené staveniště 

  - hlavní výškové body 

  - vyznačené inženýrské sítě 

  - vyznačené objekty spadající pod ochranu před stavebním procesem a  

     provozem na staveništi. 

  

  - přípojná místa na inženýrské sítě 

  - stanovení přístupových cest na staveniště 

 

Předání a převzetí staveniště musí být řádně zaznamenáno do stavebního deníku. Od 

toho dne běží lhůta výstavby. 

 

K předání pracoviště dochází mezi hlavním dodavatelem stavby a subdodavateli. Zápisy 

o předání a převzetí pracoviště musí být řádně zaznamenány ve stavebním deníku a 

budou doplněny o podpis obou stran, jak hlavního dodavatele, tak subdodavatele. 
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6.2.  Předání pracoviště pro zemní práce 

Předání pracoviště probíhá mezi hlavním dodavatelem a subdodavatelem stavby. 

Předává se: - projektová dokumentace 

  - vyklizené pracoviště 

  - informace o dopravní infrastruktuře 

- informace o zařízení staveniště a vyhrazená místa pro   

  skladování materiálu 

Před zahájením zemních prací musí být určeno rozmístění stavebních výkopů, jejich 

rozměry a určeny způsoby těžení zeminy. Před zahájením zemních prací musí být na 

terénu vyznačeny polohově, popřípadě též výškově trasy technické infrastruktury, 

zejména podzemních vedení technického vybavení, podle zvláštního právního předpisu 

a jiných podzemních překážek. 

 

6.4.  Předání pracoviště pro základové práce 

Před prováděním základových prací, musí být řádně vyznačeny polohy základových 

železobetonových pasů. Ty se vyznačí pomocí reflexního spreje. O předání a převzetí 

pracoviště budou sepsány záznamy do stavebního deníku s podpisy obou stran. 

 

7.  Pracovní podmínky 

Staveniště bude po celou dobu napojeno ze zřízené měřené přípojky vodovodu. 

Napojení na vedení NN je na smluvně zajištěnou staveništní přípojku ze stávajícího 

elektroměrného rozvaděče. V blízkosti staveniště budou umístěny a postupně podle 

postupu stavebních prací přemisťovány mobilní hygienické buňky WC. Zařízení 

staveniště bude provozováno ve 2 buňkách a v budově 1555/12, která bude sloužit jako 

hygienické zázemí, šatny a sklady. Při vymezení staveniště se musí přihlížet k 

dosavadním přilehlým prostorám a komunikacím s cílem tyto komunikace, prostory a 

celkový provoz co nejméně narušit. Zemní práce se v deštivém počasí nebudou 
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provádět pouze za skutečnosti destrukcí přivlhčených zemních těles a tím znemožnění 

pohybu strojů na staveništi. Teplota při betonáži nesmí klesnout pod 5° C, průměrná 

teplota se bere jako průměr mezi maximální a minimální teplotou za 24h. Pokud by 

teplota klesla pod 5°C, musí být beton chráněn před nepříznivým vlivem nízkých teplot, 

například prohříváním. Další možností je upravit složení betonu tak, aby byl odolnější 

vůči nízkým teplotám, například použitím cementu s rychlejším nárůstem pevností a 

hydratačního tepla. Beton je odolný vůči nízkým teplotám, dosáhne-li pevnosti fck > 5 

Mpa. Při betonáži v letních měsících se musí počítat s vlivem vysokých teplot, při 

kterých musíme přistupovat ke kropení a zakrývání betonu. K přerušení prací dojde, 

pokud bude rychlost větru větší než 10 m/s, nebo za hustého a trvalého deště případně 

bouře. 

 

Požadavky na ukládání betonu: 

Před ukládáním betonové směsi je nutno provést:   

- kontrolu bednění 

- kontrolu stavu výztuže 

- přípravu povrchu dříve uloženého betonu 

Zápis o kontrole necháme ověřit stavebním dozorem, který dá souhlas se zahájením 

betonáže. 

Beton se má ukládat: 

- dle předem vypracovaného výrobního postupu 

- co nejdříve po zamíchání, aby se co nejméně omezila ztráta zpracovatelnosti 

- plynule na místo určení, pokud možno ve vodorovných vrstvách v tloušťce v 

závislosti na zhutňovacích prostředcích tak, aby nedocházelo k rozmísení 

betonové směsi  
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- betonová směs se nesmí házet do hloubky větší jak 1,5 m, aby nedošlo k 

posunutí či přetvoření výztuže, kanálků, a aby nedošlo k odpojení kameniva od 

betonu 

- nedovoluje se ukládat novou vrstvu betonu na předchozí, dosud nezhutněnou 

vrstvu 

- přerušit betonování je možno pouze tak dlouho, dokud čerstvý beton 

nedosáhne hodnoty 3,5 MPa  dle zkoušky tuhnutí betonu. Pokud se takto 

nestanoví doba přerušení, je nutno provést pracovní spáru a pokračovat v 

betonáži za normálních podmínek nejdříve za 18 hodin 

- pracovní spáry se provádí dle zpracované technologické dokumentace. 

 

 

Zhutňování betonové směsi: 

Dokonalé zhutnění betonové směsi je předpokladem pro dosažení požadovaných 

vlastností betonu. Hutnost přímo ovlivňuje především pevnost, odolnost a trvanlivost 

betonu, z čehož plyne požadavek, aby beton obsahoval co nejméně pórů a mezer. 

Čerstvá betonová směs po uložení do bednění vykazuje vždy určitou mezerovitost a 

pórovitost. Technicky se hutnosti dosahuje odstraněním vzduchu z betonové směsi a to 

ihned po uložení bet. směsi nebo již během ukládání bet. směsi a to technologickým 

procesem nazývaným zhutňování. 

Podstatou zhutňování bet. směsi je vynutit relativní pohyb  všech složek betonu tak, aby 

se vzájemně co nejtěsněji seskupily a vytvořily kompaktní beton bez mezer a pórů s 

použitím co možná nejmenšího množství energie. Stupeň zhutnění by měl být v celém 

objemu stejný a rovnoměrný. 

ČSN P ENV 13670-1 požaduje, že „Beton se musí ukládat a zhutňovat tak, aby veškerá 

výztuž a zabetonované prvky byly řádně uloženy ve zhutňovaném betonu v mezích 

dovolených odchylek krytí, a aby beton dosáhl stanovenou pevnost a trvanlivost. 
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8. Pracovní postup 

8.1  Zemní práce 

8.1.1 Přípravné a vytyčovací práce 

8.1.1.1 Vyznačení hranice staveniště a inženýrských sítí 

Stavbyvedoucí a stavební mistr jako pověřené osoby zhotovitele před započetím prací 

vyznačí pomocí reflexního spreje inženýrské sítě. Vyznačí se především rozvod NN, 

VN a ostatní zbudované sítě, které zasahují na pozemek stavby. Vytyčení staveniště 

bude provedeno z laviček. Ty budou provedeny z dvojice nebo trojice dřevěných kůlů 

zatlučeny do zeminy a vodorovnou deskou upevněnou na kůlech. Ve východní části 

staveniště, (od kolejí) vybudují vjezd na staveniště. Šíře vjezdu bude 9 m. Je nutné 

zprovoznění odběrných míst pro elektrickou energii a vodu. Místa napojení a způsob 

specifikuje výkres zařízení staveniště. Na přípojná místa budou osazeny měřící zařízení. 

O provedení výše uvedených přípravných pracích bude zapsán stavbyvedoucím zápis do 

stavebního deníku. 

 

8.1.1.2 Zařízení staveniště 

Jako zařízení staveniště budou sloužit dvě kancelářské buňky a dále budova 1555/12, ve 

které se nachází šatny, hygienické zázemí i WC.  

Hranice odstranění povrchu bude vyznačena stavebním mistrem a vedoucím pracovní 

čety pomocí teodolitu. Vyznačení proběhne pomocí reflexního spreje. 

8.1.1.3 Vyznačení skládek 

Po odvození zeminy dělníci vyznačí dle výkresu zařízení staveniště polohu plochy pro 

skládku řeziva, výztuže, bednění a plochu pro očištění a umytí vyjíždějících strojů. Jako 

podklad jim slouží výkresy projektové dokumentace.  

8.1.2 Výkopové práce 

Pro odstranění ornice je nutné vyznačení plochy stavebním mistrem a vedoucím 

pracovní čety pomocí teodolitu. Vyznačení proběhne pomocí reflexního spreje. 
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Následně je možné zahájit odstranění ornice v tloušťce 0,73 m pomocí rypadla - 

nakladače JCB. Předpokládaná třída těžitelnosti zeminy je 3. Celkový objem zeminy je 

cca 550 m3. Rypadlo JCB přijede na staveniště z ulice Očadlíkova, kde zaujme své 

pracovní postavení a směrem od západu na východ bude těžit zeminu. Zemina bude 

nakládána na nákladní automobily, které ji odvezou na určenou deponii pro pozdější 

uložení. 

8.2  Základové konstrukce 

Vytyčení os a okrajů patek provede geodet spolu s vedoucím pracovní čety. Dále 

provádí vyznačení středu doplňujícími body ve dvou na sebe kolmých směrech ve 

vzdálenosti 1 m od středu patky. Středový kolík a doplňující body budou popsány a 

barevně odlišeny, aby nemohlo dojít k jejich záměně.  

 

8.2.1  Patky 

Ke zhotovení patek bude použito kolové rypadlo CAT M315D s šířkou lopaty 1m. 

Rypadlo bude na stavbu dopraveno svépomocí. 

8.2.1.1 Výkop patek  

Pro výkop patek je nutné vytyčení plochy stavebním mistrem a vedoucím pracovní čety 

pomocí teodolitu. Vyznačení proběhne pomocí reflexního spreje. Následně je možné 

zahájit výkop. Rypadlo na staveništi zaujme svou polohu a bude spolu se sklápěčem 

TATRA T158 postupovat od východu na západ dle projektové dokumentace. Patky P1 

– P4 budou rypadlem vyhloubeny do hloubky 1,7m o rozměrech 3,4 x 3,4 m. Samotné 

patky mají rozměr 1,8 x 1,8 m ale uvažujeme manipulační prostor pro dělníky při tvorbě 

bednění. Patky P5 – P12 budou vyhloubeny také do hloubky 1,7 m. Rozměry výkopu 

budou 3 x 3 m. Samotné rozměry patky poté budou 1,4 x 1,4 m. Celkový objem zeminy 

bude 138 m3. Zemina bude přepravována na určenou deponii, kde bude uskladněna pro 

následné použití.  

8.2.1.2 Vytvoření podkladního betonu základových patek 

Nejdříve pomocní pracovníci spolu s vedoucím pracovní čety sestaví bednění pro 

vytvoření podkladního betonu. Bednění bude vytvořeno s hranolu 50x50 mm a hranolu 
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50x750 mm. Vytvoření podkladního betonu o mocnosti vrstvy tl.5cm bude z betonu 

B15. Ten bude na stavbu dodán  autodomíchávačem MAN TGA 32.440 Stetter LIGHT 

LINE a uložen na skládce. Vnitrostaveništní doprava i ukládání betonové směsi bude 

probíhat ručně s pomocí nakladače JCB 3CX ECO CONTRACTOR. Podkladní beton 

bude vyztužen ocelovou sítí 100 x 100 x 8 mm. Souvislou vrstvou podkladního betonu 

získáme čistou a rovnou základovou spáru.  

8.2.1.3 Bednění základových patek 

Zhotovení bednění - klasické dřevěné bednění budou provádět pomocní pracovníci 

v čele s vedoucím čety. Bednící plochy jsou z prken o tl. 25mm. Prkna dáme k sobě 

pouze na sraz a spojíme je svlaky 100x25mm. U paty bednění bude zarážka z téhož 

řeziva (100x25). Rozpěry bednění budou provedeny z hranolů 70x70mm, které opřeme 

do zatlučeného hranolu 50x50, na straně bednění se rozpěra opírá do svazujícího trámku 

70x70mm vždy v místě svlaku. V místech svlaku dovnitř bednění umístíme rozpěru 

z hranolu 50x50mm a celé bednění stáhneme rádlovacím drátem. Vnitřní strany 

bednění, které přijdou do styku s betonovou směsí, natřeme odbedňovacím 

prostředkem. 

8.2.1.4 Výztuž základových patek 

Výztuž základových pasů je navržena konstrukční R14 dolní i horní výztuž, třmínky R8 

po 200 mm. Pomocní pracovníci spolu s vedoucím čety vloží výztuž do bednění, kde ji 

následně svaří. Na tuto výztuž přijde osadit železobetonový kalich s vyčnívající výztuží 

a konstrukce bude následně svařena elektrodovou svářečkou. 

 

8.2.1.5 Betonáž základových patek s kalichem: 

Betonáž budou provádět betonáři pomocí betonového čerpadla SCHWING S 28X s 

čerpadlem P2020 , ke kterému přijíždí autodomíchávače a čerstvý beton vypouští do 

násypky autočerpadla. Během dopravy nesmí dojít ke znehodnocení kvality betonové 

směsi, především rozmíšení a dodání na stavbu v co nejkratším čase po výrobě. Dodaný 

beton bude zpracován nejpozději do 45 minut od času výroby uvedeného v dodacím 

listu. Ukládání čerstvého betonu proběhne ve výšce 550 mm v souvislých vodorovných 

vrstvách. Koncový nástavec čerpadla bude spuštěn těsně nad úroveň bednění. Při 
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betonáži není dovolen pád betonu z výšky větší než 1,5 m. Finální povrchovou úpravu a 

zároveň hutnění bude provedeno betonářem pomocí ponorného vibrátoru. Ošetření 

podkladního betonu spočívá především v udržení betonu ve vlhkém stavu. To bude 

zajištěno poléváním vody po dobu nejméně 5 dnů od dokončení betonáže. Ošetření 

betonu vodou proběhne hned, jak bude dosažena taková pevnost betonu, aby nedošlo k 

vyplavování cementového tmele. To je závislé na klimatických podmínkách, obecně lze 

konstatovat, že ošetření započne cca 24 hodin po betonáži. Teplota ošetřovací vody 

musí být max. o 10°C nižší než teplota povrchu betonové konstrukce. Po dokončení 

betonáže je nutná technologická pauza, kvůli dosažení pevnosti betonu, tak aby bylo 

možné se po betonu pohybovat. Předběžně je doba pauzy stanovena na 48 hodin. 

 

 

8.2.1.6 Odbednění 

Odbednění bočních stěn základových pasů je možné po dosažení 50% charakteristické 

pevnosti betonu tj. v závislosti na teplotě. Pro teplotu 5 - 10°C po 3,5 dnech, teplota 10 - 

15°C 2,5 dne, teplota 15 - 25°C 2 dny a větší než 25°C 1,5 dne od dokončení betonáže. 

Práce spojené s odbedněním provede vedoucí pracovní čety spolu s tesaři. 

8.2.1.7 Zásyp základové patky zeminou 

Zásyp bude zhotoven ze zeminy o mocnosti vrstvy 0,95 m a objemu cca 106 m3. 

Zemina bude dovezena z uložené skládky zeminy na staveništi pomocí TATRY T158. 

Zeminu rozhrne rypadlo - nakladač JCB spolu s dělníky. Během ukládání zeminy se 

provádí hutnění zeminy po vrstvách max. 150 mm pomocí vibračního příkopového 

válce AMMANN Rammax 1585, dále také pomocí vibrační desky WackerNeuson DPU 

6055.   

8.2.1.8 Zásyp základové patky betonovým recyklátem 

Po zhutnění zeminy dojde k zásypu betonového recyklátu. Zásyp bude zhotoven o 

mocnosti vrstvy 0,4 m a objemu cca 247 m3. Betonový recyklát bude hutněn pomocí 

vibračního příkopového válce AMMANN Rammax 1585, dále také vibračního válce 

AMMAN VH 270 po max. 150 mm vrstvách.  
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9. Kontrola a jakost kvality 

9.1.  Zemní práce 

9.1.1.  Přípravné a vytyčovací práce 

Vstupní kontrola: 

- Projektová dokumentace - kontrola úplnosti a správnosti PD 

- Vytýčení - kontrola geodeticky vytýčených bodů 

- Vyznačení - kontrola vyznačení hranice staveniště, odběrných míst, 

inženýrských sítí, vody a el. energie 

- Materiál - kontrola materiálu na zhotovení vytyčení 

Mezioperační kontrola: 

 - Zařízení staveniště - kontrola napojení buněk na inženýrské sítě 

-  Odstranění ornice, kontrola kompletnosti, odstranění a hloubky odstranění 

Výstupní kontrola: 

- Vyznačení - kontrola vyznačení skládek 

 

9.1.2. Výkopové práce 

Vstupní kontrola: 

- Vytýčení - kontrola vytýčení laviček, obrys výkopku a výškové vytýčení 

Mezioperační kontrola: 

- Výkop - kontrola provádění a rovinnosti na pracovních úrovních ve výkopové 

jámě     

Výstupní kontrola: 
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- Výkop - kontrola provedení výkopku s ohledem na rovinnost dna  

 

9.2. Základové konstrukce 

9.2.1. Patky 

Vstupní kontrola: 

- Vytýčení - kontrola vytýčení základových patek 

- Materiál - kontrola materiálu pro bednění, kontrola dodané výztuže vzhledem     

k PD, dále kontrola dodané betonové směsi vzhledem k PD a dodacímu listu    

betonu 

Mezioperační kontrola: 

- Výkop - kontrola šířky, svislosti a hloubky základové patky  

- Podkladní beton - kontrola zhotovení podkladního betonu především 

   rozměrů vůči PD a rovinnosti povrchu 

- Bednění - kontrola zhotovení bednění, kontrolována stabilita bednění 

- Armatura - kontrola vyvázání armatury a její kompletace dle PD 

 - Základový kalich – kontrola osazení, svárů a svislosti základového kalichu 

- Betonáž - kontrola ukládání betonové směsi  

Výstupní kontrola: 

- Ošetření betonu - kontrola ošetření vzhledem ke klimatickým podmínkám 

- Odbednění - kontrola odbednění stěn základových patek, prohlídka bednění 

vůči dalšímu použití 

- Základová patka - kontrola provedení základové patky vzhledem ke skutečným 

rozměrům, rovnost povrchu a pevnost betonu v tlaku 
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- Základový kalich – kontrola provedení rovinnosti a svislosti základového 

kalichu 

9.2.2. Příprava podkladu 

Vstupní kontrola: 

- Materiál - kontrola materiálu zásypu základových pasů  

Mezioperační kontrola: 

- Základový pas - kontrola výškových úrovní základového pasu,  především 

čistoty a rovinnosti 

- Zemina – kontrola zeminy a její hutnění 

- Podsyp - kontrola provádění a hutnění betonového recyklátu  

Výstupní kontrola: 

- Podsyp - kontrola provádění a hutnění betonového recyklátu vzhledem 

k projektované výšce 
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1. Obecné informace o stavbě 

Jedná se o novostavbu admistrativního a výrobního objektu v Holešově. Část výrobní bude tvořena železobetonovým prefabrikovaným 

tyčovým skeletem. Objekt bude založen na železobetonových monolitických patkách se železobetonovým základovým kalichem. Opláštění 

bude řešeno pomocí stěnových panelů TRIMO QBISS. 

 

2. Kontrolní a zkušební plán 
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3. Závěr 

V předchozí části byl sepsán seznam druhu prováděných kontrol, které jsou nezbytné pro bezproblémovou realizaci stavebního díla. V 

tomto seznamu jsou obsažena kritéria, podle kterých budou jednotlivé práce posuzovány, dále komu náleží zodpovědnost za provádění a 

evidenci těchto kontrol a také kam se výsledky jednotlivých zkoušek zaznamenají. 
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1. Základní údaje  

1.1 Identifikační údaje stavby 

Název stavby:   Administrativní a výrobní hala firmy    

    FialaTransport s.r.o. 

Místo stavby:   Průmyslový areál                                      

    ul. Očadlíkova       

    769 01 Holešov 

Kraj:    Jihomoravský 

Katastrální území:  Holešov 

Parcelní číslo:   1555/1, 1555/4, 1555/6  

Charakter stavby:   Novostavba 

Účel stavby:   Administrativní a skladovací prostory firmy   

    FialaTransport s.r.o. 

Přípravné práce:  02/2012 - 03/2012 

Investor:   FialaTransports.r.o,       

    Vyšehradská 1349/2      

    12800  Praha, Česká republika 

Kontroloval:    Ing. Petr Skřivánek  

 

1.2 Obecné informace 

Tento technologický předpis řeší nosnou konstrukci haly. Tvoří ji železobetonový 

montovaný skelet, sestávajícím z tyčových prvků a vazníků. Opláštění objektu je řešeno 

stěnovými panely TRIMO QBISS tl. 150 mm. 
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Objekt bude založen na monolitických železobetonových patkách, na které budou 

osazeny prefabrikované základové kalichy. Do kalichů budou vetknuty železobetonové 

prefabrikované sloupy. 

Vrchní stavba je řešena jako železobetonový montovaný skelet sestřešními vazníky, a 

tyčovými prvky. Hala má obdélníkový půdorys o rozměrech 21,93 m x 26,185 m. 

Osová vzdálenost sloupů je v podélném směru 5,3 m a ve směru příčném 12,712 m. 

Vaznice tvořené z válcovaných IPE profilů 160 mm mají osovou vzdálenost 1,6 m. 

Střešní konstrukce výrobní části objektu je nízkého spádu a tvoří v příčném směru 

sedlový tvar s krajní atikou. Střecha bude odvodněna zaatikovými vpustěmi a pomocí 

svodů u sloupů ve vnitřním prostředí se odvádí do kanalizace. Výška střešního pláště u 

atiky je 6,4m, výška atiky je po celém obvodu budovy 7m. Výška střešního pláště ve 

středu střechy je 6,79m. V horní ploše vazníků jsou navrženy plotny, na něž se provede 

přivaření ocelových vaznic z válcovaného IPE profilu 160mm. Na ocelové vaznice se 

provede položení trapézového plechu 10 001 výšky vlny 30mm a síle 0,8mm. 

Trapézový plech bude přivařen k I nosníku. Při kladení trapézového plechu se vynechají 

místa, kde budou umístěny prosvětlovací pásy. Tyto pásy budou z trapézových 

polykarbonátových profilů. Dále se položí, rovnoběžně s hřebenem střechy, parotěsná 

folie. Od spodu budou spoje přeloženy min. o 100 mm a přelepí se páskou. Na okrajích 

bude folie přetáhnuta min. o400 mm, pro budoucí spojení stěnového pláště. Jako tepelná 

izolace bude použita minerální vata ORSIL tl. 200mm. Na minerální vatu bude v celé 

ploše položena podkladní geotextilie, na kterou uložíme již finální vrstvu FATRAFOL 

S 810 

 

2. Výpis materiálu 

 

Sloupy S1 – S4 300x300x7100 mm  4 ks  4 x 1,577=  6,308 t 

Sloupy S5 – S12 300x300x6850 mm   8 ks  8 x 1,539=  12,312 t 

Vazník VL1- VL4 12860x800-1200x150 mm 4 ks  4 x 6,43=  25,720 t 
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Vazník VP1- VP4 12860x800-1200x150 mm 4 ks  4 x 6,43= 25,720 t 

Celkem         70,06 t 

 

Dodatečný materiál:  

Dřevěné klíny      50 ks 

Cementová směs pro zálivku kalichů  0,15 m3 

 

3. Doprava a uskladnění materiálu 

3.1 Primární doprava a uskladnění materiálu 

Doprava a uskladnění materiálu: 

Železobetonové prefabrikované prvky budou na staveniště dopravovány pomocí 

podvalníku GOLDHOFER STN-L 3-39/80 s celkovou hmotností soupravy maximálně 

50 tun. 

Nakládání: 

- Při nakládání a vykládání dílců je nutno dbát opatrnosti, aby nedošlo k 

porušeni vozidla, případně dalších činitelů při nakládání železobetonových 

prvků. 

- Nakládání dílců železobetonového skeletu na silniční dopravu je zajištěno 

výrobcem, tedy betonárkou. 

-  Dílce musí byt proti jakémukoliv posunu v příčném i podélném směru fixovány 

pomocí příchytného zařízení. 

- Přepravce, tedy betonárkazodpovídá za bezpečnost a náklad od jeho převzetí 
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až do předání na stavbě. 

 

Vykládání: 

- K přepravě a vykládce se přijímají jen dílce odpovídající výkresové 

dokumentaci, přebírání provádí odborný pracovník, ten o převzetí sepíše 

záznam. V případě poškození dílců se sepíše protokol. Oba případy budou 

zaznamenány do stavebního deníku. 

- Při vykládce železobetonových prefabrikovaných dílců musí být dodrženy 

zásady vyhlášky o bezpečnosti práce. 

- Dílce budou vykládány na předem určené skládky prefabrikátů dle projektu 

zařízení staveniště. V případě uloženi na skládce zařízení staveniště budou 

prefabrikáty skladovány do maximální výšky 1,2m a vždy budou proloženy 

dřevěnými hranoly. V případě uložení prefabrikátů přímo na pracovišti, kdy se 

pouze složí největší prvky k okamžité montáži, budou prvky podloženy tak,aby 

byly po celé své délce ve stejné rovině a nebyly nijak zvlášť zatěžovány,kromě 

vlastní hmotnosti. 

- Všechny prvky mají řešeny speciální úchyty pro manipulaci. Při manipulaci 

nakládání, skládání a ukládání je třeba zavěšovat na speciální závěsy k tomuto 

určené. 

3.2 Sekundární doprava a uskladnění materiálu 

3.2.1 Horizontální doprava 

Při montovaném železobetonovém skeletu bude probíhat horizontální doprava drobných 

předmětů po staveništi pouze pomocí stavebních dělníků. 
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3.2.2 Vertikální doprava 

Prefabrikované železobetonové dílce budou osazovány přímo z ložné plochy nákladního 

automobilu na místo uložení pomocí mobilního autojeřábu TATRA AD28 s maximální 

nosností 28 t. 

 

4. Připravenost 

4.1 Stavby 

Předání staveniště proběhne, jakmile budou dokončeny práce na konstrukcích se 

spojitostí s montážními pracemi, jako je betonáž železobetonových základových patek. 

Montáž prefabrikátů začne až po dosažení min 70 % projektované pevnosti betonu 

v tlaku. 

Stavbyvedoucí kontroluje všechny náležitosti pro nadcházející etapu montáže skeletu: 

- Provedení záhlaví pilot dle projektové dokumentace 

- Výškové úrovně záhlaví pilot 

- Polohové rozmístění 

- Zhutněni a zasypání záhlaví pilot dle požadované únosnosti a výšky 

- Geometrickou správnost kalichů  

O děni na stavbě bude proveden řádný zápis do stavebního deníku. 

4.2 Staveniště 

Seznámení všech pracovníků pohybujících se po areálu s obecnými zásadami BOZP, 

jenž byly stanoveny koordinátorem bezpečnosti práce. O tomto proškolení bude 

zhotoven zápis. O předání staveniště bude sepsán protokol, kde podpisem stvrdí 

všechny zúčastněné strany, že berou na vědomí podmínky, za kterých bude staveniště 

předáno a že s těmito podmínkami souhlasí.  
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5. Pracovní podmínky 

Instruktáž a školení pracovníků bude provedena v místě pracoviště a bude zaznamenaná 

ve stavebním deníku. Pokud by povětrnostní podmínky byli nevyhovující, jakož prudký 

déšť nebo silný vítr bude montáž skeletu pozastavena. Vybavení staveniště bude 

napojeno na místní rozvod vody, a elektrické energie. Jejich přesné umístění a způsob 

připojení, budou dohodnuty při přípravě výstavby.Každé připojení na stávající rozvody 

bude opatřeno měřidlem spotřeby 

Na staveništi je zřízena mobilní buňka WC a kancelář stavbyvedoucího. Šatny, sprchy a 

sklady budou pro pracovníky k dispozici v objektu 1555/12.  Sousední objekty budou v 

provoze a bez omezení. Proto budou veškeří pracovníci areálu obeznámeni a ponaučeni. 

Tuto skutečnost potvrdí svými podpisy do připravených formulářů. Na stavbě budou 

pracovat těžké stroje, veškeré vstupy a vjezdy budou opatřeny upozorňujícími, 

příkazovými a zákazovými značkami. 

Přerušení práce: 

- montážní práce je třeba přerušit při rychlosti větru nad 10 m/s 

-  montážní práce je třeba přerušit při snížené viditelnosti (mlha, hustý déšť,apod.) 

-  montážní práce je třeba přerušit při pochybnostech o stabilitě konstrukce nebo 

její časti 

- montážní práce je třeba přerušit při klesnutí teploty pod 5 °C 

 

6. Personální obsazení 

Provádění montáže prefabrikovaného skeletu bude kontrolovat stavbyvedoucí nebo jím 

pověřená osoba. Kontrola bude spočívat ve správnosti a přesnosti montáže a osazování 

jednotlivých prvků a jejich stykování. Kontrola při montáži bude probíhat dle 

kontrolního a zkušebního plánu. Veškeré práce budou zaznamenány do stavebního 

deníku. 



154 
 

Složení pracovní čety: 

1x Stavbyvedoucí: - rozdělování pracovních činností jednotlivým pracovníkům 

     - zadávání úloh dle časových plánů a technologických předpisů 

     - kontrola prováděných prací 

     - zaznamenání výsledků kontrol do příslušných formulářů 

1x  Mistr    - náplň totožná s náplní stavbyvedoucího s rozdílem, že                 

      jednotlivá rozhodnutí smí vykonat po konzultaci se    

      stavbyvedoucím 

1x Jeřábník   - doprava autojeřábu na staveniště a jeho obsluha během   

      montážních prací  

2x Betonáři   - zmonolitnění sloupu s kalichem 

2x Svářeči   - zmonolitnění jednotlivých prvků skeletu pomocí svářečky 

3x Montážník   - provádění přesného osazení prefabrikovaných prvků dle  

      projektové dokumentace 

     - obsluha pracovní plošiny 

2x Vazači    - upevnění zvedacího zařízení na zvedaná břemena 

     - navigace jeřábníka 

2x Pomocný dělník – provádění prací bez nutnosti kvalifikace 

 

7. Stroje a pracovní pomůcky 

7.1 Velké mechanismy 

1x podvalník GOLDHOFER STN-L 3-39/80 
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1x Autojeřáb TATRA AD28 

1x montážní plošina COMP 10 

 

7.2 Menší mechanismy 

1x míchačka lepidel a malty Extol Premium MX 1600 DP 

2x svářečka elektrodová  Einhell, CEN 200 - EC 

2x Úhlová bruska   Protool AGP 230 - 26 R 

1x Nivelační přístroj  Leica sprinter 100m 

1x Řetězová pila   Narex PR35-EB  

1x Vrtací kladivo   Dewalt D25303 

 

7.3 Pracovní pomůcky 

2x pákové nůžky 

3x ocelové páčidla 

2x zednické vědro 20l 

2x zednická naběračka 

2x zednická lžíce 

2x Vodováha 2,5 m 

5x Metr svinovací 7,5 m 
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7.4 Obecné ochranné pracovní pomůcky 

5x Pracovní oděv 

5x Pracovní obuv 

5x Pracovní rukavice 

5x Pracovní brýle 

3x  Jistící postroj 

5x  Pracovní helma 

1x  Svářečský štít 

 

8. Pracovní postup 

Montážní práce započnou po dosažení 70 % projektované pevnosti betonu základových 

patek. Tato pevnost se ověří Schmidovým tvrdoměrem tzv. mechanickou nedestruktivní 

zkouškou. Před osazením sloupu do kalichu se nejprve provede výškové srovnání patek. 

Pomocí nivelačního přístroje určíme nejvýše položené záhlaví piloty, kalichu a poté 

provedeme dorovnáni zbylých prvků spodní stavby do stejné výškové úrovně pomocí 

maltového lože a distančních podložek. Směs pro dorovnání výškové úrovně se bude 

připravovat dle potřeby pomoci ručního elektrického míchadla v 20 litrových kýblech. 

Po výškovém dorovnání dle projektové dokumentace a překontrolování případných 

odchylek, které budou porovnány s maximálními povolenými hodnotami se provede 

zápis do stavebního deníku. 

Osazování prefabrikovaných prvků tyčového skeletu bude prováděno autojeřábem 

TATRA AD28 a to přímo z ložné plochy podvalníku GOLDHOFER STN-L 3-39/80, 

kterým budou na staveniště dopravovány. Poloha a směr pojezdu zásobovacích vozidel 

a poloha zapatkování autojeřábu bude označena v příloze zařízení staveniště. Zvedací 

zařízení smí být k jednotlivým prvkům kotveno pouze za montážní oka prefabrikátů a 
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nikdy jinak, aby nedošlo ke smýknutí kotvícího prvku zvedacího zařízení, toto kotvení 

bude vždy provádět pracovník s profesním zařazením vazač. 

Práce, které budou probíhat ve výškách, zejména na spojování sloupů a průvlaků nebo 

spojování střešních vazníků a sloupů, budou probíhat z montážní plošiny COMP 10. 

Zmonolitnění prvků skeletu bude prováděno tzv. čapkovým spojem, kdy bude 

přivařována vyčnívající nosná výztuž z jednotlivých prvků k ocelovým destičkám na 

připojovaných prvcích. Svařovací práce bude provádět osoba s průkazem svářeče za 

pomoci elektrodové svářečky. 

 

8.1 Osazení prefabrikovaných sloupů 

Při dodání jednotlivých prvků skeletu se překontroluje jeho celistvost a neporušenost. 

Vedoucí čety zkontroluje dodací listy, zda prvek odpovídá projektu. Při souhlasu prvky 

přebírá vedoucí a zapíše se o tom záznam do stavebního deníku. 

Autojeřáb přijede na dané místo, z kterého bude prováděno osazování železobetonových 

prefabrikovaných sloupů. Před započetí prací bude autojeřáb důkladně stabilizován 

pomoci patek. Stabilizační patky musí být v případě nevyhovujícího terénu podloženy a 

zajištěny pro plnou únosnost. Stabilizační patky nesmí být umístěny na kanalizačních 

poklopech apod. Podvalník, na kterém budou dopravovány prvky skeletu najede k 

jeřábu tak, aby mohl prvek bez problémů zvednout a manipulovat s ním, případně ho 

uložit na místo montáže.  

Osazování samotného sloupu se provede tak, že na dně kalichu se provede maltové lože 

v tloušťce 10 mm. Prefabrikované sloupy budou vztyčovány tak, že vazači ukotví 

kotvící zařízení jeřábu k montážnímu oku sloupu a následně bude sloup vztyčen 

z podvozku podvalníku a přemístěn na místo uložení. Sloup se ponechá ustálit ve výšce 

1 metru. Poté se pomalu spustí do kalichu patky. Vazači sloup nasměrují a uloží ho na 

maltové lože. Přesné osazení sloupu se provádí pomocí dřevěných klínů. Sloup zůstává 

v závěsu jeřábu do té doby, dokud není v kalichu zcela zajištěn klíny. Překontroluje se 

jeho osazení. Sundají se závěsy a v tu chvíli je možné provézt cementovou zálivku 

kalichu. Zálivka kalichu nesmí mít větší zrno než 8 mm. Zálivka se bude míchat dle 
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postupu výrobce směsi přímo na staveništi pomocí el. ruční míchačky lepidel a 

maltových směsí Extol Premium MX 1600 DP. V průběhu montážních prací je nutno 

dbát na kontrolu svislosti sloupů. Tato kontrola bude prováděna vodováhou délky 2,5 

m. Celkově se bude jednat o osazení 12 sloupů. Tyto sloupy jsou prefabrikované prvky 

s hmotností do 1,6 tun. Nejprve budou osazeny sloupy S1 – S4 proto bude domluveno 

s výrobcem uložení sloupů S1 - S4 na nákladní automobil jako poslední. 

Technologická přestávka pro zatvrdnutí cementové zálivkové směsi je minimálně 72 h. 

Poté se odstraní dřevěné klíny a dodatečná zálivka cementové směsi v místě klínu. 

Důležitá je kontrola svislosti sloupů. 
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8.2 Osazování střešních vazníků s proměnlivým pr ůřezem 

Při dodání jednotlivých prvků se překontroluje jejich celistvost a neporušenost. Mistr 

zkontroluje dodací listy. Při přebírání prvků se provede záznam do stavebního deníku.   

Autojeřáb se postaví na dané místo č. 1, posléze č. 2, ze kterého se bude provádět 

osazování vazníků. Před započetím práce bude autojeřáb důkladně stabilizován pomocí 

patek. Stabilizační patky musí být v případě nevyhovujícího terénu podloženy a 

zajištěny pro plnou únosnost. Dopravní prostředek najede k jeřábu tak, aby mohl prvek 

bezproblémově zvednout a manipulovat s vazníkem a uložit ho na místo montáže. 

Hlavy sloupů budou překontrolovány, zda odpovídá jejich výškové umístění a svislost. 

Případné odchylky budou posouzeny s povolenými odchylkami dle normy ČSN 

730210-1 geomertická přesnost ve výstavbě.  

Vzhledem k výšce, ve které budou osazovány vazníky, bude k překonání výškového 

rozdílu použita montážní plošina. Z této plošiny bude provedeno přesné osazení na 

místo uložení vazníků a dále také práce na zmonolitnění sloupů a vazníků,kdy bude 

provedeno svařením ocelových destiček nacházejících se na uložení vazníku a v zhlaví 

sloupu. Toto svaření provede svářeč elektrodovou svářečkou. V průběhu montážních 

prací je nutno kontrolovat soulad polohy osazovaných prvků s PD a také jejich 

vodorovnost, která bude kontrolována vodováhou 2,5m, a dále také kvalitu prováděných 

svařovaných spojů. Celkově se bude jednat o sazení 8 ks vazníků, tyto vazníky jsou 

železobetonové prvky s hmotností 6,43 tun. 

 

Přesnost osazení: Povolená odchylka sloupu: Vodorovně +/- 10 mm 

       Svisle  +/- 10 mm 

   Povolená odchylka sloupu od svislé osy +/- 20 mm 

   Rovinnost uložení ztužidla:   +/- 5 mm na 2 m 

   Poloha ztužidla oproti projektové dokumentaci: 
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       Vodorovně +/- 5 mm 

       Svisle  +/- 5 mm 
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8.3 Osazování střešních vaznic 

Vaznice budou při dodání na staveniště překontrolovány. Kontroluje se jejich celistvost 

a neporušenost. Kontrolují se dodací listy, zda souhlasí se skutečností. Při souhlasu 

prvky přebírá mistr a zapíše se o tom záznam do stavebního deníku. Před započetím 

práce bude autojeřáb na každé své poloze vždy důkladně stabilizován pomocí 

patek.Vaznici uvážou vazači na závěs, poté strojník autojeřábu přemístí prvek cca 1m 

nad místo uložení a nechá prvek ustálit. Poté jeřábník prvek pomalu spouští a přitom 

pracovníci z vysokozdvižných plošin pomocí ocelových páčidel nasměrují vaznici na 

úložnou plochu, překontroluje se správnost dosedu vaznice. Poté dojde k přivaření 

vazníku a vaznice pomocí elektrodové svářečky. Vaznice jsou provedeny z IPE profilů 

160mm a délky 5,3m. 
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9. Jakost a kontrola 

9.1 Vstupní kontrola 

Vstupní kontrola se bude věnovat kontrole projektové dokumentace, kdy bude 

kontrolována úplnost dokumentace a také proveditelnost navržených konstrukcí. Dále 

se také budeme věnovat převzetí pracoviště, kdy bude zkontrolován stav základových 

patek, a to zda jejich pevnost již dosahuje 70 % projektované pevnosti betonu v tlaku. 

Součástí vstupních kontrol bude i kontrola stávajícího zařízení staveniště, další 

podstatnou částí vstupní kontroly je i kontrola přivážených prefabrikátů, a to jak 

vizuální kontrola, zdali nedošlo během transportu k mechanickému poškození, tak i 

kontrola dodacích listů, zda se dovezený materiál shoduje s projektovou dokumentací. 

Dále budou zkontrolováni jednotliví pracovníci, zda byli proškoleni BOZP a u 

pracovníků, vyžadující to předpisy budou zkontrolovány průkazy o odborné 

způsobilosti prováděných prací. 

 

9.2.  Mezioperační kontrola 

9.2.1.  Kontrola základových patek 

Před samotnou montáží železobetonového skeletu je nutno zkontrolovat železobetonové 

monolitické patky a to především zda jejich poloha souhlasí s polohou v PD. Dále 

zkontrolujeme tvrdost základových patek. Kontrola bude provedena pomocí 

Schmidtova tvrdoměru. Je nutné, aby pevnost žb. základových patek byla nejméně 70% 

projektované pevnosti betonu v tlaku. 

9.2.2 Kontrola osazení základových kalichů 

Bude provedena kontrola vodorovnosti a svislosti kalichů pomocí vodováhy. Maximální 

odchylka může být +/- 2 mm na 1 m. Dále bude zkontrolována výška a poloha kalichů 

pomocí PD. Kontrolu provedeme pomocí nivelačního přístroje případně pomocí 

teodolitu. Maximální odchylka je povolena +/- 5 mm. Dále zkontrolujeme tvrdost 
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kalichu. Kontrola bude provedena pomocí Schmidtova tvrdoměru. Je nutné, aby pevnost 

žb. kalichu byla nejméně 70% projektované pevnosti betonu v tlaku.  

 

9.2.2 Kontrola osazení sloupů 

Osazované sloupy budou osazovány do maltového lože v tloušťce 50 mm ± 5 mm, je 

nutno provést kontrolu, zda bylo lože provedeno. Po osazení sloupů budou sloupy v 

kalichu vyklínovány dřevěnými klíny pro zajištění projektované polohy,tudíž je nutno 

zkontrolovat, zda bylo toto vyklínování provedeno a jestli při vyklínování nedošlo k 

vychýlení sloupu vzhledem ke svislé ose, toto vychýlení nesmí překročit ± 2 mm na 

celou délku sloupu, tato svislost bude kontrolována latí opatřené libelou.V průběhu 

prací je nutné zkontrolovat lícování sloupů, zdali žádný z osazovaných sloupů 

nevybočuje z linie o více než ± 5 mm. 

 

9.2.3  Kontrola osazení střešních vazníků 

Střešní vazníky budou osazovány do kalichů na nosných sloupech, tyto kalichy budou 

opatřeny pryžovým ložiskem a kotevními trny ϕ16mm, je tedy nezbytné zkontrolovat 

tyto prvky. Kontrolovat dále budeme i vodorovnost těchto vazníků, jenž nesmí překročit 

± 2 mm na celou délku rozpětí a rovinnost všech těchto panelů nesmí překročit ± 2 mm, 

toto bude měřeno hliníkovou latí, opatřenou libelou.V průběhu prací je nutno ověřit 

způsob provádění a kvalitu prováděných svarů, tzn. Jejich délku, a zda je provedeno 

důkladné spojení spojovaných prvků.Na závěr je nutné překontrolovat, zda nedošlo k 

odchýlení v relativní výšce od projektové dokumentace, tato odchylka je maximálně ± 5 

mm, toto bude kontrolováno teodolitem nebo nivelačním přístrojem. 

9.2.4 Kontrola osazení střešních vaznic 

Vaznice budou usazovány na střešní vazníky a zde budou spojovány přivařením 

k střešním vazníkům. V průběhu prací bude ověřen způsob provádění a kvalita 

prováděných svarů, tzn. jejich délka, a zda je provedeno důkladné spojení spojovaných 

prvků. Kontrolovaným prvkem bude i poloha těchto krokví, její souhlas s projektovou 
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dokumentací, zdali odchylky od osových vzdáleností nepřekračují ± 5mm na délku 

střešní roviny. Nakonec je nutné překontrolovat, zda nedošlo k odchýlení v relativní 

výšce od projektové dokumentace, tato odchylka je maximálně ± 5 mm, toto bude 

kontrolováno teodolitem nebo nivelačním přístrojem. 

 

9.3 Výstupní kontrola 

9.3.1.  Kontrola souladu s PD 

Při ukončení montážních prací bude zkontrolován souhlas skutečného provedení s 

projektovou dokumentací, a zda byly dodrženy relativní výšky a poloha osazovaných 

prvků předepsané projektovou dokumentací. Tato kontrola bude provedena za pomoci 

teodolitu, případně nivelačního přístroje. 

9.3.2.  Kontrola provedených svarů 

Proběhne kontrola, zda byly provedeny všechny svary tak, jak byly předepsány 

technologickým postupem prací. 

9.3.3.  Kontrola provedení zálivek 

Zkontrolujeme, zda byly vyplněny všechny dutiny a spáry, které vznikaly během 
montáže a zda nedochází k drolení, případně vypadávání ze spár nebo dutin. 

 

9.3.4.  Kontrola vizuálního stavu osazených prefabrikátů 

Při této kontrole bude věnována pozornost stavu osazených prefabrikovaných prvků, a 

jestli nedošlo během montáže k popraskání jednotlivých prvků vlivem špatného osazení, 

případně výrobní vadou. Dále je nutné překontrolovat, zda nedošlo vlivem 

mechanického poškození odhalení výztuže, případně k poškození které by mohlo mít 

vliv na statické působení prvku. 
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10. Bezpečnost a ochrana zdraví 

Pracovníci musí být proškoleni obecnými zásadami o bezpečnosti práce na staveništi. 

Poté písemně potvrdí, že školení absolvovali. Dále musí být každá pracovní četa 

provádějící činnost řádně seznámena s technologickým postupem a plánem rizik 

v oblasti jeho působení.  

Pracovníci musí být vybaveni osobními ochrannými pomůckami. Při postupu provádění 

montáže skeletu je nutno dodržet pracovní postup a návaznost jednotlivých prvků 

z důvodu stability a bezpečné manipulace s břemeny skeletu. Vazačské práce smí 

vykonávat pouze pracovník s proškolením z dané činnosti. Pod zavěšenými břemeny a 

v jejich blízkosti se nesmí nikdo pohybovat. Při montáži jednotlivých prvků skeletu jsou 

členové čety vystaveni práci ve výškách, tito pracovníci budou mít lékařské potvrzení o 

zdravotní způsobilosti pracovat ve výškách.Svářečské práce může provádět taktéž jen 

osoba tomu způsobilá a proškolena, která se prokáže svářečským průkazem. Svářeč 

musí mít ochranné pomůcky a to i pro práci ve výškách. Jednotlivé komponenty 

svářečské techniky nesmí mít nijak přeložené přes sebe či jinak omotané. 

Montáž skeletu musí být ukončena:  - Při větru nad 8 m/s 

      - Při snížené viditelnosti jako je mlha nebo  

        déšť 

      - Při podezření o nedostačující stabilitě  

        jednotlivých prvků skeletu 

 

 

Dále se budou dodržovat v rámci bezpečnosti tyto body jednotlivých vyhlášek a 
nařízeních vlády: 

 
- 378/2001 Sb.: Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný  

  provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
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- 362/2005 Sb.: Nařízení o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při  
  práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

 
- 591/2006 Sb.: Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a  

  ochranu zdraví při práci na staveništích 
 

11.  Ekologie, nakládání s odpady 

Na staveništi bude nakládáno se vznikajícími odpady dle zákona 381/2001 sb., to 

znamená, že odpady budou třízeny do připravených mobilních kontejnerů a ty budou 

během stavby odváženy. Kontejnery budou zaznačeny v zařízení staveniště. Na 

staveništi se nepředpokládá manipulace s ekologicky nebezpečným materiálem. Stroje 

budou po revizní kontrole, a tudíž nehrozí únik olejů a jiných látek.  Pokud k úniku 

přeci jen dojde, bude problém neprodleně řešen a zapsán do stavebního deníku. Odpad 

vzniklý během výstavby bude likvidován na řízených skládkách. 

11.1 Odpady olejů 

13 01  Odpadní hydraulické oleje 

13 02  Odpadní motorové, převodové oleje 

13 07  Odpady kapalných paliv 

13 07 01 Topný olej, motorová nafta 

11.2 Stavební a demoliční odpady 

17 01 01  Beton  

17 04 05  Železo, ocel 

17 01 06  Směsi nebo frakce betonu, cihel, tašek. 

11.3 Komunální odpady včetně složek z odděleného sběru 

20 01  Složky z odděleného sběru 
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20 01 01 Papír a lepenka 

20 01 13 Rozpouštědla 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad 

20 02 03 Jiný biologicky nerozložitelný odpad 

20 03 01 Směsný komunální odpad 
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1. Obecné informace o stavbě 

Jedná se o novostavbu admistrativního a výrobního objektu v Holešově. Část výrobní bude tvořena železobetonovým prefabrikovaným 

tyčovým skeletem. Objekt bude založen na železobetonových monolitických patkách se železobetonovým základovým kalichem. Opláštění 

bude řešeno pomocí stěnových panelů TRIMO QBISS. 

 

2. Kontrolní a zkušební plán 
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3. Závěr 

V předchozí části byl sepsán seznam druhu prováděných kontrol, které jsou nezbytné pro bezproblémovou realizaci stavebního díla. V 

tomto seznamu jsou obsažena kritéria, podle kterých budou jednotlivé práce posuzovány, dále komu náleží zodpovědnost za provádění a 

evidenci těchto kontrol a také kam se výsledky jednotlivých zkoušek zaznamenají
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1. Vstupní údaje 

Hluková studie je zpracována v jednotlivých fázích výstavby administrativní a výrobní 

haly firmy FialaTransports.r.o. ve městě Holešov. V blízkosti se nachází zástavba dvou 

rodinných domů a dvou bytových jednotek, pro které se budou dané limity posuzovat. 

Objekty uvnitř areálu slouží jako skladovací jednotky firmy FialaTransports.r.o. a proto 

hodnoty hladin akustického tlaku posuzovat nebudeme. 

Ve všech případech se jedná o posouzení na chráněný venkovní prostor staveb. Tato 

část bude zpracována v souladu s Nařízením vlády (dále NV) č. 272/2011 Sb. o ochraně 

zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

V případě staveništního hluku budou posuzovány 3 etapy dominantní zdroje hluku, což 

jsou v našem případě:   - zemní práce 

   - základové kce. 

   - montáž ŽB. skeletu haly 

Obr. 1 Znázornění řešené oblasti 

 

Posuzován bude hlavně objekt č. 1, konkrétně jeho1.NP v zadní části domu, kde je 

umístěn obývací pokoj s venkovní terasou, jehož majitel si při zemních pracech stěžoval 

na nadměrný hluk způsobován technikou působící na staveništi. Investor se proto 
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rozhodl po domluvě s majitelem objektu č.1 na vlastní náklady demontovat chátrající 

oplocení a na jeho místě vystavět stěnu z bednících tvarovek celkové délky 38m a 

výšky 2,75. 

Z NV č. 272/2011 Sb. stanovíme maximální přípustnou hodnotu hladiny akustického 

tlaku. Hygienický limit je pro chráněný venkovní prostor LAeq,T= 50dB. Z přílohy č. 3 

výše uvedeného NV přičteme korekci  k=0dB, protože se jedná o hluk ze stacionárních 

zdrojů. 

NV č. 272/2011 Sb. bere v úvahu přímo hluk ze staveništních zdrojů. Je jasné, že v 

průběhu výstavby je hlučnost zvýšená, avšak jedná se vždy o časově omezenou činnost, 

proto jsou povolené hygienické limity vyšší. K výchozí hodnotě LAeq,T = 50dB 

přičteme další korekci. 

Pro posouzení na chráněný venkovní prostor v případě pracovní činnosti v době 7 hod –

21 hod, kdy pracovní činnost nepřekročí dobu trvání 14 hod, přičteme korekci k = 

15dB. Výsledná posuzovaná hodnota pro chráněný venkovní prostor pro hluk ze 

stavební činnosti je tedy následující: 

LAeq,S= LAeq,T+ k 
 

LAeq,S= 50 + 15 
 

 

Hygienický limit pro posouzení staveništního hluku je tedy LAeq,S= 65dB. 

 

 

 

 

 

LAeq,S= 65 dB 
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2. Posouzení akustického tlaku při provádění zemních prací 

2.1 Seznam dominantních strojůakustického tlaku použitých při zem. pracech 

Nákladní automobil TATRA T158 – 90 dB 

 

Kolové rypadlo CAT M315D – 72 dB 
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Rypadlo-nakladač JCB 3CX ECO CONTRACTOR – 102 dB 

 

2.2 Posouzení 

Pro posouzení je využit specializovaný software Hluk+, který zahrnuje všechny 

potřebné parametry, včetně vlivu hluku z dopravy. 

Jako podklad je použit výkres situace, ve kterém budou výsledky znázorněny pomocí 

tzv. izofon, tedy křivek znázorňujících hodnoty hladin akustického tlaku. 

Posouzení je provedeno na dvě části. První část zahrnuje posouzení objektů č. 1-4 bez 

jakéhokoliv opatření. V druhé části je navrženo opatření pomocí stěny z bednících 

tvarovek, která bude oddělovat objekt č. 1 v délce 38m a výšce 2,75m. 

Jak již bylo uvedeno, všechny výpočty vychází z přímo naměřených hladin akustického 

tlaku všech dominantních zdrojů, které byly uvedeny ve vstupních údajích. 
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2.2.1 Posouzení bez opatření proti šíření hluku 

Do vstupních údajů byly zahrnuty stávající objekty uvnitř areálu, včetně komunikace a 

stavebního objektu. Při zadávání objektů byly vzaty v úvahu výšky objektů. Program 

také zahrnuje vliv odrazivosti objektů, kterou byla zavedena korekce 3 dB. 

Tab. 1 Vstupní údaje z programu Hluk+ 
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Obr. č. 2 Výpočet izofon ve výšce 2m bez bariéry při provádění zemních prací 

 

Na obrázku č. 2 vidíme šedě zadané objekty, fialově zadanou komunikaci a růžově 

zadané zdroje hluku. Posuzované objekty jsou očíslovány č. 1-4. Dále vidíme izofony 

s hodnotou 65 dB, které jasně ukazují nevyhovující posudek na objekt č. 1. Přesné 

hodnoty jsou uvedeny v tabulce. 

Obr č. 3 Znázornění izofon v kritickém místě objektu č. 1 ve 3D při provádění zem.prací 
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Tab. 2 Výsledky hladin akustického tlaku ve sledovaných bodech 2m od fasády 

 

Z výsledků vyplívá nevyhovující posudek na objekt č. 1, který překročil hranici 65 dB. 

Bude nutno navrhnout protihlukové opatření. 

 

2.2.2 Posouzení s opatřením proti šíření hluku 

Vzhledem k nevyhovujícím hodnotám bylo po projednání problému s majitelem objektu 

č. 1 navrhnuto řešení v podobě protihlukové stěny, která bude zároveň sloužit jako plot 

na hranici pozemku. Protihluková stěna bude vybudována z bednících tvarovek 

v celkové délce 38m a výšce 2,75 m.  

Vstupní hodnoty zůstaly v této fázi stejné, jako ve výše uvedené tabulce Tab. 1  Vstupní 

údaje z programu Hluk+.V této fázi byly sledovány izofony taktéž ve výšce 2 m. 
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Obr č. 4 Výpočet izofon ve výšce 2m s bariérou při provádění zemních prací 

 

Na obrázku č. 4 vidíme, že stěna je dostatečně účinná, neboť vidíme, že hladina 

akustického tlaku za protihlukovou stěnou ihned klesá o více než 10 dB. 

 

Obr č. 5 Znázornění izofon v kritickém místě objektu č. 1 s protihlukovou stěnou ve 

3Dpři provádění zemních prací 
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Tab. 3 Výsledky hladin akustického tlaku ve sledovaných bodech s protihlukovou stěnou 

ve vzdálenostech 2m kromě bodu č. 1 vzdáleného 0,5m od fasády domu kvůli blízké 

hranici pozemku. 

 

Z výsledků vyplívá, že protihluková stěna umístěná mezi objektem č. 1 a staveništěm 

zapříčinila úbytek hladiny akustického tlaku za protihlukovou stěnou o více než 14 dB. 

 

3. Posouzení akustického tlaku při provádění základových 

konstrukcí 

3.1 Seznam dominantních strojů akustického tlaku použitých při provádění 

základových konstrukcí 

Autodomíchávač MAN TGA 32.440 s nástavbou Stetter – 72 dB 
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Čerpadlo betonové směsi SCHWING S 28 X s čerpací jednotkou P2020: – 76 dB 

 

Rypadlo-nakladač JCB 3CX ECO CONTRACTOR – 102 dB 

 

Vibra ční válec AMMANN Rammax 1585 – 88 dB 
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Vibra ční deska WackerNeuson DPU 6055 – 95 dB 

 

Ponorný vibrátor PERLES CPM AM 35/3 – 68 dB 
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3.2 Posouzení s protihlukovou stěnou 

Tab. 4 Vstupní údaje z programu Hluk+ 
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Obr. č. 6 Výpočet izofon ve výšce 2m při provádění základových konstrukcí 

 

Na obrázku č. 6 vidíme, že oproti zemním pracem, ve kterých bylo nasazeno méně 

mechanizace se v měřených bodech výsledky liší pouze o decibely v řádu jednotek. 

Posuzované objekty č. 1-4. s protihlukovou stěnou v kritickém místě č. 1 vyhověly 

požadavkům akustického tlaku s mezní hodnotou 65 dB. Přesné hodnoty jsou uvedeny 

v tabulce. 

Obr č. 8 Znázornění izofon v kritickém místě objektu č. 1 ve 3D základových konstrukcí 
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Tab. 5 Výsledky hladin akustického tlaku ve sledovaných bodech 2m od fasády

 

Z výsledků vyplívá, že výsledky se liší pouze o decibely. To zapříčiňuje dominantní 

zdroj hluku použitý jak v zemních pracech tak při základových konstrukcí. Jedná se o 

Rypadlo-nakladač JCB 3CX ECO CONTRACTOR s hodnotou akustického tlaku 102 

dB. 

 

4. Posouzení akustického tlaku při provádění ŽB skeletu haly 

4.1 Seznam dominantních strojů akustického tlaku použitých při provádění ŽB 

skeletu haly 

Podvalník GOLDHOFER STN-L 3-39/80 – 78 dB 

 



201 
 

Autojeřáb TATRA AD28: – 75 dB 

 

 

4.2 Posouzení s protihlukovou stěnou 

Tab. 6 Vstupní údaje z programu Hluk+ 
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Obr. č. 9 Výpočet izofon ve výšce 2m při provádění ŽB skeletu haly 

 

Na obrázku č. 9 vidíme, že pokud se zde nevyskytoval dominantní hluk jako 

v předešlých případech je hodnota akustického tlaku u posuzovaných objektů v rozmezí 

30 – 50 dB. 

Obr č. 10 Znázornění izofon v kritickém místě objektu č. 1 ve 3D při provádění ŽB skel. 
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Tab. 7 Výsledky hladin akustického tlaku ve sledovaných bodech 2m od fasády 

 

Výsledky nám ukazují, že při montování ŽB skeletu se hladina akustického tlaku bude 

pohybovat pouze v rozmezích 32,6 a 53,3 dB.  
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A. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ PRO      

 ADMINISTRATIVNÍ A VÝROBNÍ OBJEKT. 

1.1 Úvod 

PBŘ (požárně bezpečnostní řešení) je zpracováno v souladu s novelou zákona 
č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon ze dne 
5.12.2006), ve znění pozdějších předpisů a podle prováděcí vyhlášky č. 268/2009 o 
technických požadavcích na stavby.  

Rozsah PBŘ je dán zákonem č. 133/1985 o požární ochraně, Vyhl. č. 23/2008 Sb. 
(Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb ze dne 01.07.2008) a 
Vyhl. č. 268/2011 Sb. (Vyhláška, kterou se mění Vyhl. 23/2008 Sb,   o technických 
podmínkách požární ochrany staveb) ze dne 06.09.2011.  

Obsah PBŘ DSP  odpovídá § 41, odst. 2 vyhlášky č. 246/2001 MV. 

ČSN 73 0804:2010 PBS  Výrobní objekty 

ČSN 73 0802:2009 PBS  Nevýrobní objekty 

ČSN 73 0810:2009 PBS  Společná ustanovení 

ČSN 73 0818: Z1 PBS Obsazení objektů osobami  

ČSN ISO 3834: 1995 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky  

 

1.2 Popis objektu 

Požárně bezpečnostní řešení je zpracováno jako součást projektu pro stavební povolení 
řešící výstavbu přízemního objektu výrobní haly a dvoupodlažního administrativního 
objektu.   

Navrhovaný objekt se nachází v katastrálním území Holešov.  Budovy jsou navrženy na 
pozemku investora p.č. 1555/1 a 1555/4  - průmyslový areál na ulici Očadlíkova 

Administrativní část    

Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepený objekt. Nosnou konstrukci tvoří ŽB skelet - 
sloupy 250 x 250 mm, strop tl. 200 mm, ztužující věnce a schodiště. Nosné svislé 
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konstrukce jsou dále tvořeny stěnami porotherm tl. 300 mm. Příčky jsou z příčkovek 
porotherm. Čelní fasáda je prosklená s ohledem na vzhled budovy je na obvodovém 
zdivu místo povrchové úpravy umístěn panel TRIMO. Okna hliníková včetně vstupních 
prosklených dveří. Na střeše je minerální tepelná izolace ORSIL a hydroizolace. Vnitřní 
dveře foliové, imitace dřeva. Nášlapná vrstva podlah: v části kanceláří koberec, v 
hygienických zázemích, na chodbách a schodišti keramická dlažba. Konstrukce stropu 
jsou opatřeny podhledy, tyto jsou bez požadavku na požární odolnost.  

Výrobní hala 

Jedná se o jednopodlažní objekt nepodsklepený. Nosnou konstrukci tvoří ŽB skelet - 
sloupy 300 x 300 mm a T nosník vysoký 800-1200mm. Na nosnících jsou položeny 
ocelové nosníky I 160 nesoucí střešní plášť, tento je tvořen trapézovým plechem, 
minerální tepelnou izolací a hydroizolací fatrafol. Obvodový plášť je navržen 
sendvičový  - panely TRIMO QBISS tl. 80 mm s jádrem z minerální vlny třídy reakce 
na oheň A1 + oboustranný plech.  
 

Technologie: výroba kusového nábytku z velkoplošných materiálů bez povrchové 
úpravy nanášením HK. V objektu budou tyto stroje: formátovací pila, hoblovka, 
hranolovačka, okružní pila + mobilní lokální odsávání s filtrací zabezpečující odsávání 
dřevěného prachu, pilin a hoblin od jednotlivých strojních zařízení.  Vzdušina je 
odsávána z místa vzniku prachu, tato místa jsou vybavena odsávacími nástavci s hrdlem 
a jsou součástí instalovaných strojů. Dřevěný odpad je shromažďován v plastovém 
pytli. Jako odsávací zařízení bude navržen typový výrobek vhodný do daného prostředí 
s elektrostatickou úpravou potrubí. 

V objektu nejsou používány ani skladovány hořlavé kapaliny a ani zde nejsou 
používány a ukládány tlakové nádoby se stlačenými plyny.  

V dílně nejsou navrženy skladové prostory. Suroviny jsou uloženy u jednotlivých strojů 
na ploše menší než 50 m2 s výškou skladování menší než 3 m a jsou naváženy a 
expedovány dle jednotlivých zakázek.  

 

1.3 Členění na požární úseky 

Konstrukční systém obou objektů je nehořlavý.  Obě budovy jsou provozně propojeny a 
jsou posouzeny jako jeden objekt.  

Administrativa: 

- Svislé konstrukce porotherm, konstrukce DP1.      

 ŽB sloupy a stropy  
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Konstrukční systém nehořlavý, požární výška h = 3,33 m  

pro objekt je příslušná ČSN 73 0802 PBS nevýrobní objekty  

 

Dílna: 

- ŽB nosný skelet:     konstrukce DP1 

- Obvodový plášť TRIMO panely:  konstrukce DP1  

- Střecha ocelový nosník, vlnitý plech  konstrukce DP1  a 
minerální tepelná izolace třídy          
reakce na oheň A2  

Konstrukční systém nehořlavý, požární výška  h= 0,0m  

pro objekt je příslušná ČSN 73 0804 PBS výrobní objekty  

Dle ČSN 73 0804 tabulka E. 1 položka 6.16. se jedná o skupinu výrob 6 

N1.01/N2  administrativní objekt 

N1.02   výrobní hala 

 

1.4 Požární zatížení a posouzení odolnosti  

N1.01/N2 

Dvoupodlažní požární úsek administrativní budovy  

Stropní konstrukce je posouzena jako celistvá a požární zatížení se nesčítá na plochu 
jednoho podlaží - ČSN 73 0802 čl. 5.2.4.  

V požárním úseku nejsou požární úseky s vyšším požárním zatížením ve smyslu ČSN 
73 0802 čl. 6.2.3. ani prostory, které dle ČSN 73 0802 čl. 5.3.2. musí tvořit samostatný 
požární úsek. 
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podlaž
í 

č.m. Pol. provoz Si Pni ani  Si . pni  Si . 
pni.ani 

osoby  

1.NP 101 1.10. chodba 4,7 5 0,8 23,5 18,8  

 102 1.10. chodba 17 5 0,8 85 68  

 103 1.10. schodiště 6,4 5 0,8 32 25,6  

 104 1.10. chodba 14,2 5 0,8 71 56,8  

 105 1.1. kancelář 51,3 40 1 2052 2052 10,26 

 106 14.2. WC 4 5 0,7 20 14  

 107 14.2. WC 1,6 5 0,7 8 5,6  

 
108 

1.12. 
kuchyňk
a 3,3 15 1,05 

49,5 51,975 
 

 109 1.7. úklid 1,6 75 1 120 120  

 110 1.10. chodba 21,8 5 0,8 109 87,2  

 111 1.1. kancelář 87,4 40 1 3496 3496 17,48 

 112 14.1. šatna 9,6 50 1 480 480 15 

 113 14.2. WC 2 5 0,7 10 7  

 114 14.2. WC 3,7 5 0,7 18,5 12,95  

 
115 1.12. kuchyňk

a 
3,4 15 

1,05 
51 53,55 

 

 116 14.2. WC 1,7 5 0,7 8,5 5,95  

 117 14.2. WC 1,5 5 0,7 7,5 5,25  

 118 14.2. šatna 9,6 50 1 480 480 15 

 119 14.2. WC 1,9 5 0,7 9,5 6,65  

 120 1.7. úklid 1,8 75 1 135 135  

 121 14.2. WC 1,9 5 0,7 9,5 6,65  
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2.NP 201 1.10. chodba 14,2 5 0,8 71 56,8  

 202 1.1. kancelář 52,3 40 1 2092 2092 10,46 

 203 14.2. WC 4 5 0,7 20 14  

 204 14.2. WC 1,6 5 0,7 8 5,6  

 
205 1.12. kuchyňk

a 
3,2 15 

1,05 
48 50,4 

 

 206 1.7. úklid 1,5 75 1 112,5 112,5  

 207 1.10. chodba 21,8 5 0,8 109 87,2  

 208 1.1. kancelář 109,8 40 1 4392 4392 21,96 

 209 14.2. WC 2,2 5 0,7 11 7,7  

 210 14.2. WC 1,7 5 0,7 8,5 5,95  

 211 14.2. WC 1,9 5 0,7 9,5 6,65  

 212 14.2. WC 2,2 5 0,7 11 7,7  

 213 14.2. WC 1,9 5 0,7 9,5 6,65  

 214 14.2. WC 3,5 5 0,7 17,5 12,25  

 
215 1.12. kuchyňk

a 
4,5 15 

1,05 
67,5 70,875 

 

 216 14.2. WC 1,7 5 0,7 8,5 5,95  

 217 15.9. vým.st. 6,8 5 0,5 34 17  

    485,2   
14305,0

0 
14140,

2 90,16 

 

pn = 29,4875 kg/m2 

an = 0,988 

ps = 5 kg/m2 

b = 0,62 
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c = 1 

pv = p . a . b . c =  20,85 kg/m2 

požadován II. SPB – konstrukce nehořlavé  

 

 

Požární odolnost konstrukcí ČSN 73 0802 tabulka 12 

1) požární stěny     požadavek REI 30  

- porotherm 250 s omítkou 10 mm  odolnost REI 180 DP1  tab. 6.1.2. pol. 3.2. 

 

2) požární uzávěry     požadavek EW-C 15 DP3  

- dveře mezi 1.10 - 1.22 budou EW-C 15 DP3  (2 ks) 

 

3) obvodové konstrukce    požadavek EI 15 DP1  

- porotherm 150 mm - odolnost EI 90 DP1  tab. 6.1.1. pol. 1.1. 

 

4) nosné konstrukce  střech -  R 15 

-  ŽB deska tl.  200 mm výztuž ve dvou směrech, osová vzdálenost výztuže minimálně 
20 mm        REI 120 DP1 Eurokódy tab.  2.6   

 

5) nosné konstrukce     požadavek R 30   

-   porotherm 250 s omítkou 10 mm odolnost REI 180 DP1  tab. 6.1.2. pol. 3.2. 

-  ŽB sloupy 250 x 250 mm s osovou vzdáleností výztuže 46 mm R 60 tab. 2.1.  

-  ŽB deska tl.  200 mm výztuž ve dvou směrech,osová vzdálenost výztuže minimálně 
20 mm        REI 120 DP1 Eurokódy tab.  2.6   
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6) střešní plášť       bez požadavku  

-  ŽB deska tl.  200 mm výztuž ve dvou směrech, osová vzdálenost výztuže minimálně 
20 mm   REI 120 DP1 Eurokódy tab.  2.6   

 

 

N1.02   

Pro dílnu je příslušná položka 6.16  tabulka E. 1 ČSN 73 0804 - skupiny výrob 6 

pn = 60 kg/m2   ČSN 73 0802 tab. A. 1 pol. 13.5.4.  

ps  =  2,5 kg/m2   

 p   =  62,5 kg/m2      

 k
3  

=  3,1 

 So =  7 . 1,6 . 8 = 89,6  m
2   (pouze světlíky)   

 Sk =  552 + 286,47 - 89,6 = 749,14  m
2 

 S  =  552 m
2 

 F
o 
=   0,151 

τe =   61,35 minut 

 k8 = 0,416  požadován II. stupeň požární bezpečnosti – nehořlavý  konstrukční systém  

 

Ekonomické riziko 

P
1
= p

1
.c = 2,2 . 1 = 2,2  pol. 6.16. 

 P
2
= p

2
. S . k

5
. k

6 
. k

7
= 0,1 . 552 . 1  . 1 . 2  = 110,4 

Diagram 1 - průsečík hodnot leží pod přímkou - nejsou požadována další opatření 
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maximální velikost požárního úseku   

V souladu s čl. 6.1.4. mohou oba koeficienty nabývat mezních hodnot dle rovnice 

P1⊆ 0,1 + 5 . 104/P2 
1/5   nebo  P2 ⊆   (5 . 104/ P1 - 0,1)2/3 

Smax = 7830,77 m2 

 

Požární odolnost konstrukcí  

1b) požární stěny    požadavek REI 30  

-   porotherm 250 s omítkou 10 mm - odolnost REI 180 DP1  tab. 6.1.2. pol. 3.2. 

 

2) požární uzávěry    požadavek EW-C 30 DP3  

-    dveře mezi 1.10 - 1.22 budou EW-C 30 DP3  (2 ks) 

 

3) obvodové konstrukce   požadavek EI 15 DP1  

-   TRIMO QBISS tl. 80 mm - odolnost EI 15 DP1   

 

4) nosné konstrukce  střech -  R 15 

- ŽB nosník tl. minimálně 200 mm, osová vzdálenost výztuže 30 mm R60  - 
Eurokódy tab.  2.4 

- ocelový I nosník I 200 R 9,6 a nátěr pro zvýšení požární odolnosti na celkovou 
požární odolnost R 15   

 

Požární odolnost nechráněného ocelového prvku - Tkrit  dle ČSN 73 0810 + EN 

1993-1-2 

 

Výsledky: Požární odolnost sloupu: 9.6 [minut] 
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Klasifikační požadavek: R  

Vstupní data: Součinitel průřezu posuzovaného prvku - 
(Am/V): 

185 [m-1] 

Emisivita ocelového prvku - εm: 0.7 [-] 

Emisivita požáru - εf: 1,0 [-] 

Polohový faktor plamenů kolem posuzovaného prvku - 
Φ: 

1.0 [-] 

Kritická teplota oceli u posuzovaného prvku: 500 [°C] 

Tepelné namáhání posuzovaného prvku: normový požár  

Průřezový profil posuzovaného prvku: tvaru H nebo I  

5) nosné konstrukce    požadavek R 15   

-  ŽB sloupy 300 x 300 mm s osovou vzdáleností výztuže 46 mm R 60 tab. 2.1. 

- ŽB nosník tl. minimálně 200 mm, osová vzdálenost výztuže 30 mm R60  - 
Eurokódy tab.  2.4 

6) střešní plášť      bez požadavku  

- střešní plášť je sendvičový - plech, minerální vartaorsiltl. 200 mm (2 x 100 mm 
s překrytím spár) a fatrafol - dle technického listu výrobce tepelné izolace vyhoví pro 
odolnost EI 15   

 

1.5 Požadavky na stavební prvky a konstrukce  

Nosné konstrukce – nosnou konstrukci výrobní haly tvoří ŽB skelet a zděné svislé 
konstrukce.  Tyto konstrukce odpovídají požadavkům na nosnost R dle ČSN 73 08010 
čl. 5.1.  
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Stropní konstrukce ve zděné části vykazují odolnost REI – odpovídá požadavkům ČSN 
73 0810 čl. 5.2.2. Podhledy nejsou součástí stropu ve smyslu ČSN 73 0810 čl. 5.6.1.a 
jsou bez požadavku na požární odolnost. 

Požárně dělící stěny jsou hodnoceny dle ČSN 73 10 čl. 5.3.1. a) jako konstrukce 
s odolností EI -  zděné příčky vyhoví.  

Obvodové stěny dvoupodlažní části jsou hodnoceny dle ČSN 73 0810 čl. 5.4.1.a) +  čl.  
5.4.4. a) jako konstrukce s požární odolností REW  -  zděné stěny vyhoví. Obvodový 
plášť je opatřen obkladem z panelu TRIMO s tepelně izolační vrstvou třídy reakce na 
oheň A2.  

Obvodový plášť přízemní části je hodnocen ČSN 73 0810 čl. 5.4.1. b) + čl. 5.4.4. b) 
jako konstrukce s požární odolností EI - panely TRIMO vyhoví.  

Požární uzávěr je hodnocen dle ČSN 73 0810 čl. 5.5.1b  a čl. 5.5.2 jako konstrukce 
s požární odolností EW. Požární uzávěr bude v souladu s čl. 5.5.8 vybaven 
samouzavíracím zařízením.  Jako požární uzávěr bude použitý certifikovaný výrobek – 
doklady o shodě doloží dodavatel ke kolaudaci.  Každý požární uzávěr musí mýt po 
dobu životnosti zřetelné označení typu a požární odolnosti – Vyhl. 202/99 Sb. 

Prostupy elektrických rozvodů a instalací budou na průchodu požárně dělícími 
konstrukcemi utěsněny v souladu s 8.6.1. ČSN 73 0802 tak, aby se zabránilo šíření 
požáru těmito konstrukcemi. Požadována odolnost shodná s odolností konstrukce, 
kterou prostup prochází.  

V objektu nejsou navrženy prostupy přesahující průřezy dle ČSN 73 0810 čl. 6.2.2.  

 

Posouzení konstrukce světlíků dle čl. 9.9.2. ČSN730804 

7,26 : 14 = 0,519 <  2   navržené řešení vyhoví  

E =  76   osob    plocha  S = 552 m2     na osobu  14 m2 

plocha střechy   S = 552  m2   Ssvětlíky  = 89,6  m2 

=  7,26  % plochy střechy 

 

1.6 Únikové cesty 

Dveře v obvodových stěnách jsou za provozu ve směru úniku otevřené - dveře bez 
požadavku na kování ve smyslu čl. 5.5.9. ČSN 73 0810.   

Dveře mezi 2.08 a 2.01 + dveře mezi 1.02-1.01 budou otvíravé ve směru úniku a budou 
bez prahu.   
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Administrativa  

- z objektu je vyhodnocena jedna nechráněná úniková cesta po schodišti a dále hlavním 
vchodem.  

Počátek únikové cesty z 2.08 je v ose dveří mezi 2.08-2.07. U ostatních místností je 
v ose dveří z jednotlivých kanceláří. 

Dle ČSDN 73 0802 tabulka 18 je maximální délka nechráněné únikové cesty 29 m. 
Nejdelší cesta j z rohu kanceláře 2.08 a po východ na volné prostranství měří 28 m.  

Počet osob je určen dle ČSN 73 0818 - pro kanceláře je dán plochou místností a u šaten 
počtem skříněk.  

2. NP  E = 33 osob  

Po rovině je v jednom únikovém pruhu evakuováno 70 osob a po schodech dolů 55 
osob - požadován jeden  únikový pruh - dveře široké 80 mm a schodiště široké 1 100 
mm vyhoví. 

1. NP  E = 64 osob  

Po rovině je v jednom únikovém pruhu evakuováno 70 osob - požadován jeden únikový 
pruh - dveře široké 800 mm vyhoví. 

Souběh:  E = 97 osob  

Po rovině je v jednom únikovém pruhu evakuováno 70 osob - požadován jeden a půl 
únikového pruhu - dveře široké 900 mm vyhoví. 

 

Výroba  

Dveře mezi 1.22 a 1.10 mezi osami D-E  jsou otvíravé proti směru úniku. Tyto dveře 
nelze s ohledem na návrh dispozice a šířku chodby 1.10 otočit.  

Dveře mezi 1.22 a 1.10 mezi osami J-K budou otvíravé ve směru úniku a budou bez 
prahu.   

Z výroby jsou vyhodnoceny dvě nechráněné únikové cesty - jedna přes administrativu a 
druhá dveřmi na volné prostranství umístěnými v sekčních vratech. 

Počet osob v provozu je určen dle ČSN 73 0818 pol. 11.1 

E = 100 : 5 + 453 : 10  = 76 osob 

u = 76. 1 / 40 (2,5 - 0,75 . 29/30)  = 1,1  
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Požadován jeden a půl únikového pruhu  - dveře široké 800 mm vyhoví. . 

Délka únikové cesty  skupiny  výrob 6   

lUmax = 30/0,75 . ( 2,5 – 76 .  1/ 40 . 3) = 74,68  m   

Skutečná délka únikové cesty po východ na volné prostranství je maximálně 30 m a 
přes administrativní budovu 44 m- navržené řešení vyhoví.   

 

1.7 Odstupové vzdálenosti: 

Administrativa - prosklená fasáda 

Výsledky: Předpokládaná teplota požáru: 788.62 [°C] 

Nejvyšší hustota tepelného toku (na povrchu sálavé 
plochy): 

72.02 [kW/m2] 

Polohový faktor: 0.2568 [-] 

Kritická hustota tepelného toku: 18.5 [kW/m2] 

Požadovaná odstupová vzdálenost (v přímém směru): 10.32 [m] 

Max. odstup do stran (od okraje sálavé plochy): 5.34 [m] 

Vstupní data: Šířka: 24800 [mm] 

Výška: 6400 [mm] 

Celková emisivita: 1 [-] 

Procento sálání: 100 [%] 

Konstrukční systém objektu: nehořlavý  

Výpočtové požární zatížení (nebo te): 21 [kg/m2] / [minut] 

Teplotní režim: Normová teplotní křivka  
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PNP zasahuje na zpevněné ploch v areálu vyhoví dle ČSN 73 0802 čl. 10.2.1.  

 

Prosklení u chodeb  

Výsledky: Předpokládaná teplota požáru: 788.62 [°C] 

Nejvyšší hustota tepelného toku (na povrchu sálavé 
plochy): 

72.02 [kW/m2] 

Polohový faktor: 0.2562 [-] 

Kritická hustota tepelného toku: 18.5 [kW/m2] 

Požadovaná odstupová vzdálenost (v přímém směru): 2.48 [m] 

Max. odstup do stran (od okraje sálavé plochy): 1.27 [m] 

Vstupní data: Šířka: 1500 [mm] 

Výška: 6400 [mm] 

Celková emisivita: 1 [-] 

Procento sálání: 100 [%] 

Konstrukční systém objektu: nehořlavý  

Výpočtové požární zatížení (nebo te): 21 [kg/m2] / [minut] 

Teplotní režim: Normová teplotní křivka  

PNP zasahuje na zpevněné ploch v areálu vyhoví dle ČSN 73 0802 čl. 10.2.1. a do 
obvodového panelu výrobního objektu s odolností EI 15 DP1 a povrchovou úpravou 
nešířící požár - vyhoví dle ČSN 73 0802 čl. 10.2.2. 

 

Okna haly 

Výsledky: Předpokládaná teplota požáru: 952.57 [°C] 
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Nejvyšší hustota tepelného toku (na povrchu sálavé 
plochy): 

131.73 [kW/m2] 

Polohový faktor: 0.1387 [-] 

Kritická hustota tepelného toku: 18.5 [kW/m2] 

Požadovaná odstupová vzdálenost (v přímém 
směru): 

3.45 [m] 

Max. odstup do stran (od okraje sálavé plochy): 1.72 [m] 

Vstupní data: Šířka: 21200 [mm] 

Výška: 1000 [mm] 

Celková emisivita: 1 [-] 

Procento sálání: 100 [%] 

Konstrukční systém objektu: nehořlavý  

Výpočtové požární zatížení (nebo 
te): 

61,5 [kg/m2] / [minut] 

Teplotní režim: Normová teplotní křivka  

PNP zasahuje na zpevněné ploch v areálu vyhoví dle ČSN 73 0804.  

 

Vrata z haly  

Výsledky: Předpokládaná teplota požáru: 952.57 [°C] 

Nejvyšší hustota tepelného toku (na povrchu sálavé 
plochy): 

131.73 [kW/m2] 

Polohový faktor: 0.1385 [-] 

Kritická hustota tepelného toku: 18.5 [kW/m2] 

Požadovaná odstupová vzdálenost (v přímém 
směru): 

5.56 [m] 
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Max. odstup do stran (od okraje sálavé plochy): 3.18 [m] 

Vstupní data: Šířka: 4000 [mm] 

Výška: 4000 [mm] 

Celková emisivita: 1 [-] 

Procento sálání: 100 [%] 

Konstrukční systém objektu: nehořlavý  

Výpočtové požární zatížení (nebo te): 68.7 [kg/m2] / [minut] 

Teplotní režim: Normová teplotní křivka  

PNP zasahuje na zpevněné ploch v areálu vyhoví dle ČSN 73 0804.  

Požárně nebezpečný prostor (PNP) nezasahuje na sousední objekty.  
Odstup od světlíků není nutno určovat - objekt je volně stojící a nejsou u něj žádné 
vyšší budovy.  

Nová hala neleží v požárně nebezpečném prostru jiných budov, nejbližší hala je 
vzdálena 14 m.   

 

1.8 Zabezpečení stavby požární vodou   

Vnější odběrná  - dle ČSN 73 0873 je pro výrobu s plochou pod 1500 m2  příslušná 
položka 3 tabulky 1 a 2. Maximální vzdálenost hydrantu od haly je dle tabulky 1 ČSN 
73 0873 150 m pro první hydrant a 300 m pro druhý. Požadován průřez DN 125 nebo 
průtok 9,5 l /s.Vnější odběrné místo je zajištěno z podzemního hydrantu na vodovodním 
řadu DN 150 vedeném podél areálu ulicí Očadlíkova.  
Vnitřní odběrná místa jsou  dle čl. 4.4. b)1) ČSN 73 0873  požadována pro oba požární 
úseky. Dvoupodlažní objekt - v každém podlaží bude na chodbě osazen nástěnný 
hydrant s tvarově stálou hadicí o světlosti 19 mm a délce 20 m + uzavíratelnou 
proudnicí.  
V dílně je navržen jeden nástěnný hydrant s tvarově stálou hadicí o světlosti 25 mm a 
délce 30 m + uzavíratelnou proudnicí. 
Hadicový systém musí být trvale pod tlakem a okamžitě dostupnou plynulou dodávkou 
vody. Hadicový systém bude osazený ve výšce 1,1 – 1,3 m nad podlahou. K odběrnému 
místu musí být zajištěn snadný přístup po celou dobu provozu. Rozvod vody je 
z materiálu třídy reakce na oheň A1.  Objekt je napojen na veřejný vodovodní řad. 
V odběrním místě bude minimální průtok 0,3 l/s při tlaku 0,2 MPa na nejzazším místě.  
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Na vodovodní přípojce i ve vodoměru bude zajištěn průtok minimálně 0,9 l/s při tlaku 
0,2 MPa. 
Umístění hydrantů je zřejmé z půdorysu. Vnitřní požární vodovod je dle Vyhl. č. 
246/2001 Sb. § 2 odst. 4) e) zařazen mezi požárně bezpečnostní zařízení a ke kolaudaci 
bude doložen doklad o provozuschopnost dle §7.  
 

1.9 Příjezdy a přístupy 

Přístupová asfaltová komunikace umožňující příjezd a ustavení požárních vozidel je 
vedena podál 3 stran objektu. Požadavky ČSN 73 0804 čl. 13.2 jsou dodrženy. 

Nástupní plochy se dle čl. 13.4. nepožadují. Jako nástupní plochy lze použít komunikaci 
vedoucí kolem objektu., tato je vhodná pro příjezd i ustavení požární techniky.    

Vnitřní a vnější zásahové cesty nejsou požadovány. Žebřík je navržen na stěně 

dvoupodlažní části. Jedna stupačka žebříku je navržena jako suchovod se šroubením pro 

napojení požárních hadic a tlakovými spojkami pro uzavření.  

Střecha výrobní části je nepochůzí a požární odolnost nosné konstrukce je 15 minut - na 

obvodové stěně výrobního objektu nejsou navrženy žebříky.   

Investor zajistí při užívání objektu podmínky pro hašení požáru a záchranné práce 
v rozsahu ustanovení § 11 Vyhl. 246/2001 Sb. (označení čísla tísňového volání, 
přístupný a provozuschopný telefon, přístupné PHP a vnější a vnitřní odběrná místa, 
uzávěry vody, rozvodů ÚT, elektrická energie, zajištěné průchodné únikové cesty) 

 

1.10 Přenosné hasící přístroje 

Přenosné hasicí přístroje práškové se umísťují na svislých stavebních konstrukcích 
(např. stěnách) tak, aby rukojeť přístroje byla nejvýše 1 500 mm nad podlahou, na 
přístupném a dobře viditelném místě.  

administrativa  

1. NP 

n
r
= 2,28  - požadovány 3 ks  

2.NP 

n
r
= 2,28  - požadovány 3 ks  
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Výrobní hala   

n
r
= 0,2 . (552 . 2,2 . 1)

1/2
= 6,97  - požadováno 7 ks  

V provozovně jsou navrženy běžně vyráběné PHP práškové – hmotnost náplně 6 kg a 
hasící schopností 21 A, dle  abulky 1 Vyhl. 23/2006 je v tomto PHP 6 HJ1 

 

1.11 Technická a technologická zařízení  

El. instalace:   elektroinstalace bude v provedení do prostředí určeného protokolem. - 
Únikové cesty jsou navrženy s nouzovým osvětlením dle ČSN EN 50157  funkčním 
osvětlením po dobu 45 minut – s vlastním zdrojem akumulátorem.  

Vypínání el. proudu při požáru a mimořádných událostech je navrženo v souladu 
s požadavky ČSN 73 0848 čl. 4.5. 

Vypínání el. proudu při požáru a mimořádných událostech je navrženo v souladu 
s požadavky ČSN 73 0848 čl. 4.5. 
"CENTRAL STOP" je elektronická soustava zařízení, která zajistí odpojení všech 
běžných elektrických zařízení od všech zdrojů napájení, nejčastěji od rozvodné sítě. 
Odepnutí musí být provedeno tak, že první zdroj, rozvodná síť, musí   být nadále 
schopna napájet PBZ - požárně bezpečnostní zařízení (např. nouzového světlení, 
zvukovou signalizaci).Central stop dále nevypíná  zálohování el. zařízení, které nejsou 
PBZ, ale které by v případě výpadku proudu ohrozily životy lidí, nebo způsobily velké 
materiální škody.  

„TOTAL STOP“ je elektro mechanická soustava zařízení, která zajistí odpojení všech 
běžných elektrických zařízení i PBZ od všech zdrojů napájení. Zároveň musí zajistit 
vypnutí náhradních - druhých zdrojů napájení pro PBZ (toto nelze zajistit o náhradních 
zdrojů zabudovaných přímo v zařízení).   

Vytápění: 

zdrojem tepla je výměníková stanice umístěná v 2. NP administrativního objektu. V 
objektu jsou stěnové radiátory, v prostoru dílny hladké radiátory z důvodu snadného 
odstranění případných nánosů prachu. Na okruhu je omezovač maximální teploty na 
75oC.     

Větrání: 

kombinace umělého a přirozeného. Rozvody VZT a vyústky jsou navrženy z materiálů 
třídy reakce A1. VZT je řešeno v rámci jednoho požárního úseku. Vyústění otvorů pro 
přívod a odved vzduchu odpovídá požadavkům ČSN  73 0872.  
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V dílně jsou navrženy stroje, při jejichž činnosti vzniká prach - tento je odsáván 
lokálním mobilním odsavačem  s filtrací  zabezpečující odsávání dřevěného  prachu, 
pilin a hoblin od  jednotlivých strojních zařízení.  Vzdušina je odsávána z místa vzniku 
prachu, tato místa jsou vybavena odsávacími nástavci s hrdlem a jsou součástí 
instalovaných strojů. Dřevěný odpad je shromažďován v plastovém pytli. Odsávací 
zařízení je typový výrobek vhodný do daného prostředí s elektrostatickou úpravou 
potrubí. 

Hromosvod:  

objekty budou opatřeny jímací hromosvodnou soustavou provedenou dle požadavků  
ČSN EN 62 305  

 

1.12 Zvýšení odolnosti konstrukcí  

V objektu není požadováno snížení hořlavosti u konstrukcí. 
V objektu je požadováno zvýšení požární odolnosti ocelových I nosníků nesoucích 
střešní plášť - navržen nátěr pro zvýšení požární odolnosti.  
Poznámka: požární odolnost ocelových nosníků lze stanovit výpočtem dle eurokódů 
provedeným autorizovaným statikem dle maximálního namáhání a pod.   
 

1.13 Vyhrazená bezpečnostní zařízení  

V objektu nejsou navržena ani požadována vyhrazená bezpečnostní zařízení. 

ČSN 73 0875 čl. 4.2.2.a)  – půdorysná plocha požárního úseku je menší než  0,3 Smax  - 

EPS se nepožaduje 

ČSN 73 0804 čl. 7.2.7 – půdorysná plocha požárního úseku je menší než 0,3 Smax, 
posuzovaný objekt je jednopodlažní a je zařazen do skupiny výrob 6 a průměrné požární 
zatížení je menší než 50 kg/m2  -   SHZ není požadováno  

ČSN 73 0804 čl. 7.2.8a) – půdorysná plocha požárního úseku je menší než  0,3 Smax - 
SOZ není požadováno  

 

1.14 Bezpečnostní značky a tabulky 

V souladu s vyhl. MV 246 / 2001 Sb. odd. 8, § 41 odst. 2 písm.o) je určen rozsah a 
způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek ( např. podle ČSN 
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ISO 3864, ČSN 01 8013 ) včetně  označení míst, na kterých se nachází věcné 
prostředky PO a požárně bezpečnostní zařízení 

- označení únikových cest  

- označení hlavního uzávěru el. proudu  a vody  

- označení el. rozvaděčů  - nehas vodou ani pěnovými hasícími přístroji  

- dílna zákaz kouření a vstupu s otevřeným ohněm 

 

 

1.15 Návrh požárně bezpečnostní zařízení: 

 

Požárně bezpečnostní zařízení se dělí ve vazbě na funkci, kterou zajišťují ve stavbě: 

- zařízení pro požární signalizaci (např. elektrická požární signalizace EPS, 

zařízení dálkového přenosu, zařízení pro detekci hořlavých plynů a par, 

autonomní požární signalizace, ruční požárně poplachové zařízení) 

- zařízení pro potlačení požáru nebo výbuchu (např. stabilní nebo polostabilní

hasicí zařízení SHZ, automatické protivýbuchové zařízení, samočinné hasicí 

systémy) 

- zařízení pro usměrňování pohybu kouře při požáru (např. zařízení pro odvod 

kouře a tepla SOZ, zařízení přetlakové ventilace, kouřová klapka včetně 

ovládacího mechanismu, kouřotěsné dveře, zařízení přirozeného odvětrání 

kouře), 

- zařízení pro únik osob při požáru (např. požární nebo evakuační výtah, nouzové 

osvětlení, nouzové sdělovací zařízení, funkční vybavení dveří, bezpečnostní a 

výstražné zařízení), 

-  zařízení pro zásobování požární vodou (např. vnější požární vodovod včetně 

nadzemních a podzemních hydrantů, plnících míst a požárních výtokových 

stojanů, vnitřní požární vodovod včetně nástěnných hydrantů, hadicových a 

hydrantových systémů, nezavodněné požární potrubí), 
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-  zařízení pro omezení šíření požáru (např. požární klapka, požární dveře a 

požární uzávěry otvorů včetně jejich funkčního vybavení, systémy a prvky 

zajišťující zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení 

hořlavosti stavebních hmot, vodní clony, požární přepážky a ucpávky), 

-  náhradní zdroje a prostředky určené k zajištění provozuschopnosti požárně 

bezpečnostních zařízení, zdroje nebo zásoba hasebních látek u zařízení pro 

potlačení požáru nebo výbuchu a zařízení pro zásobování požární vodou,zdroje 

vody určené k hašení požárů. 

 

 

Význam požárně bezpečnostních zařízení a jejich vliv v nevýrobních skladových a 

výrobních objektech 

Požárně bezpečnostní zařízení mají vliv na omezení šíření požáru uvnitř objektu nebo 

požárním úseku tím, že identifikují vznikající požár nebo jinou mimořádnou událost a 

ohlašují je na místo s trvalou obsluhou (zařízení elektrické požární signalizace,zařízení 

dálkového přenosu, autonomní požární signalizace, zařízení pro detekci plynů a par), 

vzniklý požár automaticky likvidují (samočinné stabilní hasicí zařízení), omezují účinky 

požáru – vzniklé teplo a zplodiny hoření (samočinné odvětrávací zařízení,požární 

klapky, zařízení přetlakové ventilace), napomáhají včasné a bezpečné evakuaci osob z 

objektu (nouzové osvětlení, nouzové sdělovací zařízení). Všechny tyto funkce požárně 

bezpečnostních zařízení mají velký vliv na požární bezpečnost stavebních objektů, 

snižují finanční ztráty v případě požárů a zejména ochraňují životy a zdraví osob 

nacházející se v objektech. U nevýrobních objektů vliv požárně bezpečnostních 

zařízení, mimo jiné výrazně prodlužuje mezní délku nechráněných únikových cest.       

U skladových a výrobních objektů slouží požárně bezpečnostní zařízení významně ke 

snížení ztrát na majetku a snížení následných škod. 
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15.1 Zařízení EPS 

Elektrická požární signalizace je systém určený k včasnému varování před požárem. 

Jejím úkolem je včas detekovat vznikající požár a vyvolat opatření, které mají zabránit 

jeho dalšímu šíření a které povedou k jeho likvidaci. Mezi tyto opatření patří např. 

informování pověřených osob, vyvolání všeobecného poplachu, informování 

příslušných hasičských jednotek či aktivování protipožárních zařízení jako jsou 

protipožární klapky nebo automatický hasící systém. Zařízení EPS se skládá z ústředny 

(v objektu může být i několik vedlejších ústředen a jedna hlavní ústředna), požárních 

hlásičů, které můžou být automatické nebo ruční. K EPS náleží také ovládaná zařízení, 

jako je zvuková signalizace nebo ovládání výtahů. Dalšími součástmi EPS jsou 

obslužný a signalizační panel, grafická tabule, klíčový trezor nebo zařízení umožňující 

dálkový přenos do ústředny EPS s trvalou obsluhou. 

15.2 Ústředny EPS 

Ústředny EPS slouží k vyhodnocování signálů od požárních hlásičů, jsou 

programovatelné a podle tohoto naprogramování rozhodují, jaké úkony se mají po 

detekci požáru jedním nebo více hlásiči požáru provést. Takové nastavení ústředen musí 

samozřejmě odpovídat příslušným technickým standardům. Všeobecný poplach se 

například nevyhlašuje při detekci požáru jedním hlásičem, ale je informována pouze 

obsluha zařízení EPS, která má za úkol hlášení o požáru ověřit. Tyto opatření mají 

zabránit falešným poplachů, které by při větší frekvenci způsobily neefektivnost 

zařízení EPS a nepřiměřeně zvyšovaly náklady na provoz zařízení EPS. Nesmí však 

zároveň dojít k ohrožení a ignorování poplachu, a proto je nastavena časová prodleva, 

po které se spustí poplach, pokud nedojde k vykonání předepsaných úkonů, které by 

stav pohotovosti zrušily. 
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15.3 Automatické požární hlásiče 

Automatické požární hlásiče jsou důležitou součástí EPS a slouží k samočinné detekci 

požáru bez přispění člověka. Návrh a instalace těchto hlásičů se řídí především podle 

normy ČSN 34 2710, která rozlišuje několik druhů automatických požárních hlásičů. 

Např. plynové požární hlásiče, které využívají vlastností a složení kouře, jenž vzniká při 

hoření organických látek. Tento kouř má menší hustotu než vzduch, proto stoupá ke 

stropu, kde se nacházejí ony kouřové požární hlásiče, které detekují zvýšenou 

koncentraci plynů vznikajících při spalování, jako jsou dusík, oxid uhličitý nebo oxid 

uhelnatý. Toto složení spalin vzniká při hoření organických látek. V hlídaných 

objektech, kde hrozí hoření jiných neobvyklých látek, musí být kouřové hlásiče 

uzpůsobeny spalinám, které při hoření těchto látek vznikají. Dále se používají teplotní 

hlásiče, které reagují na zvýšenou teplotu ve sledovaném prostoru a technicky jsou 

řešeny například pomocí teplotních odporových článků. Kovy totiž mění odpor s 

teplotou a této vlastnosti je využíváno v těchto článcích. V článcích je měřen odpor a ze 

známého vztahu mezi teplotou a odporem je následně vypočítána teplota v místnosti a 

vyhlášen následný požární poplach. Používají se také hlásiče plamene, které přímo 

reagují na zvětšenou intenzitu světla. Druhy hlásičů se volí podle charakteru hlídaných 

prostor, tedy podle velikosti a podle látek, které by případně mohly vzplát. 
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15.4 Stabilní hasicí zařízení pro potlačení požáru 

Tyto zařízení slouží k provedení hasebního zásahu uvnitř objektů nebo technologických 

zařízení v krátké době po vzniku požáru. To je umožněno tím, že stabilní hasicí zařízení 

je pevně a trvale ve stavbě a automaticky reaguje na vyhlášení požárního poplachu od 

signálu zařízení elektrické požární signalizace. Touto rychlou reakcí se vzniklý požár 

uvede pod kontrolu, lokalizuje, nebo úplně zlikviduje ještě před příjezdem jednotek 

požární ochrany a následný rozsah škod způsobených požárem je ještě nízký. Další 

výhodou použití tohoto zařízení je usnadnění zásahu jednotek požární ochrany např. 

tím, že v prostoru ohroženém požárem dochází ke snížení tepelného zatížení. V 

důsledku tohoto nejsou zatěžovány nosné konstrukce objektu a také zasahující hasiči 

nejsou vystaveni vysokým teplotám. 

Stabilní hasicí zařízení funguje buď samočinně jako autonomní systém, nebo je 

ovládáno ručně nebo signálem zařízení elektrické požární signalizace. Zařízení 

elektrické požární signalizace zajišťuje přenos signálu do místa s trvalou obsluhou 

(např. vrátnice, recepce apod.) nebo přímo na pult centralizované ochrany operačního a 

informačního střediska hasičského záchranného sboru kraje. Celý systém stabilního 

hasicího zařízení se skládá ze zdroje hasební látky, ústředny, ovládacích zařízení a 

potrubních rozvodů, které jsou v chráněných prostorech zakončeny hasicími hubicemi. 

 

15.5 Zařízení pro odvod kouře při požáru 

Zařízení pro odvod kouře a tepla zajišťuje odvedení zplodin hoření a tepla od vzniklého 

požáru a zabraňuje jejich šíření po objektu.Toto zařízení patří mezi aktivní požárně 

bezpečnostní zařízení. Jeho význam spočívá ve snížení tepelného namáhání konstrukcí 

v objektu, bezpečné evakuaci osob z požárem zasaženého objektu a snazším 

provedením požárního zásahu jednotkami požární ochrany.Při použití zařízení pro 

bezpečnější evakuaci osob z objektu zasaženého požárem a kouřem zvyšuje výšku 

neutrální roviny nad podlahou. Tato výška kouře a zplodin hoření nad podlahou je 

nezbytná pro bezpečnou evakuaci a orientaci osob,které se v objektu nacházejí. Odvod 

kouře z objektu zajišťují kouřové klapky umístěné ve střešní konstrukci objektu. Plocha 
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střechy, ve které jsou umístěny klapky, se dělí do několika kouřových sekcí. V případě 

požáru v objektu se vždy otevírají klapky v příslušná sekci nad vzniklým požárem. 

 

 

Mezi nejdůležitější úkoly požárního odvětrání patří: 

- udržet vrstvu horkých zplodin hoření a kouře v předem stanovené výšce nad 

podlahou nebo udržování ve výšce potřebné pro evakuaci osob.   

- korigovat teplotu vrstvy horkých plynů pod střechou nebo stropem objektu tak, 

aby bylo zamezeno nebo dočasně zabráněno porušení a zřícení nosné konstrukce 

v důsledku překročení kritických teplot materiálů. 

- zmenšit rozsah škod v důsledku nepřesného hašení proudu vody v zakouřeném 

prostoru 

- umožnit hasičům nalezení ohniska a bezpečnější přístup k němu  

- zmenšit rozsah škod způsobených vodou při otevření nadměrného množství 

hlavic sprinklerového hasicího zařízení i mimo oblast nad hořícím materiálem,    

a to šířícími se horkými zplodinami hoření pod stropem místnosti. 

- snížit riziko přenosu požáru v objektu šířením vrstvy horkých plynů pod stropem 

místnosti nebo přenosu požáru na střešní plášť. 

-  udržovat příjemné mikroklima během roku (využití systémů nejen pro podmínky 

požáru, ale také pro běžné větrání ve výrobním procesu). 
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B. Výpočet doby evakuace: 

1. Administrativní objekt: 

S= cca. 275m2 

Počet osob 97 

Únikové cesty: šířka, délka, počet osob 

   -1 ÚP  - 28m  - 97osob 

Předpokládaná doba evakuace: 

uK

sE

v

l
t

uu

n
u ⋅

⋅+
⋅

=
75,0  

mlu 28=   

E= 97 osob                     

s = 1 – osoby schopného samostatného pohybu    

1min25 −⋅= mvu         

1min30 −⋅= osobKu  

min07,4
130
197

25
2875,0 =

⋅
⋅+⋅=ut  

Skutečná doba evakuace bez požárně bezpečnostních zařízení: 

ca

h
t s

e ⋅
⋅

=
25,1

 

hs= 3,3m                     

a = 0,988                     

c = 1 
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min29,2
1988,0

3,325,1
=

⋅
⋅

=et  

Skutečná doba evakuace s požárně bezpečnostními zařízeními: 

- objekt vybaven elektrickou požární signalizací, samočinným odvětracím zařízením a 

samočinným stabilním hasicím zařízením 

- součinitel rychlosti odhořívání - a = 0,988 

- součinitel vlivu požáru bezpečnostních zařízení c = 0,6 (ČSN 730802, tabulka 6 -     

S = 250 - 500 m2, z = 1, hp< 22,5 m) 

- Snížení součinitele c o 60% dle ČSN 730802, tabulky 7 - časové pásmo H2 

pravděpodobného zásahu jednotek požární ochrany  

- c = 0,6*0,4 = 0,24 

min62,9
24,0988,0

33,325,125,1
=

⋅
⋅

=
⋅
⋅

=
ca

h
t s

e  

tu<te 

a) evakuaci osob po nechráněné únikové cestě je možné pokládat za bezpečnou, pokud 

unikající osoby jsou evakuovány z hořícího prostoru či požárního úseku v časovém 

limitu, kdy zplodiny hoření a kouř nezaplní prostor či požární úsek do úrovně 2,5 m nad 

podlahou.Tento časový limit (tev minutách) se stanoví podle množství uvolněných 

zplodin hoření a kouře. 

Je-li v posuzovaném prostoru či požárním úseku samočinné stabilní hasicí zařízení, 

zvyšuje se doba te podle rovnice o 1 minutu. Pokud má více než 10 % evakuovaných 

osob k dispozici pouze jednu únikovou cestu, doba te podle rovnice (17) se snižuje o 40 

%. 

Časový interval se porovná s dobou evakuace stanovenou podle 9.12.2 (tu) a pokud je 

te<tu, musí se zabránit šíření zplodin hoření a kouře samočinným odvětracím zařízením 

(jestliže dojde k zaplnění prostoru zplodinami hoření a kouře dříve než proběhne 

evakuace osob v tomto prostoru, je te < tu). 
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Posouzení podmínek evakuace po nechráněných únikových cestách z hlediska ohrožení 

osob zplodinami 

hoření a kouřem musí být provedeno alespoň v případech podle 9.12.1 

 

2. Výrobní objekt: 

S = cca. 575m2 

Počet osob 76 

Únikové cesty: šířka, délka, počet osob 

   -1,5 ÚP  - 30m  - 76osob 

Předpokládaná doba evakuace: 

uK

sE

v

l
t

uu

n
u ⋅

⋅+
⋅

=
75,0  

mlu 30=           

E = 76 osob                     

s = 1 – osoby schopného samostatného pohybu    

1min30 −⋅= mvu         

1min40 −⋅= osobKu  

min02,2
5,140

197
76

30
3075,0 =

⋅
⋅+⋅=ut  

Skutečná doba evakuace bez požárně bezpečnostních zařízení: 

ca

h
t s

e ⋅
⋅

=
25,1
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hs= 6,4m                     

a = 0,988                     

c = 1 

min2,3
1988,0

4,625,1
=

⋅
⋅

=et  

Skutečná doba evakuace s požárně bezpečnostními zařízeními: 

- objekt vybaven elektrickou požární signalizací, samočinným odvětracím zařízením a 

samočinným stabilním hasicím zařízením 

- součinitel rychlosti odhořívání - a = 0,988 

- součinitel vlivu požáru bezpečnostních zařízení c = 0,6 (ČSN 730802, tabulka 6 -     

S = 500 -1000 m2, z = 1, hp< 22,5 m) 

- Snížení součinitele c o 60% dle ČSN 730802, tabulky 7 - časové pásmo H2 

pravděpodobného zásahu jednotek požární ochrany  

- c = 0,65*0,4 = 0,26 

min31,12
26,0988,0

4,625,125,1
=

⋅
⋅

=
⋅
⋅

=
ca

h
t s

e  
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1. Úvod 

Obsahem jiného zadání mé Diplomové práce je srovnání několika variant střech nad 

výrobní halou v Holešově. Pro porovnání jsem vybral několik variant skladeb ať už 

typických tak méně známých. 

1.1 Popis objektu 

Konstrukční systém výrobní haly tvoří železobetonový skelet tvořený sloupy a vazníky. 

Všechny druhy skladeb jsou navrženy na trapézovém plechu a pak se liší další 

skladbou.Než začneme podrobně rozebírat jednotlivé druhy skladeb, je důležité si 

uvědomit, pro jaký objekt se daný střešní plášť navrhuje a zda se pro typ objektu hodí. 

K čemu je průmyslová hala využívána, jaký provoz se v ní bude odehrávat. Výrobní 

část objektu v Holešově je navržena na výrobu nábytku. Nejedná se o těžký provoz.            

K takovému typu objektu není třeba navrhovat složitá řešení střešního pláště. Plocha 

střechy, na které budu provádět srovnání střešních plášťů je navržena na 578m2. 

2 Postup posouzení 

Součinitel prostupu tepla konstrukce U udává množství tepla, které projde plochou 

1m2stavební konstrukce při rozdílu teplot prostředí před a za konstrukcí 1 K. Jednotkou 

je W/m2K. 

Součinitel tepelné vodivosti λ vyjadřuje schopnost vrstvy materiálu vést teplo a jeho 

hodnota udává množství tepla proudícího vrstvou o tloušťce 1m při rozdílu 

povrchových teplot 1K.Jednotkou je W/m.K 

Teplený odpor konstrukce vyjadřuje tepelně izolační vlastnosti konstrukce. Pro skladbu, 

kde je možné uvažovat jednorozměrné šíření tepla, je tepelný odpor R [m2 .K.W-1] 

vypočítá ze vztahu: 

∑= jRR [m2 .K.W-1],  při čemž 
j

j
j

d
R

λ
=  
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kde  Rj….tepelný odpor j-té vrstvy 

dj……tloušťka j-té vrstvy konstrukce [m] 

λj……návrhový součinitel tepelné vodivosti materiálu [W.m-1.K-1] 

Součinitelé tepelné vodivosti běžných materiálů lze nalézt v podkladech výrobců 

stavebních hmot nebo v ČSN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov – Část 3: Návrhové 

hodnoty veličin z listopadu 2005. 

RT = Rsi +R + Rse 

kde  Rsi…odpor při přestupu tepla na vnitřní straně 

Rse…odpor při přestupu tepla na vnější straně 

 

 

 

TR
U

1=  

kde U……součinitel prostupu tepla [W.m-2 .K-1] 

U ≤ UN, kde UN je požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla ve W/m2.K. 
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3 Skladby 

3.1 Skladba č. 1 

 

• Střešní hydroizolační folie FATRAFOL S 810 

• Podkladní geotextilie 

• Minerální vata ISOVER ORSIL  1000 x 625 x 200 mm 

• Parotěsná folie PE 

• VSŽ trapézový plech č. 10 001 – výška vlny 30 mm 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN Ě TECHNICKÉ 
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 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  Střešní plášť č. 1 
 Zpracovatel :  Filip 
 Zakázka :   Fialatransport s.r.o. 
 Datum :   17.12.2014 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop, střecha - tepelný tok zdola 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.020 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]      L[W/mK]   C[J/kgK]   Ro[kg/m3]     Mi[-]   
  1  Trap. pl  0.0010     50.0000     870.0   7850.0       1720.0  
  2  Jutafol N 140   0.0003       0.3900     1700.0    560.0   148275.0  
  3  IsoverOrset  0.2000       0.0390     840.0     30.0                   1.0  
  4  Fatrafol 810   0.0010       0.3500     1470.0   1313.0     24000.0   
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :     0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :     0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :     -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :     20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C] RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           
    1        31    20.6    32.8   795.5    -2.5   81.3   403.2 
    2        28    20.6    35.9   870.6    -0.3   80.5   479.4 
    3        31    20.6    40.2   974.9     3.8   79.2   634.8 
    4        30    20.6   47.5  1152.0   9.0   76.8   881.2 
    5        31    20.6  56.6        1372.6 13.9   73.6  1168.3 
    6        30    20.6   63.3  1535.1    17.0   70.9  1373.1 
    7        31    20.6    66.7  1617.6    18.5   69.3  1475.1 
    8        31    20.6   65.8  1595.8    18.1   69.8  1448.9 
    9        30    20.6   57.4  1392.0    14.3   73.3  1194.1 
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   10        31    20.6   47.6  1154.4     9.1   76.7   886.1 
   11        30    20.6   39.8   965.2     3.5   79.3   622.3 
   12        31    20.6   35.5   860.9    -0.6   80.7   468.9 
           
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :       4.63 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :    0.210 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kceU,kc :    0.23 / 0.26 / 0.31 / 0.41 W/m2K 

Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou 
přibližnoupřirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 

  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :     3.3E+0011 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :     54.0 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :    1.5 h 
 
Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :    18.79 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :      0.949 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi[C]  f,Rsi RHsi[%] 
          
    1     6.9   0.407     3.7   0.268    19.4   0.949    35.3 
    2     8.2   0.408     5.0   0.253    19.5   0.949    38.3 
    3     9.9   0.363     6.6   0.167    19.7   0.949    42.4 
    4    12.4   0.294     9.1   0.005    20.0   0.949    49.3 
    5    15.1   0.180    11.7  ------    20.3   0.949    57.8 
    6    16.9  ------    13.4  ------    20.4   0.949    64.0 
    7    17.7  ------    14.2  ------    20.5   0.949    67.1 
    8    17.5  ------    14.0  ------    20.5   0.949    66.3 
    9    15.3   0.162    11.9  ------    20.3   0.949    58.5 
   10    12.4   0.290     9.1  ------    20.0   0.949    49.3 
   11     9.7   0.365     6.5   0.173    19.7   0.949    42.0 
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   12     8.1   0.408     4.8   0.256    19.5   0.949    37.9 
          
 
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 
 
 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4     e 
        
 tepl.[C]:   19.0   19.0   19.0  -14.7  -14.7 
 p [Pa]:   1334  1301   598    594    138 
 p,sat [Pa]:   2190  2190  2190   169    169 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
          
    1   0.2013    0.2013   5.719E-0009 
 
 Celoroční bilance vlhkosti: 
  
 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.036 kg/m2,rok 
 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       0.095 kg/m2,rok 
  
 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než  10.0 C. 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Kondenzační zóna č.  1 
  Hranice kondenzační zóny  Akt.kond./vypař. 
 Akumul.vlhkost 
 Měsíc  levá  [m]  pravá  Gc [kg/m2s]  Ma [kg/m2] 
        
  12   0.2013    0.2013   3.92E-0010     0.0011 
   1   0.2013    0.2013   6.61E-0010     0.0028 
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   2   0.2013    0.2013   3.33E-0010     0.0036 
   3   0.2013    0.2013  -6.01E-0010     0.0020 
   4    ---       ---    -2.29E-0009     0.0000 
   5    ---       ---        ---          ---   
   6    ---       ---        ---          ---   
   7    ---       ---        ---          ---   
   8    ---       ---        ---          ---   
   9    ---       ---        ---          ---   
  10    ---       ---        ---          ---   
  11    ---       ---        ---          ---   
        
 
 Maximální množství kondenzátu Mc,a:     0.0036 kg/m2 
        
 
 Na konci modelového roku je zóna suchá (tj. Mc,a<Mev,a). 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření 
vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými 
tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D 
analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2011 

 

 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDK Ů PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Střešní plášť č.1 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:    20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:    -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:    -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:   50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Trapézové plechy  0,001       50,000  1720,0 
   2  Jutafol N 140 Special 0,0003       0,390  148275,0 
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   3  IsoverOrset 0,200       0,039  1,0 
   4  Fatrafol 810  0,001       0,350  24000,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,792+0,015 = 0,807 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,949 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
 f,Rsi,m>f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad  
požadavkemnaznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či 
tepelné vazby. 

 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,21 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,039 kg/m2,rok 
  (materiál: Fatrafol 810). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,039 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0356 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0951 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
 Mc,a<Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 Mc,a<Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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3.2 Skladba č. 2 

 

• Hydroizolace, povlaková krytina Elastek 40 special dekor 

• Izolační střešní panel KINGSPAM KS 1000 X-DEK 

 
 
  
 
 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN Ě TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  Střešní plášť č. 2 
 Zpracovatel :  Filip 
 Zakázka :   Fialatransport s.r.o. 
 Datum :   17.12.2014 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop, střecha - tepelný tok zdola 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.020 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-] 
 Ma[kg/m2] 
 1  Žárově pozink.o  0.0090 15.0000  870.0   7850.0   1000000.0 
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 2  Isophenic  0.1000    0.0220   1500.0     40.0       180.0   
 3  Žárově pozink.o 0.0070  15.0000   870.0   7850.0   1000000.0 
 4  Elastek 40   0.0010    0.1600   960.0   1320.0     15000.0   
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :   0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse:   0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :     -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :     20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    60.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           
    1        31    18.6   61.9  1325.9    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    18.6   65.2  1396.5    -0.3   80.5   479.4 
    3        31    18.6   65.2  1396.5     3.6   79.2   625.9 
    4        30    19.6   63.0  1436.2     8.6   77.0   859.9 
    5        31    20.6   62.9  1525.4    13.4   74.0  1137.1 
    6        30    20.6   65.9  1598.2    16.3   71.6  1326.3 
    7        31    20.6   67.6  1639.4    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    20.6   67.0  1624.9    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    20.6   63.2  1532.7    13.7   73.8  1156.4 
   10        31    19.6   63.2  1440.8     9.0   76.8   881.2 
   11        30    18.6   65.2  1396.5     3.7   79.2   630.3 
   12        31    18.6   65.0  1392.3    -0.4   80.5   475.5 
           
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :     4.15 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :    0.233 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kceU,kc :    0.25 / 0.28 / 0.33 / 0.43 W/m2K 

Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou 
přibližnoupřirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
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 Difuzní odpor konstrukce ZpT :     8.5E+0013 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :    53.5 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :    3.5 h 
 
 
Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :     18.60 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :     0.944 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m Tsi,m[C]  f,Rsi,m Tsi[C]  f,Rsi RHsi[%] 
          
    1    14.6   0.807    11.2   0.644    17.4   0.944    66.7 
    2    15.4   0.829    11.9   0.648    17.5   0.944    69.7 
    3    15.4   0.785    11.9   0.556    17.8   0.944    68.8 
    4    15.8   0.655    12.4   0.343    19.0   0.944    65.5 
    5    16.8   0.466    13.3  ------    20.2   0.944    64.5 
    6    17.5   0.277    14.0  ------    20.4   0.944    66.9 
    7    17.9   0.034    14.4  ------    20.4   0.944    68.3 
    8    17.8   0.137    14.3  ------    20.4   0.944    67.8 
    9    16.8   0.454    13.4  ------    20.2   0.944    64.7 
   10    15.9   0.647    12.4   0.322    19.0   0.944    65.6 
   11    15.4   0.783    11.9   0.553    17.8   0.944    68.7 
   12    15.3   0.828    11.9   0.647    17.5   0.944    69.5 
          
 
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4     e 
        
 tepl.[C]:   18.8   18.8  -14.7  -14.7  -14.7 
 p [Pa]:   1455   716    714    140    138 
 p,sat [Pa]:   2164   2163  170    170    169 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
          
    1   0.1090    0.1090   2.760E-0011 
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 Celoroční bilance vlhkosti: 
  
 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.000 kg/m2,rok 
 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       0.000 kg/m2,rok 
  
 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než  10.0 C. 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Kondenzační zóna č.  1 
  Hranice kondenzační zóny  Akt.kond./vypař. 
 Akumul.vlhkost 
 Měsíc  levá  [m]  pravá  Gc [kg/m2s]  Ma [kg/m2] 
        
  11   0.1090    0.1090   8.19E-0012     0.0000 
  12   0.1090    0.1090   1.40E-0011     0.0001 
   1   0.1090    0.1090   1.51E-0011     0.0001 
   2   0.1090    0.1090   1.40E-0011     0.0001 
   3   0.1090    0.1090   8.35E-0012     0.0002 
   4   0.1090    0.1090  -6.48E-0013     0.0002 
   5   0.1090    0.1090  -1.19E-0011     0.0001 
   6   0.1090    0.1090  -2.09E-0011     0.0001 
   7    ---       ---    -2.64E-0011     0.0000 
   8    ---       ---        ---          ---   
   9    ---       ---        ---          ---   
  10    ---       ---        ---          ---   
        
 
 Maximální množství kondenzátu Mc,a:     0.0002 kg/m2 
        
 
 Na konci modelového roku je zóna suchá (tj. Mc,a<Mev,a). 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření 
vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými 
tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D 
analýzy. 
 
 STOP, Teplo 2010 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK Ů PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Střešní plášť č. 2 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:     20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:    -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:    -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:    20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:     55,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Žárově pozink. ocel  0,009       15,000  1000000,0 
   2  Isophenic 0,100       0,022  180,0 
   3  Žárově pozink. ocel  0,007       15,000  1000000,0 
   4  Elastek 40  0,001       0,160  15000,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,833+0,015 = 0,848 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,944 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
 f,Rsi,m>f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad  
požadavkem naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či 
tepelné vazby. 

 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,23 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
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  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,120 kg/m2,rok 
  (materiál: Isophenic). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0002 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0003 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
 Mc,a<Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 Mc,a<Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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3.3 Skladba č. 3 

 

• Pás asfaltový Paraelast Base PV S40 pískovaný 

• Asfaltový nátěr 

• Deska FOAMGLAS T4 sklo izolační pěnové tl. 80mm 

• Asfaltový nátěr 

• Deska FOAMGLAS T4 sklo izolační pěnové tl. 80mm 

• Asfaltový nátěr 

• VSŽ trapézový plech č. 10 001 – výška vlny 30 mm 

 

 
ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN Ě TECHNICKÉPOSOUZENÍ STAVEBNÍ 
KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  Střešní plášť č. 3 
 Zpracovatel :  Filip 
 Zakázka :   Fialatransport s.r.o. 
 Datum :   17.12.2014 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 



251 
 

 Typ hodnocené konstrukce :  Strop, střecha - tepelný tok zdola 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.020 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  
 Ma[kg/m2] 
  1  Trapézové plec 0.0010   50.0000   870.0   7850.0      1720.0   
  2  Asfaltový nátě  0.0001    0.2100   1470.0   1400.0      1200.0   
  3  Foamglas T4   0.0800    0.0400    840.0    120.0    800000.0   
  4  Asfaltový nátě  0.0001    0.2100   1470.0   1400.0      1200.0   
  5  Foamglas T4   0.0800    0.0400   840.0    120.0    800000.0  
  6  Asfaltový nátě  0.0001    0.2100   1470.0   1400.0      1200.0   
  7  Paraelast Base   0.0010    0.1600   960.0   1300.0     20000.0   
 
 Okrajové podmínky výpočtu: 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :     0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :     0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :      -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :      20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    60.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           
    1        31    18.6   61.9  1325.9    -2.3   81.1   409.0 
    2        28   18.6   65.2  1396.5    -0.3   80.5   479.4 
    3        31   18.6   65.2  1396.5     3.6   79.2    625.9 
    4        30   19.6   63.0  1436.2     8.6   77.0    859.9 
    5        31    20.6   62.9  1525.4    13.4   74.0   1137.1 
    6        30   20.6   65.9  1598.2    16.3   71.6   1326.3 
    7        31    20.6   67.6  1639.4    17.8   70.1   1428.0 
    8        31   20.6   67.0  1624.9    17.3   70.6   1393.5 
    9        30    20.6   63.2  1532.7    13.7   73.8   1156.4 
   10        31   19.6   63.2  1440.8     9.0   76.8    881.2 
   11        30   18.6   65.2  1396.5     3.7   79.2    630.3 
   12        31   18.6   65.0  1392.3    -0.4   80.5    475.5 
           
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
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 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :     3.69 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :    0.261 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kceU,kc :    0.28 / 0.31 / 0.36 / 0.46 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou 
přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :      6.8E+0014 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :    47.5 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :     3.3 h 
 
 
Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :    18.36 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :     0.937 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m Tsi,m[C]  f,Rsi,m Tsi[C]  f,Rsi RHsi[%] 
          
    1    14.6   0.807    11.2   0.644    17.3   0.937    67.2 
    2    15.4   0.829    11.9   0.648    17.4   0.937    70.3 
    3    15.4   0.785    11.9   0.556    17.7   0.937    69.2 
    4    15.8   0.655    12.4   0.343    18.9   0.937    65.8 
    5    16.8   0.466    13.3  ------    20.1   0.937    64.7 
    6    17.5   0.277    14.0  ------    20.3   0.937    67.0 
    7    17.9   0.034    14.4  ------    20.4   0.937    68.3 
    8    17.8   0.137    14.3  ------    20.4   0.937    67.9 
    9    16.8   0.454    13.4  ------    20.2   0.937    64.9 
   10    15.9   0.647    12.4   0.322    18.9   0.937    65.9 
   11    15.4   0.783    11.9   0.553    17.7   0.937    69.1 
   12    15.3   0.828    11.9   0.647    17.4   0.937    70.1 
          
 
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 
730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
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 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7     e 
        
 tepl.[C]:   18.5   18.5   18.5    2.0    2.0  -14.6  -14.6  -14.7 
 p [Pa]:   1455 1455   1455  797   797    139    139    138 
 p,sat [Pa]:   2132 2132   2132  703  703    171    171    170 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
          
    1   0.0968    0.1318   1.034E-0012 
 
 Celoroční bilance vlhkosti: 
  
 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.000 kg/m2,rok 
 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       0.000 kg/m2,rok 
  
 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než  -5.0 C. 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 

Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření 
vodní párypřevažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými 
systematickými tepelnými mostyje výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější 
výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 

 
 
 STOP, Teplo 2011 
 
 
 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK Ů PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Střešní plášť č. 3 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:       20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:     -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:     -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:    20,6 C 



254 
 

 Relativní vlhkost v interiéru RHi:     55,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Trapézové plechy  0,001       50,000  1720,0 
   2  Asfaltový nátěr  0,0001       0,210  1200,0 
   3  Foamglas T4  0,080       0,040  800000,0 
   4  Asfaltový nátěr  0,0001       0,210  1200,0 
   5  Foamglas T4  0,080       0,040  800000,0 
   6  Asfaltový nátěr  0,0001       0,210  1200,0 
   7  Paraelast Base  0,001       0,160  20000,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,833+0,015 = 0,848 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,937 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
 f,Rsi,m>f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad 
požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,26 W/m2K 
  U > U,N ... POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN. 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,288 kg/m2,rok 
  (materiál: Foamglas T4). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
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  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0000 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0001 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
 Mc,a<Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 Mc,a<Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
 
 

 

 

 

4 Hodnotící kritéria 

4.1 Izolační schopnosti 

Součinitel prostupu tepla konstrukce U udává množství tepla, které projde plochou 

1m2stavební konstrukce při rozdílu teplot prostředí před a za konstrukcí 1 K. Čím nižší 

hodnota U tím lepší izolační schopnosti. 
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4.2 Náročnost provádění 

Rozdělení do stupňů na základě materiálové náročnosti v dané konstrukci a náročnosti 

vertikální přepravy: 

I. Stupeň: Konstrukce snadno přepravitelná, jednoduchá montáž 

II. Stupeň: Konstrukce o více než jednom prvku, nárok na přepravu 

materiálu ve vertikální poloze 

III. Stupeň: Konstrukce s mnoha různými vrstvami, velký nárok na 

vertikální přepravu 

 

4.3 Časové hledisko 

Hledisko časové je zpracováno v programu CONTEC a k vyhodnocení nám slouží 

časové plány jednotlivých skladeb. 

 

Skladba č. 1   

 

 

Skladba č. 2   
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Skladba č. 3 

 

 

 

4.3 Finanční hledisko 

Je posuzováno na ploše střechy haly 578 m2 (bez DPH) 

 

Skladba č. 1  949 729,- Kč 

Skladba č. 2  756 920,- Kč  

Skladba č. 3  1 669 252,- Kč 
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5 Vyhodnocení 

 

 Izolační 
schopnosti 
U [W/m2K]  

Náročnost 
provádění 

Délka 
výstavby 

dní 

Cena 
K č 

 
Skladba č. 1 

 

 
0,21 

 
III. Stupeň 

 
18 

 
949 729 

 
Skladba č. 2 

 

 
0,23 

 
I. Stupeň 

 
14 

 
756 920 

 
Skladba č. 3 

 
0,26 

 
III. Stupeň 

 
25 

 
1 669 252 

5 Závěr 

Při dosazení všech variant střešních plášťů do tabulky nám vyplynulo, že 

jako nejlepší varianta je skladba číslo 2 ze sendvičového trapézového 

plechu od firmy KINGSPAN. Tato varianta vyhrála téměř ve všech 

parametrech. 
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NÁZEV STAVBY:  ADMINISTRATIVNÍ A VÝROBNÍ HALA  
 
MÍSTO STAVBY:  AREÁL FIRMY FIALATRANSPORT S.R.O.  
 
- MĚSTO: HOLEŠOV 
- KRAJ: ZLÍNSKÝ 
- OKRES: KROMĚŘÍŽ 
 
LOKALIZACE RIZIKA:  STAVENIŠTĚ, KOORDINA ČNÍ PRÁCE  
 
ČASOVÝ INTERVAL:  ZEMNÍ PRÁCE, SPODNI STAVBA, HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA  
 
LEGENDA: VYHODNOCENÍ ZÁVAŽNOSTI RIZIK  
 
PRAVDĚPODOBNOST OHROŽENÍ  MOŽNÉ NÁSLEDKY OHROŽENÍ  
 
1) TÉMĚŘ VYLOUČENÉ RIZIKO 1) BEZ ZRANĚNÍ OSOB 
 
2) VYSOCE NEPRAVDĚPODOBNÉ RIZIKO 2) DROBNÁ ZRANĚNÍ BEZ P.N. A NÁSLEDKŮ 
 
3) MÁLO PRAVDĚPODOBNÉ RIZIKO 3) P.N. < 1.TÝDEN - BEZ TRVALÝCH NÁSLEDKŮ 
 
4) PRAVDOPODOBNÉ RIZIKO 4)1.TÝDEN < P.N. < 3.TÝDEN - BEZ TRVALÝCH NÁSLEDKŮ 
 
5) VELMI PRAVDĚPODOBNÉ RIZIKO 5) P.N. < 3.TÝDEN - S TRVALÝMI NÁSLEDKY 
 
6) TÉMEŘ JISTÉ RIZIKO 6) TRVALÁ INVALITIDA, TRVALÉ POŠKOZENÍ ZDRAVÍ  
 
7) NEVYHNUTELNÉ RIZIKO 7) ÚMRTÍ 
 

ČÁST BOZP PRO JEDNOTLIVÉ ETAPY PODROBNĚ ZPRACOVÁVÁ: 

STUDIE REALIZACE HLAVNÍCH TECHNOLOGICKÝCH ETAP STAV EBNÍHO OBJEKTU
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  ZÁVAŽNOST RIZIKA   
 

ZDROJ RIZIKA  IDENTIFIKACE NEBEZPE ČÍ   
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ   

PRAVDĚPODOBNOST MOŽNÉ   

   
 

  NÁSLEDKY   
 

  OHROŽENÍ   
 

  OHROŽENÍ   
 

    
 

      

Staveniště - Povrch Pád, naražení různých částí těla po 4 2 Včasné odstraňování komunikačních překážek 
 

 pádu v prostorách staveniště.   Udržování, čištění a úklid podlah komunikací a všech 
 

 Podvrtnutí nohy při chůzi osob po   pochůzných ploch 
 

 staveništních komunikacích a   Zajištění bezpečného stav povrchu podlah uvnitř 
 

 podlahách, prac.  schůdcích,   stavěných objektů, zejména vstupů do objektů, frek. 
 

 schodištích, rampách   chodeb a vnitřních komunikací 
 

    Udržování komunikací a průchodů volně průchodných 
 

    a volných, bez překážek a zastavování stavebním 
 

    materiálem apod. 
 

    Vhodná a nepoškozená pracovní obuv ( dle 
 

    vyhodnocení rizik OPPP ) 
 

    Zajištění dostatečného el. osvětlení v noci, za snížené 
 

    viditelnosti ( v suterén. prostorách, sklepech, kanálech, 
 

    místnostech bez oken ) 
 

     
 

Staveniště - Zakopnutí, podvrtnutí nohy, naražení 4 2 Odstranění komunikačních překážek o které lze 
 

Překážky o různé překážky a vystupující prvky   zakopnout ( šroubů vík a zvýšených poklopů nad 
 

 v prostorách stavby   úroveň podlahy apod.) 
 

     
 

Staveniště - Terén Uklouznutí při chůzi po terénu, 5 3 Vhodná volba tras a provedení přístupů na stavbu, 
 

 blátivých, zasněžených a namrzlých   staveništních komunikací a přístupových cest 
 

 komunikacích a na venkovních   V zimním období odstraňování námrazy, sněhu, 
 

 staveništních prostorách   protiskluzový posyp 
 

    Jejich čistění a udržování zejména za deštivého počasí 
 

    a v zimním období 
 

      

Staveniště - Otvor, Pády osob do prohlubní, šachet, 5 5 Zabezpečení nebezp. prohlubní, otvorů apod. 
 

jáma kanálů, otvorů, jam   únosnými poklopy, zajištěnými proti horizontál. 
 

    posunutí přikrytím nebo zábradlím 
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  ZÁVAŽNOST RIZIKA   
 

ZDROJ RIZIKA  IDENTIFIKACE NEBEZPE ČÍ   BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ   

PRAVDĚPODOBNOST MOŽNÉ   

   
 

  NÁSLEDKY   
 

  OHROŽENÍ   
 

  OHROŽENÍ   
 

    
 

      

Staveniště - Propíchnutí chodidla hřebíky a 5 3 Včasný úklid a odstranění materiálu s ostrohrannými 
 

Ostrohranné jinými ostrohrannými částmi   částmi ( části bednění, vybouraný materiál apod.) 
 

předměty    Vhodná pracovní obuv s pevnou podrážkou. 
 

     
 

Zemní práce Zavalení, zasypání a udušení 3 3 Zajištění stěn výkopů proti při sesutí stěn od hloubky 
 

 pracovníků při vstupu a práci ve   1,3 m ( resp. 1,5 m v nezastavěném území ) pažením 
 

 výkopech   nebo svahováním dle projektu. Nevytváření převisů, 
 

    odstranění kamenů apod. ve stěně. Kontrola stěn 
 

    výkopu před vstupem, vyloučení vstupu do 
 

    nezajištěného výkopu. Nezatěžování hrany výkopu ( 
 

    volný pruh min. 50 cm ). Do výkopů lze vstupovat 
 

    pouze na příkaz vedoucího práce při dodržení vyhlášky 
 

    591/2006 Sb. ( předání staveniště; průzkum staveniště; 
 

    vyznačení inženýrských sítí; technologický postup; 
 

    výběr a kvalifikace pracovníků; rozdělení a stanovení 
 

    třídy horniny; zajištění staveniště pro zemní práce; 
 

    zajištění výkopových prací, stěn a výkopů) 
 

     
 

Zemní práce Pád pracovníků, příp. jiných osob do 4 4 Na venkovních prostranstvích se zřídí uvedená 
 

 výkopů z okrajů stěn   opatření proti pádu občanů vždy. 
 

    Zřízení bezpečných přechodových lávek a můstků. 
 

    Ohrazení, zajištění výkopů proti pádu osob jinou 
 

    nápadnou překážkou na stavbách v případě, kdy je 
 

    výkop v blízkosti komunikací 
 

      

Zemní práce Poškození a narušení podzemních 4 7 Identifikace a vyznačení podzemních vedení, jejich 
 

 vedení (zasažení el. proudem při   vytýčení před zahájením zemních prací. Dodržování 
 

 poškození el. kabelů, výbuch při   podmínek stanovených provozovateli vedení při 
 

 narušení plyn. potrubí)   provádění strojních vykopávek . Omezení strojní 
 

    vykopávky v blízkosti potrubí nebo kabelů 
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  ZÁVAŽNOST RIZIKA   
 

ZDROJ RIZIKA  IDENTIFIKACE NEBEZPE ČÍ   BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ   

PRAVDĚPODOBNOST MOŽNÉ   

   
 

  NÁSLEDKY   
 

  OHROŽENÍ   
 

  OHROŽENÍ   
 

    
 

      

Zemní práce - Stroje Přejetí osoby, 4 6-7 Vyloučení přítomnost osob v dráze pohybujícího se 
 

- Vibrační válec Přitlačení osoby k pevné konstrukci.   válce. 
 

 Náraz válce na překážku, převrácení   Nezdržovat se za couvajícím strojem. 
 

 stroje   Používání zvukového znamení pro upozornění osob 
 

    aby se vzdálili z ohroženého prostoru 
 

    Podle potřeby zajištění další poučené osoby, navádějící 
 

    řidiče při couvání případnou manipulací stroje. 
 

    Zajištění dostatečného výhledu řidiče z kabiny stroje. 
 

    Nutná koncentrace a soustředěnost řidiče. 
 

Zemní práce - Stroje Převrácení, ztráta stability válce. 2 4 Postavení stroje na rovném terénu, dodržení 
 

- Vibrační válec Náraz válce na překážku, převrácení   dovolených sklonů pojezdové a pracovní roviny 
 

 stroje   v podélném i příčném směru při pohybu. 
 

    Vyznačení nebezpečných míst v blízkosti svahů, 
 

    výkopů a jam . 
 

    Správný způsob řízení, přizpůsobení rychlosti 
 

    okolnostem a podmínkám na staveništi. 
 

      

Zemní práce - Zranění materiálem spadlým z korby 4 4 Dodržování zákazu prodlévání v nebezp. prostoru 
 

Vozidla - Nákladní vozidla. Pád vozidla z okraje násypů,   vozidla při vyklápění materiálu z korby. Zastavování 
 

automobily skládek, výkopů.   vozidla zejména při couvání v dostatečné vzdálenosti 
 

    od okrajů násypů, výkoů, skládek apod. řízení 
 

    vysypávání kypařem označeným výstražným oděvem, 
 

    reflexním odevěm, v noci výstražným světlem apod. 
 

    Vyznačení přísl. míst zastavení dopr. značkami, 
 

    zábranami 
 

Zemní práce - Úder bočnicí nebo zadním čelem při 3 5 Vyloučení přítomnosti osob v prostoru ohrož. 
 

Vozidla - Nákladní jejich otvírání   uvolňovanou částí vozidla a pádem materiálu z ložné 
 

automobily    plochy 
 

    Udržování zajišťovacích mechanismů bočnic čel v 
 

    řádném a funkčním stavu 
 

    Zajištění, aby nikdo nemohl být při otvírání bočnic, 
 

    klanic a zadního čela ( jimi ani uvolněným nákladem ) 
 

    zasažen 
 



264 
 

 

  ZÁVAŽNOST RIZIKA   
 

ZDROJ RIZIKA  IDENTIFIKACE NEBEZPE ČÍ   BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ   

PRAVDĚPODOBNOST MOŽNÉ   

   
 

  NÁSLEDKY   
 

  OHROŽENÍ   
 

  OHROŽENÍ   
 

    
 

      

Zemní práce - Náraz osoby na hranu nebo plochu 3 4 Zajištění stability vykládaných a nakládaných 
 

Vozidla - Nákladní karoserie   předmětů, břemen a materiálu 
 

automobily    Upravit vozidlo do vhodné a bezp. polohy 
 

    Zajištění vozidla po dobu nakládání a vykládání proti 
 

    pohybu 
 

     
 

Zemní práce - Pád z vozidla při nastupování a 4 2 Používání nástupových a výstupových zařízení, jejich 
 

Vozidla - Nákladní vystupování, uklouznutí po povrchu   řádné udržování 
 

automobily    Dodržování zákazu seskakování z vozidla ( z kabiny, 
 

    ložné plochy i jiné části vozidla ) 
 

     
 

Zemní práce - Stroje Přejetí koly 4 6-7 Vyloučení přítomnosti osob v dráze pohybujícího se 
 

- Rypadlo, Nákladač Přitlačení konstrukcí stroje   stroje 
 

    Při couvání použití zvukové signalizace 
 

    Dobrý výhled z kabiny řidiče 
 

    Soustředění řidiče 
 

     
 

Zemní práce - Stroje Zasažení pracovníka prac. zařízením 3 5 Vylouč. přítomnosti osob v nebezp. dosahu stroje 
 

- Rypadlo, Nákladač nebo výložníkem. Přitlačení osoby   Používání zvukového znamení 
 

 prac. zařízením k pevné konstrukci   Zajištění dostatečného výhledu řidiče 
 

     
 

Zemní práce - Stroje Převržení stroje. Destrukce kabiny 3 6 -7 Správná technika jízdy 
 

- Dozor -zranění ( i smrtelná ) obsluhy po   Nepojíždění velkou rychlostí se zvednutou radlicí 
 

 převržení stroje   Dodržování povoleného terénu při hrnutí hmot 
 

    Přizpůsobení rychlosti stroje stavu terénu 
 

    Neprovádění ostrých otáček na srázných svazích 
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  ZÁVAŽNOST RIZIKA   
 

ZDROJ RIZIKA  IDENTIFIKACE NEBEZPE ČÍ   BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ   

PRAVDĚPODOBNOST MOŽNÉ   

   
 

  NÁSLEDKY   
 

  OHROŽENÍ   
 

  OHROŽENÍ   
 

    
 

      

Zemní práce - Stroje Nežádoucí rozjetí stroje 2 6-7 Práce na sklonitém terénu dle návodu 
 

- Rypadlo, Nákladač Přejetí strojníka, popř. jiné osoby   Správná technika jízdy 
 

    Vysunutí a řádné zasunutí opěr 
 

    Dodržení dovolených sklonů pojezdové roviny 
 

    Úprava terénu pod podpěrami 
 

    Postavení stroje na rovném terénu 
 

     
 

Zemní práce Ohrožení až ztráta stability objektů, 4 5-7 Včasné prozatímní popř. trvalé zajištění stability 
 

 základů apod. v blízkosti výkopů   objektu. Vykopávka prováděná po částech. Dodržování 
 

    postupu dle projektu a dod. dok. 
 

     
 

Betonářské práce Pád odbedňovaných dílců a částí 2 4 Dodržování technologických postupů při montáži 
 

 bednění na pracovníka   bednění, nepoškozené spoje bednění 
 

    Správné provedení nátěrů bednění vhodným 
 

    odbedňovacím prostředkem 
 

     
 

Betonářské práce Nezajištění resp. ztráta únosnosti a 2 4 Správné provedení bednění zaručující jeho stabilitu, 
 

 prostorové tuhosti bednění a   pevnost a tuhost včetně podpěr. konstr. 
 

 podpěrných konstrukcí    
 

     
 

Betonářské práce - Sesunutí a pád domíchávače do 2 4 Nezatěžovat vozidlem okraj výkopu 
 

Vozidla - výkopu nebo ze svahu při přiblížení a   Vzdálenost vozidla od okraje výkopu přizpůsobit 
 

Autodomíchávač vyprazdňování betonové směsi, po   únosnosti zeminy, třídě a soudržnosti 
 

 utržení hrany výkopu přitlačení a   zatěžované horniny 
 

 přimáčknutí řidiče   Míchací buben plnit jen betonovou směsí v takovém 
 

    množství, která odpovídá užitečnému 
 

    objemu bubnu a zatížení 
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  ZÁVAŽNOST RIZIKA   
 

ZDROJ RIZIKA  IDENTIFIKACE NEBEZPE ČÍ   BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ   

PRAVDĚPODOBNOST MOŽNÉ   

   
 

  NÁSLEDKY   
 

  OHROŽENÍ   
 

  OHROŽENÍ   
 

    
 

      

Betonářské práce - Převrácení, ztráta stability 2 3 Postavení stroje na rovném terénu; dodržení 
 

Vozidla - domíchávače   dovolených sklonů pojezdové a pracovní roviny 
 

Autodomíchávač Sjetí domíchávače mimo komunikaci   v podélném i příčném směru při pohybu a 
 

 Náraz domíchávače na překážku,   vyprazdňování směsi na sklonitém terénu 
 

 převrácení vozidla   Vyznačení nebezpečných míst v blízkosti svahů, 
 

    výkopů a jam . 
 

    Správný způsob řízení, přizpůsobení rychlosti 
 

    okolnostem a podmínkám na staveništi 
 

     
 

Betonářské práce - Zranění očí vystříknutím betonové 5 3 Správné provedení spojů a vedení hadic, použití 
 

Čerpadlo směsi   nepoškozených spojek a jiných prvků 
 

    Nerozpojování hadic a jiných částí pod tlakem 
 

    Větší nároky na čistění, údržbu, mazání, včasná údržba 
 

    a výměny opotřeb. částí 
 

    Použití kameniva předepsané frakce a max. velikosti 
 

    Použití směsi odpovídající konzistence 
 

    Včasné přerušení práce, vyčistění, odstranění závad a 
 

    příčin ucpání 
 

     
 

Betonářské práce - Přejetí osoby koly, 2 6-7 Vyloučení přítomnost osob v dráze pohybujícího se 
 

Vozidla - Přitlačení osoby domíchávačem k   domíchávače 
 

Autodomíchávač pevné konstrukci   -nezdržovat se za couvajícím vozidlem; 
 

    -používání zvukového znamení pro upozornění osob 
 

    aby se vzdálili z ohroženého prostoru 
 

    -podle potřeby zajištění další poučené osoby, 
 

    navádějící řidiče při couvání 
 

    -zajištění dostatečného výhledu řidiče 
 

    -soustředěnost řidiče, dobrý výhled z kabiny řidiče 
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  ZÁVAŽNOST RIZIKA   
 

ZDROJ RIZIKA  IDENTIFIKACE NEBEZPE ČÍ   BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ  
 

  PRAVDĚPODOBNOST MOŽNÉ   
 

  NÁSLEDKY   
 

  OHROŽENÍ   
 

  OHROŽENÍ   
 

    
 

      

Zděné konstrukce Pád zdícího materiálu ( cihly, cihelné 5 3-5 Stabilní postavení při práci 
 

 bloky, tvárnice apod.) na nohu,   Dodržování zákazu házení cihlami apod. 
 

 zasažení hlavy   Správné uchopení břemene 
 

     
 

Zděné konstrukce Převržení nestabilně uložených 2 3-5 Bezpečné ukládání materiálů 
 

 předmětů (zárubní, oken, překladů,   Zajištění dostatečného pracovního prostoru při zdění, 
 

 betonových výrobků, zařizovacích   na podlaze lešení 
 

 předmětů a panelů)   Ukládat jej jen do stabilní polohy, nikoliv na volné 
 

    okraje zdí a podlahy lešení, kde hrozí nebezpečí pádu 
 

     
 

Zděné konstrukce Pád osazovaných překladů 5 2-3 Zajištění bezpečného zvyšování místa práce tak, aby 
 

 Přiražení prstů zedníka při   nebylo nutno provádět zdění ani jiné práce s rukama 
 

 manipulaci se zdícím materiálem a   nad hlavou. Práce z plošin, aby nebylo prováděno 
 

 při zdění   zdění ve výšce nad 1,5 m. 
 

     
 

Zděné konstrukce Zborcení, zřícení zděných konstrukcí 2 4-7 Vyzdívání po částech, až když nově vyzděné zdivo 
 

 v důsledku porušení a ztráty stability   vykazuje dostatečnou pevnost 
 

 Pád zdiva na pracovníka   Použití vhodného materiálu ( cihly, malty, přísady ) 
 

    Zajištění stability, pevnosti a tuhosti vyzdívaných 
 

    konstrukcí 
 

    Zakotvování příček do zdiva 
 

    Vyzdívání provádět odborně ( správná vazba cihel, 
 

    bloků a tvárnic ) 
 

    Stanovení a dodržování technologických, pracovních 
 

    postupů ( zdění komínů, pilířů, apod. konstrukcí ) 
 

     
 

Zděné konstrukce Pád konstrukcí a zabudovávaných 2 6-7 Postupovat podle projektu 
 

 předmětů o větší hmotnosti   Respektovat stanovený způsob osazování ( ukotvení, 
 

 Pád a zasažení osob   připevnění, zajištění osazovaných předmětů ) 
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  ZÁVAŽNOST RIZIKA   
 

ZDROJ RIZIKA  IDENTIFIKACE NEBEZPE ČÍ   BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ   

PRAVDĚPODOBNOST MOŽNÉ   

   
 

  NÁSLEDKY   
 

  OHROŽENÍ   
 

  OHROŽENÍ   
 

    
 

      

Zděné konstrukce Odstřik vápenné malty z míchačky 6 2 Správný postup při výrobě malty v míchačce a při další 
 

    manipulaci i zpracování. 
 

    Správné a bezpečné zacházení s maltou a vápnem 
 

    Používání OOPP k ochraně zraku (při zacházení s 
 

    vápnem vždy) 
 

      

Zděné konstrukce - Pád, převrácení míchačky na 2 2 Dodržování zákazu vystupovat na konstr. míchačky 
 

Míchačka pracovníka   Spr. ustav. míchačky na rovný a tvrdý podklad 
 

    Zajištění stability při přemísťování a čistění 
 

    Nepřeplňovat buben, plynulé naklápění bubnu při jeho 
 

    vyprazdňování 
 

     
 

Zděné konstrukce - Kontakt končetiny s rotujícím 4 5 Dodržovat zákaz čistění bubnu za chodu, a to ani 
 

Míchačka bubnem, zachycení ruky, vykloubení,   nářadím drženým v ruce - zednickou lžící, lopatou, 
 

 odřeniny   prknem apod. 
 

     
 

Zděné konstrukce - Pád z vratkých konstrukcí a 2 5-6 Zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro 
 

Práce ve výškách předmětů, které nejsou určeny pro   práci i ke zvyšování místa práce ( beden, obalů, palet, 
 

 práci ve výšce a k výstupům na   sudů apod.) 
 

 zvýšená pracoviště    
 

     
 

Zděné konstrukce - Zachycení, vtažení, sevření ruky 3 5 Ochranný kryt řemenového pohonu 
 

Míchačka řemenicí, pohonným mechanismem    
 

      

Montáž ž.b. skeletu Pád břemene po ztrátě stability 3 3-7 Použití dostatečně únosných a stejně vysokých 
 

- zdvihací zařízení Převrácení břemene po ztrátě   prokladů a podložek 
 

 stability po odvěšení   Uložení břemene na rovný, tvrdý podklad 
 

    Zajištění svislosti uloženého břemene 
 

      

Montáž ž.b. skeletu Pád jeřábníka při výstupu a sestupu 5 1-2 Udržování přístupových komunikací 
 

- zdvihací zařízení na stanoviště obsluhy   Použití určených přístupových cest 
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  ZÁVAŽNOST RIZIKA   

 

     
 

ZDROJ RIZIKA  IDENTIFIKACE NEBEZPE ČÍ PRAVDĚPODOBNOST MOŽNÉ  BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ  
 

  OHROŽENÍ  NÁSLEDKY   
 

  OHROŽENÍ    

    
 

      

Montáž ž.b. skeletu Pád břemene 3 5-7 Správný způsob podávání informací, znamení a 
 

- zdvihací zařízení Náraz a zasažení pracovníka   signalizace pro jeřábníka 
 

 břemenem   Správné zavěšení či uvázání břemene, použití 
 

    vhodných vazáků a jiných prostř. k uchopení břemen s 
 

    odpovídající nosností. 
 

    Při přepravě palet zajistit jednotlivé kusy materiálu na 
 

    paletě proti uvolnění a pádu 
 

    Dodržování zákazu zdržovat se mimo prostor možného 
 

    pádu zavěšeného a usazovaného břemene a jeho částí. 
 

    Dodržování zakázaného prostoru pro manipulaci jeřábu 
 

    se zavěšeným břemenem. 
 

    Zavěšováním břemen na nosný orgán jeřábu a jiné 
 

    vazačské práce pověřovat pouze vazače ( signalisty ) s 
 

    odbornou, tomu příslušnou kvalifikací. 
 

    Pro přepravu palet přednostně používat paletové vidle. 
 

Montáž ž.b. skeletu Zřícení jeřábu po ztrátě stability 1 4-5 Zdvihání břemen jen při dodržení podmínek stability 
 

- zdvihací zařízení Pád jeřábu po ztrátě stability   dle jeřábu. 
 

    U autojeřábu musí být vysunuté podpěry, dostatečná 
 

    únosnost podkladu pod podpěramy. 
 

    Zajištění stability výsuvnými patkami, podpěrami 
 

    apod. prvky, v dostatečné vzdálenosti od okrajů 
 

    výkopů a svahů. 
 

    Popřípadě úprava ( a ztužení podkladu, podložek talířů 
 

    podpěr k rozložení měrného tlaku na terén dle 
 

    zatížení) 
 

    Nepřetěžování jeřábu ( dodržování zatěžovacího 
 

    diagramu - max. nosnosti v závislosti na vyložení ) 
 

    Zabrzdění podvozku jeřábu parkovací brzdou proti 
 

    nežádoucímu samovolnému pojezdu. 
 

Montáž ž.b. skeletu Pád jeřábníka při výstupu a sestupu 2 1-2 Udržování přístupových komunikací 
 

- zdvihací zařízení na stanoviště obsluhy   Použití určených přístupových cest 
 

Montáž ž.b. skeletu Přimáčknutí končetin montážníka 4 3-6 Umožnění dobré a přímé komunikace s jeřábníkem. 
 

- osazování prvků prvkem ž.b. konstrukce.   Dbání bezpečnosti a pozornosti montážníka. -OOP 
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  ZÁVAŽNOST RIZIKA   
 

ZDROJ RIZIKA  IDENTIFIKACE NEBEZPE ČÍ 
  

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ   

PRAVDĚPODOBNOST MOŽNÉ   

    

  NÁSLEDKY   
 

  OHROŽENÍ   
 

  OHROŽENÍ   
 

    
 

      

Montáž ž.b. skeletu Pád pracovníka z výšky 2 4-7 Dostatečná únosnost, pevnost a stabilita prvků proti 
 

Montáž zděné Z volných nezajištěných okrajů   pádu. 
 

konstr. staveb, nezajištěných okrajů ( hran   Kontrolu svislosti zdí neprovádět přímo z vyzdívané 
 

Montáž střešní pádu ) na střechách.   zdi (nebezpečí uvolnění cihly a nezatuhlého spodního 
 

konstrukce    zdiva) 
 

- práce ve výškách    Vybavení stavby konstrukcemi pro práce ve výškách a 
 

    na zvyšování místa práce ( lešení, žebříky, materiál ) 
 

    Zajišťování pracovníků ve výškách tam, kde nelze 
 

    použít kolektivní zajištění osobním zajištěním ( POZ ) 
 

    Průběžné zajišťování všech volných okrajů stavby, kde 
 

    je rozdíl výšek větší než 1,5 kolektivním zajištěním 
 

    Zamezení přístupu k místům, kde se nepracuje a jejichž 
 

    volné okraje nejsou zajištěny proti pádu pro veškeré 
 

    osoby na staveništi. 
 

     
 

Stropní konstrukce Propadnutí a pád nebezpečnými 4 4-7 Nebezpečné otvory v podlahách zajišťovat dostatečně 
 

Spiroll stropní otvory (šachty, otvorů, mezery a   únosnými poklopy 
 

panely prostupů v podlahách o šířce nad 25   Mezera mezi vnitřním okrajem podlah lešení a 
 

 cm)   přilehlým objektem nesmí být větší než 25 cm 
 

     
 

Nářadí - obecně Sečné, řezné, bodné a tržné rány 6 2-4 Používání vhod. druhu, typu a velikosti nářadí 
 

 Přimáčknutí, otlaky, zhmožděniny,   Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí 
 

 podlitiny   Dodržování zákazu používání poškoz. nářadí 
 

    Praxe, zručnost, popř. zácvik 
 

     
 

Nářadí - obecně Úrazy očí odlétnutou střepinou, 4 5 Používání sekáčů, průbojníků a kladiv 
 

 drobnou částicí, úlomkem, otřepem   Používání OOPP k ochraně zraku 
 

 apod.   Nářadí bez trhlin a otřepů 
 

     
 

Nářadí - obecně Zasažení uvolněným nástrojem z 2 3-4 Nepoužívání poškozeného nářadí ( s uvolněnou 
 

 násady   násadou apod. ) 
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  ZÁVAŽNOST RIZIKA   
 

ZDROJ RIZIKA  IDENTIFIKACE NEBEZPE ČÍ   BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ   

PRAVDĚPODOBNOST MOŽNÉ   

   
 

  NÁSLEDKY   
 

  OHROŽENÍ   
 

  OHROŽENÍ   
 

    
 

      

Nářadí - obecně Vyklouznutí nářadí z ruky 6 2 Pohyb sečných nářadí směrem od těla pracovníka 
 

    Používání nepoškozeného nářadí s dobrým ostřím u 
 

    sekáčů 
 

    Pevné uchycení násady, zajištění proti uvolnění klíny 
 

    ap. 
 

    Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích 
 

    částí nářadí, ochrana před olejem a mastnotou 
 

    Provedení a úprava úchopové části nářadí ( která se 
 

    drží v ruce ), hladký vhodný tvar těchto částí, bez 
 

    prasklin 
 

     
 

Nářadí - obecně Zasažení kladivem 6 2-3 Soustředěnost při práci, příp. používání chráničů ruky 
 

 Pohmožděniny levé ruky přidržující    
 

 materiál    
 

      

Nářadí - obecně Zranění odletujícími částmi 5 2,3 Při prac. úkonech, kdy hrozí nebez. ohrožení zraku ( 
 

 opracovávaných materiálů   např. u vrtaček s příklepem ) používat brýle nebo 
 

 Při práci s bouracími kladivy a   obličejové štíty 
 

 vrtačkami    
 

Nářadí - Vrták Zhmoždění a pořezání ruky 2 3-4 U některých vrtaček používat přídavnou rukojeť ( 
 

 Vykloubení a zlomení prstů   pozor na reakční moment vrtačky při zablokování 
 

    vrtáků ) 
 

    Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul 
 

    nářadí okamžitě po sejmutí ruky obsluhy z jeho tlačítka 
 

    Používat nářadí jen pro práce a účely, pro které jsou 
 

    určeny, s nářadím pracovat citlivě, nepůsobit 
 

    nadměrnou silou 
 

    Obsluha musí být na zaseknutí vrtáku při vrtání 
 

    připravena, ať již je vrtačka vybavena bezpečnostní 
 

    spojkou či nikoliv 
 

    Soustředěnost při vrtání, puštění vrtačky z rukou při 
 

    jejím protáčení 
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  ZÁVAŽNOST RIZIKA   
 

ZDROJ RIZIKA  IDENTIFIKACE NEBEZPE ČÍ   BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ   

PRAVDĚPODOBNOST MOŽNÉ   

   
 

  NÁSLEDKY   
 

  OHROŽENÍ   
 

  OHROŽENÍ   
 

    
 

      

Nářadí - Rotující Namotání volných částí oděvu, 4 3-5 Dodržování zákazu zastavovat rotující vřeteno nebo 
 

( rozbrušovačka ) Namotání rukavic, vlasů   vrták rukou a rukou odstraňovat třísky a odpad 
 

    Provádění seřizování, čistění, mazání a oprav nářadí, 
 

    jen je-li nářadí v klidu 
 

    Dodržování zákazu nosit náramkové hodinky apod. 
 

     
 

Nářadí - Práce ze Pád při práci ze žebříku 2 4-7 Zajištění pevného a stabilního postavení pracovníka při 
 

žebříku Poranění hlavy, páteře, vnitřní   práci s nářadím, omezení práce na žebřících 
 

 zranění   Vylouč. práce na vratkých a nestabil. konstr., místo 
 

    žebříku používat bezpečnějších a stabilnějších zařízení 
 

    ( plošin, lešení apod.) 
 

     
 

Nářadí - Přenos na ruce s postižením tkání a 1 4-6 Dodržování bezpečnostních klidových přestávek dle 
 

Pneumatické poškozením kostí, kloubů a šlach   návodu k obsluze 
 

 -cévní poruchy, onemocnění nervů   Udržování nářadí v řádném technickém stavu. 
 

    Používání ochranných pomůcek 
 

     
 

Nářadí - Úraz el. Větší nebezpečí úrazu při průchodu 2 4-7 Jednotlivé připojovací dráty ke strojům musí být 
 

Proudem el. proudu živým organismem   patřičně izolovány dle požadavků výrobce. Stroje musí 
 

 V případě poruchy izolace dochází   být po technické kontrole a udržbě. Volně ležící kabely 
 

 ke k pádu pracovníka z výšky   nesmí být přejžděny nebo překládány, volně lěžící 
 

    kabely budou umístěné v chráničkách. Pracovníci 
 

    pracojící ve výškach jsou chráněni OOPP, protí pádu z 
 

    výšek. 
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Závěr 
 

Práce se zabývala stavebně technologickou přípravou výstavby výrobní a 

administrativní haly v Holešově. Diplomová práce byla zpracována dle požadovaného 

zadání. Pro rozsáhlost projektu jsem se věnoval především objektu SO02 výrobní hale.  

Osobní přítomnost při jednotlivých etapách výstavby tohoto objektu pro mě byla, při 

řešení objektu, velkým přínosem. Proto jsem se zaměřil především na zemní, základové 

práce a montáž železobetonového skeletu.  

V diplomové práci jsem se také zaměřil na bezpečnost, na kterou se v reálném procesu 

výstavby často zapomíná. 

Zpracováním diplomové práce jsem získal zkušenosti v oboru výstavby a taky jsem se 

v ní pokusil uplatnit vědomosti získané během studia. 
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Seznam použitých zdrojů 

1. Internetové zdroje 

Doprava betonové směsi:  

http://www.transbeton.com/betonarna-holesov 

Prefabrikované skelety:  

http://www.rieder.cz/ke-stazeni/brozury/prefabrikovane-skelety.pdf 

Prefabrikované skelety:  

http://www.rieder.cz/produkty/prefabrikovane-haly/zakladove- kalichy-a-patky.php 

Hydroizolační folie: 

 http://www.fatrafol.cz/cz/ke-stazeni-katalogy-izolacni-folie/technicke-listy/ 

Hydroizolační folie:  

http://www.fatrafol.cz/cz/stresni-systemy/fatrarof-thermo-izolace-ploche-strechy/ 

Panely Kingspan: 

http://panely.kingspan.cz/ploche-strechy-zatepleni-ploche-strechy-panely-KS1000-XD-
18447.html 

Modifikovaný asf. pás:  

https://dektrade.cz/podpora/elastek-40-special-dekor 

Tepelná izolace:  

http://www.levnestavebniny.cz/izolacni-deska-isover-orset-.7903/#popis_produktu 

Trapézové plechy: 

http://www.ilcop.cz/plechy/plechy_1.pdf 

Jeřáb: 

http://www.jerabovesluzby.cz/public/images/CKD-AD28-Tatra-T815-diagram.jpg 

Podvalník: 

http://www.goldhofer.cz/prilohy/nabidka/1384166434/1384166434.pdf 
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2.  Zákony, normy, vyhlášky 

 NV č.591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích 

NV č.362/2005 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

NV č.110/2005 Sb. O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

NV č.21/2003 Sb. Stanovení technických požadavků na osobní ochranné prostředky 

Zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů 

Zákon č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů 

Zákon č. 114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny 

Zákon č. 86/2002 Sb. O ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami 

Zákon č. 309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci 

Zákon č. 254/2001 Sb. O vodách 

Zákon č. 86/2002 Sb. O ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami 

Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce 

Vyhláška č. 294/2005 Sb. O podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání 

na povrchu terénu 

ČSN EN 12 350 - Zkoušení čerstvého betonu 

ČSN EN 13 670 – Provádění betonových konstrukcí 

ČSN 73 0210-1 – Geometrická přesnost ve výstavbě 

ČSN 73 0210-2 – Geometrická přesnost ve výstavbě; 2. Část – přesnost monolitických 
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betonových konstrukcí 

ČSN 73 1901 – Navrhování střech 

ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 

ČSN 73 0600 – Hydroizolace staveb 

ČSN EN 12 504-2 – Zkoušení betonu v konstrukcích; 2. Část – Nedestruktivní zkoušení 

– Stanovení tvrdosti odrazovým tvrdoměrem 

ČSN EN 206-1 – Beton; 1. Část – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

ČSN Označení české normy 

EN Evropská norma 

HSV Hlavní stavební výroba 

KCE Konstrukce 

KZP Kontrolní a zkušební plán 

NN Nízké napětí 

OOPP Osobní ochranné pracovní pomůcky 

PD Projektová dokumentace 

PSV Přidružená stavební výroba 

SD Stavební deník 

SO Stavební objekt 

TDI Technický dozor investora 

TP Technologický předpis 

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 

ZRN Základní rozpočtové náklady 

ZS Zařízení staveniště 
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Seznam příloh 

Příloha č. 1 Dopravní značení v místě stavby 

Příloha č. 2 Zařízení staveniště 

Příloha č. 3 Zemní práce 

Příloha č. 4 Základové práce, výkop patek 

Příloha č. 5 Základové práce, betonáž patek s kalichem 

Příloha č. 6 Schéma hutnění podkladu 

Příloha č. 7 Montáž skeletu č. 1 Osazení žb. sloupů 

Příloha č. 8 Montáž skeletu č. 2 Osazení žb. vazníků 

Příloha č. 9 Montáž skeletu č. 3 Pohyb mont. plošiny 

Příloha č. 10 Montáž skeletu č. 4 Osazení vaznic 

Příloha č. 11 Časový plán stavebního objektu 

Příloha č. 12 Časový a finanční plán 

Příloha č. 13 Časový plán budování objektů ZS 

Příloha č. 14 Detail realizace žb. patek 

Příloha č. 15 Detail realizace žb. Montovaného skeletu 

Příloha č. 16 Propočet dle THU 

 

 


