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Seznam použitého značení 
 
1.NP   První nadzemní podlaží 
2.NP   Druhé nadzemní podlaží 
Bpv   Výškový systém, hladina baltského moře po vyrovnání 
EPS   Elektrická požární signalizace 
HDPE   Polyetylén vysoké hustoty 
k.ú.   Katastrální území 
MaR   Systém měření a regulace 
PBŘ   Požárně bezpečnostní řešení 
Porotherm CB-DF keramická zdící tvarovka, broušená, zděno na PU pěnu 
PSV   Přidružená stavební výroba 
PUR   polyuretanová pěna 
PVC   Polyvinylchlorid 
RAL   Standard barevných odstínů 
SDK   Sádrokarton 
SO   Stavební objekt 
SHZ   Systém samočinného zhášení 
TUV   Teplá užitková voda 
VZT   Vzduchotechnické instalace 
ZTI   Zdravotechnické instalace 
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1. Úvod 

Stavební recese a pokles objemu stavební výroby sebou v posledních letech přináší zvýšený 

tlak investorů na neúměrné snižování investičních výdajů. Z hlediska dodavatelských 

subjektů tato situace přináší potřebu získat zakázku za jakoukoli cenu a pokrýt tak v lepším 

případě alespoň režijní náklady společnosti. 

Ve snaze snížit investiční výdaje a zároveň z uživatelského hlediska neustoupit, bylo 

požadováno vytvořit adnimistrativní budovu požadovaných parametrů a pokud to bude možné 

začlenit ji do stávající skladové haly v logistickém areálu.  

Cílem této práce tedy je v maximální možné míře využít stávajících konstrukcí zmíněné haly 

a výstavbě použít technologie a materiály, které výstavbu zkrátí a tím uspoří část výrobních 

nákladů dodavatele.   
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

a) Identifikační údaje 

Identifikační údaje stavby 

Název stavby: Administrativní budova GEIS, ProLogis park Ostrava, Hala DC2 
Místo stavby: ProLogis Park Ostrava 
Kraj: Moravskoslezský 
Obec: Ostrava-Poruba (70800) 
Katastrální území: Poruba (715174) 
Čísla pozemků: st.p.č. 2869/44* (ProLogis Czech Republic XXII s.r.o) 

p.p.č. 2869/46* (ProLogis Czech Republic XXII s.r.o) 
Druh stavby: Novostavba ve stávající hale 
Účel dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení 

 

*Nový stav katastru nemovitostí dle Geometrického plánu pro vyznačení budov a rozdělení 

pozemků č. 2112-65/2008 vyhotovený Ing. Bedřichem Vynikalem, Nálevkova 13, 772 00 

Olomouc. Tento geometrický plán ověřil dne 2.6.2008 pod č. 21/2008 úředně oprávněný 

geodet Ing. Petr Červenka. Ověřený geometrický plán s očíslováním parcel byl odsouhlasen 

Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrálním pracovištěm v Ostravě dne 

16.6.2008 pod č. 1221/2008. 

Identifikační údaje stavebníka 

Jméno / název: ProLogis Czech Republic XXII s.r.o., člen koncernu ProLogis 
Adresa / sídlo: Na Dlouhém 79, 251 01 Říčany – Jažlovice 
IČ / DIČ: 275 76 388/ CZ 275 76 388 
Zástupce investora: Ing. Stanislav Lopata 
Telefon / Fax: 225 340 000 / 225 340 001 

Identifikační údaje o hlavním zpracovateli projektové dokumentace 

Jméno / název: Daniel Pieszka 
Adresa sídla: --- 
IČ / DIČ / RČ: --- 
Telefon / fax: --- 
E-mail: --- 
Zodpovědný 
projektant: 

Daniel Pieszka 
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Členění stavby a projektové dokumentace 

Stavební 
objekt 

Označení 
části 

dokumentace Obsah části dokumentace 
- A. Průvodní zpráva 
- B. Souhrnná technická zpráva 

- C. 
Situace stavby (sit. širších vztahů vč. katastru nemovitostí, 
koordinační) 

- D. Dokladová část 
SO 602 F.602C Dokumentace SO 602 – Administrativní budova GEIS 

 

b) Údaje o území stavby a stavebním pozemku 

Území stavby 

Připravovaná výstavba nové administrativní budovy pro budoucího nájemce – společnost 

GEIS CZ s.r.o. (přeprava zboží a zásilek) bude umístěna při západní straně uvnitř stávající 

budovy skladové haly DC2 (SO 602) výrobně logistického areálu ProLogis Park Ostrava 

v prostoru vymezeným modulovými osami J – K / 1 – 2 haly. Celkový nájemní prostor 

společnosti GEIS CZ s.r.o. v hale DC2 je vymezen modulovými osami F – K / 1 – 9. 

Skladová hala DC2 a tím i navrhovaná stavba je dle nového stavu katastru nemovitostí, po 

dokončení výstavby hal SO 601 (DC1) a SO 602 (DC2), umístěna na pozemku  

p.č. 2869/44* v katastrálním území Poruba. Manipulační plocha v okolí haly SO 602 (DC2) je 

umístěna na pozemku p.č. 2869/46* v katastrálním území Poruba. Nový stav katastru 

nemovitostí je definován dle Geometrického plánu pro vyznačení budov a rozdělení pozemků 

č. 2112-65/2008 vyhotoveného Ing. Bedřichem Vynikalem, Nálevkova 13, 772 00 Olomouc. 

Tento geometrický plán ověřil dne 2.6.2008 pod č. 21/2008 úředně oprávněný geodet Ing. 

Petr Červenka. Ověřený geometrický plán s očíslováním parcel byl odsouhlasen Katastrálním 

úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrálním pracovištěm v Ostravě dne 16.6.2008 pod č. 

1221/2008.¨ 

Investorem a stavebníkem stavby ve stávající hale pro nového nájemce je společnost ProLogis 

Czech Republic XXII s.r.o., člen koncernu ProLogis, která je vlastníkem stávající stavby 

skladové haly DC2 (SO 602), pozemků na kterých je tato stavba umístěna včetně okolních 

manipulačních ploch. 

 

Identifikace zájmového území: 
Kraj: Moravskoslezský 
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Obec: Ostrava - Poruba (70800) 
Katastrální území: Poruba (715174) 

 

Soupis nemovitostí dotčených stavbou: 
Katastrální území Ostrava - Poruba (70800) 

Parcelní číslo Vlastník 
p. č. 2869/44* (Hala DC2 (SO 602)) 
p. č. 2869/46* (manipulační plochy v okolí 
haly DC2) 

ProLogis Czech Republic XXII s.r.o., člen 
koncernu ProLogis, Na Dlouhém č.p. 79, 
251 01 Říčany 

 

Předmět, účel a rozsah výstavby 

Předmětem stavby je zejména výstavba administrativní budovy o půdorysných rozměrech cca 

11,6 x  22,2 m umístěné v prostoru vymezeném modulovými osami haly J – K / 1 – 2 uvnitř 

stávající haly SO 602 (DC2). Celkový nájemní prostor pro společnost GEIS CZ s.r.o. bude 

vymezen modulovými osami haly F – K. / 1 – 9. Předmětný nájemní prostor je na 

modulových osách haly F a K v celé délce tj. mezi osami haly 1 – 9 oddělen od ostatního 

vnitřního prostoru haly DC2 (SO 602) plnoplošnými stavebními stěnami (nájemní prostor 

tvoří samostatný požární úsek). Vlastní administrativní budova bude dvoupodlažní (patrová).  

Hlavní vstup do objektu je umístěn na západní fasádě haly mezi osami J.3 – K. Z místnosti 

vstupu je přístupná místnost pro klienty. V přízemí se dále nachází chodba, místnost serveru, 

zasedací místnost, úklidová místnost, archiv, WC muži, WC ženy a WC pro osoby 

s omezenou schopností pohybu a orientace. Vnitřní prostor přízemí je s vnitřním prostorem 

haly propojen dveřmi umístěnými v hlavní chodbě. 

V přízemí se dále nachází WC muži a WC ženy, které jsou přístupné pouze z vnitřního 

prostoru haly. 

Do přízemí bude mezi osami J – J.1 zřízen samostatný vstup do místnosti řidiče a dále do 

hygienického zázemí pro řidiče. Z místnosti pro řidiče je rovněž umožněn vstup do vnitřního 

prostoru haly. 

V 2. nadzemním podlaží je rovněž navržena centrální chodba, umožňující vstup kanceláří 

manažerů, denní místnosti, úklidové a technické místnosti a do šaten pro ženy a muže. 

Z těchto jsou přístupná samostatná hygienická zázemí. 

Komunikace mezi přízemím a patrem bude zajištěna pomocí dvouramenného schodiště. 

Na vlastní administrativní budovu bude navazovat vnitřní nájemní prostor v hale. Výměra 

nájemního prostoru – skladu v hale je cca 9 452 m2. 
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Z důvodů provedení stavby budou provedeny následující úpravy na fasádě haly: 

 Na západní fasádě mezi osami haly J – J.1 budou provedeny nové vstupní dveře (místnost 

řidičů); 

 Na západní fasádě mezi osami haly J.3 – K budou provedeny nové dveře (hlavní vstup); 

 Na západní fasádě mezi osami haly J – K budou provedena nová pásová okna a umístěna 

loga nájemce. 

Dále bude nad úroveň střešní roviny proveden odvod spalin od plynového kotle stavby a na 

střechu bude nainstalován ventilátor obsluhující odsávání z místa pro nabíjení manipulační 

techniky. 

V rámci stavebních úprav budou dále provedeny v nájemním prostoru následující změny: 

 Napojení stavby na vnitřní rozvody požární vody; 

 Napojení elektroinstalace na vnitřní rozvody silno a slaboproudé instalace elektro, EPS; 

 Úprava vnitřních rozvodů plynu pro napojení 2 ks plynového kotle stavby a 4 ks 

infrazářičů; 

 Bude vybudováno 8 nabíjecích míst pro manipulační techniku. 

 Bude nainstalován systém regálů pro skladování. Regálový systém bude instalován po 

dokončení stavby a bude předmětem samostatné projektové dokumentace.  

Vnější rozměry skladové haly DC2 zůstávají beze změny. 

Účelem stavby je zajištění sociálně administrativního zázemí (kanceláře, šatny apod.) pro 

pracovníky nájemce společnosti GEIS CZ s.r.o. Celkem se uvažuje s 10 pracovníky 

administrativy a 106 skladovými dělníky. 

Stávající dotčené inženýrské sítě a komunikace 

Stavba bude napojena na jednotlivé inženýrské sítě, které byly vybudovány jako příprava pro 

budoucí výstavbu v rámci stavby haly SO 602 – DC2. 

Připojení plynu, elektro, sdělovacích sítí a požární vody bude zajištěno z vnitřních rozvodů 

v hale. 

Připojení pitné vody a kanalizace bude provedeno na připravené rozvody pro připojení stavby 

na patě objektu (haly) v místě vestavku. 

Ochranná a bezpečnostní pásma 

Stavba administrativní budovy a stavební úpravy nájemního prostoru nemají vliv na stávající 

ochranná a bezpečnostní pásma.  
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c) Údaje o výchozích podkladech a provedených průzkumech 

Pro vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení byly použity 

následující podklady: 

Dokumentace skutečného provedení skladové haly DC2 

Části dokumentace skutečného provedení stavby – PROLOGIS PARK OSTRAVA – HALA 

DC2 zpracovaná v 05/2008 firmou CONSTRUO, spol. s r.o., Olympijská 2390, 169 00 Praha 

6 - Břevnov. 

Zadávací dokumentace 

Zadávací dokumentace – Studie stavby. Studie byla zpracována firmou CONSTRUO, spol. 

s r.o., Dr. Zikmunda Wintra 385/13, 160 00 Praha 6 – Bubeneč v 07/2009. 

Požadavky investora a nájemce stavby – rámcová specifikace stavby 

Prohlídka stavby provedená zpracovateli projektové dokumentace 

Ostatní výchozí podklady. 

 

d) Napojení na technickou a dopravní infrastrukturu 

Napojení na technickou infrastrukturu 

Stavba bude napojena na inženýrské sítě, které byly vybudovány jako příprava pro napojení 

budoucích staveb v rámci stavby skladové haly SO 602 – DC2. 

Napojení na dopravní infrastrukturu 

Stavba je přístupná vnitroareálovými komunikacemi v rámci ProLogis Parku Ostrava. Vjezd 

do areálu logistického parku je přes vrátnici a přístupovou komunikaci ze silnice I/47. 

 

e) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

Po projednání stavby s dotčenými orgány státní správy budou případné připomínky týkající se 

navrhovaného řešení stavby zapracovány do dokumentace. Předmětná vyjádření orgánů pak 

budou součástí dokladové části projektové dokumentace.  
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f) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Při projektové přípravě této stavby, jejím provádění a užívání budou respektovány obecné 

požadavky na výstavbu stanovené prováděcími právními předpisy, zejména pak vyhláškou č. 

137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu ve znění vyhlášky č. 

491/2006 Sb. a vyhlášky č.502/2006 Sb. a dalšími právními předpisy. 

 

g) Údaje o splnění podmínek dříve vydaných rozhodnutí 

Soulad s územním plánem 

Územní plán města Ostrava, schválený dne 5.10.1994 usnesením Zastupitelstva města 

Ostravy č. 778/M, ve znění pozdějších změn a doplňků, definuje území stávajícího areálu 

ProLogis Parku Ostrava jako plochy pro funkci „Lehký průmysl, sklady, drobná výroba“. 

Stavba je tedy navržena v souladu se schváleným územním plánem města Ostrava a je pouze 

doplněním stavby Skladové haly DC2. 

Kolaudační rozhodnutí skladové haly DC2 (SO 602) 

Užívání stavby skladové haly DC2 bylo povoleno kolaudační souhlasem vydaným 

Statutárním městem Ostrava – Úřadem městského obvodu Poruba – odborem právním vztahů, 

výstavby a životního prostředí pod č.j. POR 22017/2008 dne 7.7.2008. 

 

h) Věcné a časové vazby, související stavby 

Etapizace výstavby 

Realizace stavby bude probíhat v jedné etapě.  
 

Podmiňující, související investiční akce 

Stavba administrativní budovy ve skladové hale DC2 pro společnost GEIS CZ  s.r.o. není 

podmíněna jinými podmiňujícími nebo souvisejícími stavbami nebo investičními akcemi. 

 

i) Předpokládaná lhůta výstavby a její postup 

Předpokládaný termín zahájení výstavby: 09/2011 

Předpokládaný termín ukončení výstavby: 01/2012 
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j) Statistické údaje o stavbě 

Druh ukazatele 
Měrná 

jednotka 
Hodnota 

Orientační hodnota stavby (nebytové) tis. Kč 12 000 
Celková podlahová bytová plocha m2 0 
Celková podlahová nebytová plocha (pouze 
stavba) m2 cca 432 
Celková zastavěná nebytová plocha (pouze 
stavba) m2 cca 260 
Celkový obestavěný prostor (pouze stavba) m3 cca 1988 
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B. Souhrnná technická zpráva 

 
 

1. Charakteristika území stavby 

a) Zhodnocení polohy a stavu staveniště 

Připravovaná výstavba nového Administrativní budovy pro budoucího nájemce části 

halového objektu DC2 (SO 602) – společnost GEIS CZ s.r.o. bude umístěna v cca ½ délky 

haly při západní fasádě uvnitř stávající budovy skladové haly DC2 (SO 602) výrobně 

logistického areálu ProLogis Park Ostrava v prostoru vymezeným modulovými osami J – K / 

1 – 2 této haly. 

Celkový nájemní prostor společnosti GEIS CZ s.r.o. v hale DC2 (SO 602) je vymezen 

modulovými osami F – K. / 1 – 9. Předmětný nájemní prostor je na modulových osách haly F 

a K v celé délce tj. mezi osami haly 1 – 9 oddělen od ostatního vnitřního prostoru haly DC2 

(SO 602) plnoplošnými stavebními stěnami (nájemní prostor tvoří samostatný požární úsek). 

Stavba stávající haly DC2 (SO 602) je v současné době zčásti využívána dvěma nájemci – 

společnostmi  Richter + Frenzl, která má v pronájmu prostor vymezený modulovými osami  

A – C.2 / 5 - 9 a společností IN TIME Spedice, která užívá prostor vymezený modulovými 

osami haly A – C.2 / 1 – 6. 

Skladová hala DC2 a tím i navrhovaná stavba je dle nového stavu katastru nemovitostí, po 

dokončení výstavby skladových hal SO 601 (DC1) a SO 602 (DC2), umístěna na pozemku 

p.č. 2869/44*, manipulační plocha v okolí haly SO 602 (DC2) je umístěna na pozemku p.č. 

2869/46* v katastrálním území Poruba. 

Nový stav katastru nemovitostí je definován dle Geometrického plánu pro vyznačení budov a 

rozdělení pozemků č. 2112-65/2008 vyhotovený Ing. Bedřichem Vynikalem, Nálevkova 13, 

772 00 Olomouc. Tento geometrický plán ověřil dne 2.6.2008 pod č. 21/2008 úředně 

oprávněný geodet Ing. Petr Červenka. Ověřený geometrický plán s očíslováním parcel byl 

odsouhlasen Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrálním pracovištěm 

v Ostravě dne 16.6.2008 pod č. 1221/2008. 

Soupis pozemku dotčených stavbou je uveden v průvodní zprávě. Investorem a stavebníkem 

stavby vestavku ve stávající hale DC2 pro nového nájemce (GEIS CZ s.r.o.) je společnost 

ProLogis Czech Republic XXII s.r.o., člen koncernu ProLogis, která je vlastníkem stavby 

budovy haly DC2 a pozemků na kterých je tato stavba umístěna včetně okolních 

manipulačních ploch. 
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Soupis údajů o stávajících ochranných a bezpečnostních pásmech je uveden v průvodní 

zprávě. 

Soupis výchozích dokladů pro vypracování projektové dokumentace a informace o 

provedených průzkumech jsou uvedeny v průvodní zprávě. Součástí soupisu výchozích 

podkladů jsou i použité mapové a geodetické podklady. 

 

b) Bilance ploch stavby 

Bilance zastavěné plochy stavebními objekty v rámci stávajícího areálu ProLogis Parku 

Ostrava koncernu společností ProLogis Czech Republic zůstává beze změny. Realizací stavby 

dojde pouze ke změně využití podlahové plochy v rámci stavby halového objektu DC2 (SO 

602). 

Bilance ploch stavby  
Druh plochy Výměra (m2)  
Zastavěná plocha (pouze stavba) cca 260 
Podlahová plocha (pouze stavba) cca 432 
(výměra výrobně - skladové části nájemního prostoru  GEIS CZ s.r.o. je cca 9 452 m2) 

c) Příprava území pro výstavbu 

Vzhledem k realizaci stavby uvnitř skladové haly není třeba přípravných prací pro výstavbu. 

Veškeré přípravy pro napojení inženýrských sítí pro realizaci stavby byly vybudovány 

v rámci výstavby halového objektu DC2 (SO 602). 

 

2. Urbanistické, architektonické a dispoziční řešení 

a) Účel stavby 

Halový objekt DC2 (SO 602) byl realizován v rámci výstavby výrobně logistického parku 

ProLogis Park Ostrava společností GEMO Olomouc, pro investora / majitele areálu – koncern 

společností ProLogis v roce 2008. Halový objekt je navržen jako výrobně skladová hala pro 

typické výrobně logistické nájemce, kde se uvažovalo s výstavbou celkem 6 administrativně-

sociálních budov umístěných při nárožích stavby resp. hranic požárních úseků.  

V době realizace nebyly nájemci známi a proto byla hala postavena bez administrativně-

sociálních budov. Hala byla opatřena pouze přípravou inženýrských sítí pro jejich napojení.  

Dle požadavků budoucího nájemce - společnosti GEIS CZ s.r.o. bude vyčleněn předmětný 

nájemní prostor v hale DC2 o celkové výměře cca 9 712 m2, který je vymezený osami F – K. / 
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1 – 9. Většina plochy nájemního prostoru bude sloužit pro vykládku, třídění, skladování, 

balení a vychystávaní různorodého sortimentu zboží a výrobků. 

Jako zázemí pro užívání nájemního prostoru bude mezi modulovými osami haly J – K / 1 – 2  

vybudována administrativní budova o půdorysných rozměrech cca 11,6 x 22,2 m. 

Účelem stavby je zajištění sociálního a administrativního zázemí pro pracovníky nájemce. 

Celkem se uvažuje s 10 pracovníky administrativy a 106 skladovými dělníky. 

 

b) Urbanistické řešení stavby 

Stavba se bude nacházet na západní straně haly DC2 v cca ½ délky haly. Návaznost na vnější 

plochy je tedy dána umístěním skladové haly a pozicí vestavby v hale. 

 

c) Architektonické řešení 

Záměrem investora ve spolupráci s budoucím nájemcem je zřízení dvoupodlažní zděné 

budovy o půdorysných rozměrech cca 11,6 x  22,2 m v při západní fasádě stávající haly DC2 

(SO 602) – v prostoru mezi osami sloupů J – K / 1 – 2, která zajistí nájemci a uživateli 

předmětných skladových prostorů, firmě GEIS CZ s.r.o., potřebné provozní prostory.  

Budova je navržena pro administrativní provoz a šatny se sociálním zázemím skladových 

dělníků. Celkem se uvažuje s 10 pracovníky administrativy a 106 skladovými dělníky.  

Přes hlavní vstup do budovy mezi osami J.3 – K je ze vstupu přístupná kancelář pro klienty. 

Dále z centrální chodby je řešen přístup do zasedací místnosti, kanceláře manažera, open 

space, WC muži, WC ženy, WC invalida a do schodišťového prostoru. Tento zahrnuje 

chodbu, umožňující průchod z vestavby na skladovací plochu uvnitř skladové haly, úklidovou 

místnost umístěnou pod výstupním ramenem schodiště, a dvouramenné schodiště. Samostatný 

vstup mezi osami J – J.1 je vstupem pro řidiče, kde se nachází příjmová místnost a hygienické 

zázemí pro řidiče. 

V 2. nadzemním podlaží je rovněž navržena centrální chodba, umožňující vstup kanceláří 

manažerů, denní místnosti, úklidové a technické místnosti a do šaten pro ženy a muže. 

Z těchto jsou přístupná samostatná hygienická zázemí. 

Stavba si vyžádá úpravy ve fasádě haly. Jedná se o provedení nových oken a nových 

vstupních dveří ve fasádě TRIMO a v základových prazích. Dále budou nad střechu vyvedeny 

spaliny od plynového kotle. Na střechu bude instalován ventilátor obsluhující odsávání 

z místa pro nabíjení vysokozdvižných vozíků.  
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d) Stavebně technické řešení 

Stavebně technické řešení pozemích staveb je uvedeno v samostatné části viz. níže. 

 

e) Tepelně technické vlastnosti konstrukcí, požadavky na akustiku a osvětlení 

Konstrukce obvodového a střešního pláště objektů budou navrženy tak, aby jejich tepelně-

technické vlastnosti vyhověly ČSN 73 0540 - Tepelná ochrana budov a Zákonu o hospodaření 

energií č. 406/2000 Sb. 

Denní osvětlení budov je navrženo podle ČSN 73 0580 - Denní osvětlení budov.  

Akustické úpravy budou požadovány zejména v sociálně administrativních prostorách. 

Úpravy musí zaručit, aby se pracovníci vzájemně nerušili a aby nebyli rušeni zvuky 

ze skladového prostoru. 

 

f) Požárně bezpečnostní řešení stavby 

Popis řešení požárně bezpečnostního řešení navrhované stavby je popsáno níže v popisu 

stavebního objektu a dále podrobně řešení samostatnou částí projektové dokumentace. 

 

g) Užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu a orientace 

V rámci parkoviště pro osobní vozy určeného pro administrativní budovu je vyhrazeno  

parkovací stání pro vozidla osob s omezenou schopností pohybu a orientace.   

Do objektu je umožněn bezbariérový přístup. Stavební úpravy jsou navrženy dle požadavků 

vyhlášky č. 369/2001 Ministerstva pro místní rozvoj, kterou se stanoví obecné technické 

požadavky, zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

V návaznosti na vstupní část – chodbu je navrženo WC pro osoby s omezenou schopností 

pohybu a orientace. 

 

3. Popis stavebních objektů SO 602 C – Administrativní budova  GEIS 

a) Statické a stavebně technické řešení 

±0.000 = 245,50  m. n.m., výškový systém Bpv 
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Statické konstrukční řešení 

Stavba v hale je zděný dvoutrakt se stropem nad 1.NP z železobetonových stropních panelů 

ECHO. Strop 2.NP je tvořen trapézovými plechy s SDK záklopem s požadovanou požární 

odolností. 

Stavba je založena na základových pasech pod nosnými stěnami šířky 600, 700 a 1000 mm a 

hloubky 700 mm. Stěny jsou z cihelných bloků tl. 300 mm (POROTHERM CB-DF).  Na 

stěnách pod stropními konstrukcemi budou umístěny spojité železobetonové věnce 

propojující nosné podélné a příčné ztužující stěny pod stropem. 

Strop 1.NP je navržen ze železobetonových prefabrikovaných panelů ECHO šířky 1200MM 

(doplňkové šířky 1000, 700 a 600 mm) (podrobné schéma kladení stropních panelů – viz 

samostatný výkres F.ST.02). U stávající fasády je stropní konstrukce podporována ocelovými 

válcovanými nosníky osazenými na konzoly stávajících železobetonových nosných sloupů 

haly. 

Strop 2.NP bude proveden z trapézových plechů 153/280X0,88 jednotné délky 11,53 m. 

Trapézové plechy jsou při stávající fasádě vynášeny ocelovými válcovanými nosníky, které 

jsou uloženy na konzolách stávajících železobetonových sloupů. 

 

Obvodový plášť 

Do stávajícího obvodového pláště budou osazena pásová okna s plastovým rámem a dveře 

s hliníkovým rámem. Pro vynesení těchto otvorů bude do pláště ze sendvičových TRIMO 

panelů vložena ocelová nosná konstrukce z válcovaných ocelových profilů opatřena 

antikorozním nátěrem. Okenní otvory a dveře budou zaskleny tepelně-izolačním dvojsklem 

s koeficientem prostupu tepla Un=1,1 W/m2.K, rám bude s koeficientem prostupu tepla 

Un<2,4 W/m2.K. 

 

Izolace proti zemní vlhkosti a radonu 

Hydroizolace spodní části objektu bude řešena za pomoci HDPE folie. HDPE folie bude 

uložena přes geotextílii na zhutněnou zemní pláň. K železobetonovým konstrukcím bude 

kotvena přes nalepené bitumenové pásky. 

Pozemek byl na základě výsledků měření přiřazen střední radonový index – dle §6, odst. 4, 

zákona 13/02 Sb. (Atomový zákon č. 18/97 Sb. Ve znění pozdějších předpisů). Zatížení 
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středním radonovým indexem vyžaduje stavební ochranné opatření. Hydroizolační HDPE 

folie tedy bude sloužit i jako ochrana proti aktivnímu radonu (střední radonový index). 

 

Podlaha 

Stávající drátkobetonová deska bude v prostoru nového stavby vybourána a nahrazena novou 

podlahovou konstrukcí z drátkobetonové desky tloušťky 100 mm. Tloušťka stávající 

drátkobetonové desky je 180 mm 

Podlahy v celém objektu splňují požadavky vyhl. ČÚBPč. 48/1982 Sb. § 11 v návaznosti na 

vyhl. Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb. § 33 (součinitel tření nášlapné vrstvy 

nejméně 0,6). 

 

Vnitřní dělící konstrukce 

 
Sádrokartonové dělící konstrukce v administrativě: 

Sádrokartonové dělící konstrukce budou provedeny podle předpisů daných výrobcem 

použitého systému (Knauf, Rigips, Lafarge atd.). V prostoru stavby jsou použity SDK příčky 

tl. 100, 125 a 150 mm. Nosný rošt je tvořen z nosných CW profilů tl. 75, 100 mm. Nosný rošt 

je vyplněný akustickou izolací z minerální vaty (např. Rockwool, Isover), kapotovaný 

deskami GKB tl. 12,5 mm. Zvukové izolace budou provedeny v souladu s ČSN 730531. 

V prostoru sociálního zázemí a prostorech se zvýšenou vlhkostí administrativní části a šaten 

bude provedena kapotáž z SDK desek GKB-I impregnovaných (odolných vůči vlhkosti) tl. 

12,5 mm. 

 

Sádrokartonové dělící konstrukce v prostoru se zvýšenou vlhkostí: 

Sádrokartonové dělící konstrukce v prostorách se zvýšenou vlhkostí budou provedeny podle 

předpisů daných výrobcem použitého systému (Knauf, Rigips, Lafarge atd.). Nosný rošt je 

tvořen z nosných CW profilů tl. 75 mm vyplněný akustickou izolací z minerálních vat (např. 

Knauf, Rigips). Za prostory se zvýšenou vlhkostí jsou považovány WC, sprchy, umývárny, 

úklidové místnosti atd.. V těchto prostorech je nutno použít pro kapotáž SDK desky GKB-I 

impregnované (odolných vůči vlhkosti) tl. 12,5 mm. 
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Sádrokartonové předstěny fasádních panelů: 

Sádrokartonové předstěny fasádních stěn budou provedeny podle předpisů daných výrobcem 

použitého systému (Knauf, Rigips, Lafarge atd.). Nosný rošt je tvořen z nosných CD profilů 

tl. 50 a 100 mm vyplněný tepelnou izolací z minerální vaty (např. Knauf, Rigips). Kapotáž 

provedena z SDK desek GKB tl.12,5 mm. 

 

Sádrokartonové obklady vyzdívaných stěn 

Budou provedeny podle předpisů daných výrobcem použitého systému (Knauf, Rigips, 

Lafarge atd.). Nosnou část SDK desek tvoří CD profily, které budou kotveny do zděných, 

betonových a jiných konstrukcí. pomocí vrutů do hmoždin. Kapotáž provedena z SDK desek 

GKB tl.12,5 mm. 

 

Podhledy 

Stropní podhledy budou z rastru 600x600 mm. V prostoru úklidové místnosti v 1.NP bude 

použito plnoplošného podhledu na ocelovém roštu. Výplňové desky rastrového podhledu 

z kamenné vlny s povrchovou úpravou, desky v 2NP budou kazet Thermatex. Dekor kazety 

bude vybrán investorem z předložených vzorků. Požární odolnost stropních podhledů v 1.NP 

není požadována, pouze je nutno provést protipožární nátěr nebo kapotáž SDK nosných 

ocelových profilu, podporujících stropní panely. Podhledové konstrukce budou montovány 

v souladu s předpisy výrobce použitého systému např. (Knauf, Rigips, Lafarge atd.). 

 

Výplně otvorů 

Výplně otvorů tvoří dřevěné, ocelové, hliníkové dveře a plastová okna. Dveře na hranicích 

požárních úseků budou požárně odolné dle požadavků projektu požární ochrany. 

Dveře s požadavkem na požární odolnost je nutné opatřit štítkem s vyznačením požární 

odolnosti a je nutné doložit požárním atestem. Ocelové dveře budou vyrobeny a dodány 

firmou s patřičným výrobním atestem, která zajistí certifikaci a požadované hodnoty 

požárních odolností.  

Povrchová úprava fólií v imitaci dřeva u dřevěných dveří a nátěrem (nástřikem) v odstínu 

RAL u ocelových dveří. Dveře jsou standardně dodávány včetně ocelových zárubní 

opatřených nátěrem syntetickou barvou v odstínu RAL (určí investor). 

Pokud není určeno dodavatelskými vztahy jinak - popis dveří, evidenční čísla místností a 

popis účelu místnosti – zajišťuje zhotovitel stavby ve spolupráci s provozovatelem v rámci 

dodávky dveří, zámkových vložek včetně systému centrálního klíče. 
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Zhotovitel stavby je vždy povinen v rámci předvýrobní přípravy stavby prověřit rozměr 

stavebního otvoru pro osazení dveřních zárubní a okenních rámů, včetně zajištění správné 

funkce otevírání dveřních a okenních křídel. V případě odlišného rozměru zárubní nebo rámu 

je povinen tento rozměr přenést do realizace stavby. Tuto změnu je zhotovitel povinen zavčas 

konzultovat s projektantem. Důsledně provést dilatace po obvodu všech výplní otvorů. 

Dilatace ve svislém zdivu vyplnit PUR pěnou na vnitřním a venkovním povrchu přiznat v 

omítce dilatační spáru tloušťky 5 mm a tuto vyplnit trvale plastickým tmelem. 

 

Úpravy povrchů a nátěry 

Obklady 

Stěny v sociálních zařízeních jsou obloženy keramickými obklady do výšky dveří a v prostoru 

sprch do úrovně podhledu.  

V místnostech s keramickou dlažbou sokl výšky 100mm z keramické dlažby. V místnostech 

s kobercem po celém obvodě lišta z koberce výšky 50 mm. V místnosti serveru bude 

položeno antistatické PVC s PVC lištou po obvodu. 

 

Malby a nátěry 

K malování budou použity hmoty se zvýšenou odolností proti otěru (Jupol Economic, 

Primalex Plus, Stabil, Polar). Na nátěry sádrokartonových konstrukcí budou použity nátěrové 

hmoty doporučené výrobcem. 

Všechny plochy (prvky) železobetonového skeletu, které jsou viditelné (v interiéru), budou 

natřeny barvou v odstínu RAL (určí investor), ve dvou vrstvách. V případě nerovností nebo 

poškození povrchu na dílech skeletu budou tyto nerovnosti přetmeleny a zbroušeny do roviny, 

a potom teprve natřeny. Také všechny pohledové ocelové konstrukce budou natřeny základní 

barvou a následně syntetickou vrchní barvou v odstínu RAL (určí investor) ve dvou vrstvách. 

Stěny a strop jsou opatřeny penetrací a nátěrem bílou otěruvzdornou barvou ve dvou vrstvách. 

Všechny ocelové dveře a jiné výplně otvorů budou natřeny syntetickou barvou v odstínu RAL 

(určí investor). Pracovní postup: očištění, odmaštění, dva základní nátěry (červenou a šedou) 

a jeden vrchní nátěr syntetický v předepsaném odstínu RAL. 

Na omítnutých stěnách bude proveden disperzní nátěr a následně nátěr otěruvzdornou 

malbou. 
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Nátěry kovových doplňkových konstrukcí: 
Očištění, odmaštění, 2x nátěr základní. 

 

Konstrukce tesařské 

Budou použity pouze jako dočasné v rámci výstavby. 

 

Truhlářské výrobky 

Je podrobněji řešeno v projektové dokumentace v části tabulky PSV (truhlářské výrobky). 

Zámečnické výrobky 

 Ocelová válcované profily stropu 1NP a 2NP 

 Výměny v obvodovém plášti pro osazení oken a dveří 

 Vnitřní schodiště 

 Schodišťová stěna. 

Všechny vnitřní zámečnické výrobky opatřit nátěry dle podrobné specifikace na podrobných 

výkresech 

Pro provádění kovových atypických konstrukcí je nutno zpracovat dílenskou výrobní 

dokumentaci dle ČSN. 

 

Klempířské výrobky 

Materiál klempířských výrobků: pozinkovaný nebo lakovaný plech tloušťky 0,75 (0,63) mm. 

Provést dle ČSN. 

Je podrobněji řešeno v projektové dokumentace v části tabulky PSV (klempířské výrobky). 

 

Protipožární úpravy 

Konstrukce a požární úpravy musí být navrženy a provedeny tak, aby splňovaly požadované 

podmínky požární odolnosti. Řešení požární ochrany je popsáno v samostatné části projektu. 

Dodavatel musí pro stavbu použít jen takové výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po 

dobu předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručená požadovaná mechanická 

pevnost, stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví  a životního 

prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana  proti hluku a úspora energie. Použité materiály a 

výrobky  musí mít vlastnosti ověřené dle par. 20 a 24a zákona  č.30/1968 Sb. o státním 

zkušebnictví, ve znění zákona  č.54/1987 Sb/úplné znění č.84/1987/, zákona č.174/1968 Sb  o 
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státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona č. 159/1992 Sb., zák.č. 

47/1994 Sb. - viz par. 47 zákona 183/2006 Sb.  - stavební zákon.  

Všechny použité materiály a výrobky musejí mít atest popřípadě prohlášení o shodě, tyto 

dokumenty budou předány investorovi. 

Při provádění stavby musí být dodrženy technologické postupy a doporučení výrobců 

popřípadě dovozců výrobků a materiálů. 

b) Požárně bezpečnostní řešení 

Tato část projektové dokumentace pro stavební povolení obsahuje požárně bezpečnostní 

řešení stavby „Administrativní budova GEIS“.  

Skladová hala DC2 – SO 602 byla postavena v areálu distribučního centra ProLogis Park 

Ostrava pro majitele areálu – firmu ProLogis. Hala je provedena jako skladová hala pro 

typické logistické nájemce. Investorem a stavebníkem stavby vestavku ve stávající hale DC2 

pro nového nájemce je společnost ProLogis Czech Republic XXII, člen koncernu ProLogis, 

která je vlastníkem stávající stavby skladové haly DC2 a pozemků v k.ú. Poruba, na kterých 

je tato stavba umístěna. 

Realizační dokumentace skladové haly DC2 řešila halu bez administrativních budov. V areálu 

ProLogis Park Ostrava byly vybudovány funkční přípojky a rozvody inženýrských sítí 

potřebných pro provoz haly DC2 a přípravy pro napojení plánovaných staveb. Stávající 

logistická hala DC2 (SO 602) je požárně dělícími stěnami rozdělena na čtyři samostatné 

skladové části A  až  D, tvořící samostatné požární úseky.  

Tato dokumentace řeší vybudování nové dvoupodlažní administrativní budovy ve 

stávajícím požárním úseku SO 602 - N 1.02 – III.SPB (skladová část B) pro budoucího 

nájemce firmu GEIS CZ s.r.o. Stavba zaujímá prostor mezi osami sloupů J-K/1-2 (cca 256 

m2). Jedná se o zřízení dvoupodlažní zděné stavby o půdorysných rozměrech cca 22 x 11 m, 

která zajistí nájemci a uživateli skladových prostorů v části B, potřebné sociálně-

administrativní prostory.  

Řešení požární bezpečnosti této stavby vychází z přijaté koncepce PBŘ již realizovaného a  

provozovaného distribučního centra ProLogis Park Ostrava – Poruba.    

Podrobné řešení požární ochrany je popsáno v samostatné části projektu (viz. projektová 

dokumentace). 
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c) Zdravotní instalace – vnitřní vodovod a kanalizace 

Zpracovaná dokumentace ZT – Zdravotechnika řeší návrh domovních rozvodů ZT (vodovodu 

a kanalizace) stavby v Logistickém areálu ProLogis v Ostravě. Návrh rozvodů je řešen v 

návaznosti na areálové rozvody sítí.  

Projektová dokumentace je zpracována na základě podkladu architektonicko stavební části 

resp. řešení dispozic objektu - umístění objektu v terénu – jak výškově, tak polohově a 

z dostupných podkladů o místních sítích.  

 

Využití 

Pitná voda – napojení administrativní budovy bude vodovodní přípojkou PE 50x6,9 z 

areálových rozvodů. Přípojka pro napojení stavby je ukončena 1m před objektem.    

Splašková kanalizace – napojení bude přípojkou splaškové kanalizace do šachty Š37 na 

areálové stoce. Přípojka splaškové kanalizace DN150 je ukončená 1m před objektem.    

Dešťová kanalizace – skladová hala je napojená na místní areálovou síť dešťové kanalizace 

podtlakovým systémem VACURAIN. V rámci návrhu nového stavby nedochází k žádným 

zásahům do tohoto systému.  

 

Bilanční údaje  

Vodovod 

Příloha č.12- směrnice 428/2001 – Ministerstva zemědělství-směrná čísla spotřeby vody. 

Charakter využití – skladový areál – převážně rovnoměrný odběr 

dle výpočtu spotřeby – středně špinavý provoz  

Celkem v objektu předpokládáno - 11 administrativa á 44l/os/den 

50 dělníků v jedné směně á 80 l/os/den 

Q = 11.44 + 50.80 = 4 484 l/den 

Qmax  = 4 484 . 1,25 = 5 605 l/den 

Qmax.hod = Qmax . 2,1/24 = 588,53 l/hod = 0,163 l/s 

Potřeba TUV činí max.50 % z celkového odběru SV tj. 4 484*0,5 =2 242 l/den 

Stanovení maxima hodinové špičky odběru TUV = max.2 242* 2,1 /2 = 2350 l/hod. 
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Výpočtový průtok vnitřního vodovodu pro návrh vodoměrné sestavy 
 Výtoková armatura  Počet qi ( l/s ) 

Výtokový ventil  DN 15  5 0,2 

Výtokový ventil DN 20  1 0,4 

Výtokový ventil DN 25  0 1,0 

Nádržkový splachovač DN 15  12 0,15 

Umyvadlová baterie DN 15  13 0,2 

Dřezová baterie DN 15  1 0,5 

Sprchová baterie DN15  4 0,2 
CELKEM Qd =∑ϕ*q*n                                                2,83  
l/s 

 
Výpočtový průtok pro hadicové systémy s tvarové stálou hadicí se stanoví na současnost 

použití dvou hadicových systémů podle ČSN 73 0873 ze vztahu: 

QD = 0,52 . 2 = 1,04 l/s 

Přívodní potrubí studené vody bude dimenzováno na větší z výpočtových průtoku, tedy na 

výpočtový průtok QD = 2,83 l/s 

Při v = 1,8 m/s – odpovídá d= 44,76 mm – stávající zatažený přívod SN 50 vyhovuje. 

 

Kanalizace 

Stanovení průtoku splaškových odpadních vod Dle ČSN EN 12056-2   
Zařizovací předmět Systém DU  (l/s) Počet ks 

Umyvadlo, bidet 0,5 13 

Sprcha – vanička se zátkou 0,8 4 

Pisoár se splachovací nádržkou 0,5 5 

Kuchyňský dřez 0,8 1 

Záchodová mísa se splachovací nádržkou (6l)  2,0 12 

Keramická volně stojící výlevka 2,5 2 

Podlahová vpust DN 100 2,0 1 

Průtok odpadních vod  Qww = K√∑DU                                       4,56 l/s 
 

Popis technického řešení  

Kanalizace - venkovní rozvody: 

Pro odkanalizování stavby bude zřízena gravitační kanalizace, která bude napojena do 

stávající přípojky splaškové kanalizace DN150 ústící do Š38 na areálové stoce. Potrubí bude 
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vedeno v nezámrzné hloubce v otevřeném či paženém výkopu dle druhu terénu a zeminy – na 

zhutněném pískovém (štěrkopískovém) loži o minimální tloušťce 10 cm a bude obsypáno 

jemně zrněným zásypem bez ostrohranných částic o zrnitosti max. 20 mm 30 cm nad vrchol 

potrubí. Zásyp bude po vrstvách zhutněn.  Zpětný zához bude proveden vytěženou zeminou 

s hutněním po vrstvách, povrch bude zpětně upraven. 

 

Vodovod: 

Objekt bude napojen na areálový vodovodní řád DN250 vodovodní přípojkou PE 50x6,9. 

Areálová část přípojky je ukončená 1m před objektem. Domovní část vodovodní přípojky 

bude ukončená v místnosti č. 101– vstup.  

Pod stropem vstupu v podhledu bude instalovaná vodoměrná sestava. Od vodoměrné sestavy 

potrubí studené bude pokračovat hlavním rozvodem v podhledu chodby a z něj se provedou 

odbočky k napojení zařizovacích předmětů. Pokládka páteřního rozvodu pod stropem musí 

být řešená jako kompletní kluzné uložení rozvodu s obalením pěnovým návlekem 

s dostatečným zajištěním možnosti kompenzace rozvodu.  

Odbočky k jednotlivým zařizovacím předmětům budou vedeny v drážkách ve zdi.  

Na přívodech k jednotlivým skupinám zařizovacích předmětů budou osazeny uzavírací 

ventily příslušné dimenze. 

Na rozvod lze napojit pouze zařizovací předměty, které jsou upraveny tak, aby nemohlo dojít 

ke zpětnému nasátí vody, která již vytekla z rozvodu. 

Příprava TUV pro objekt bude zajištěna nepřímo ohřívaným zásobníkem TUV REFLEX 

S500 o objemu 500l, který je součástí dodávky ÚT.   

Domovní rozvod je navržen na standardní – běžně dostupný v ČR montovaný systém  - 

svařovaných plastů typu 3 HOSTALEN v tlakové řadě do PN 20 pro SV,TUV i CTUV,včetně 

typových tvarovek, kotvení úchytů a uzávěrů. (Výrobky např. FV PLAST, INSTAL PLAST, 

EKOPLASTIK – hlavní zásadou použitého materiálu – prohlášení o shodě a certifikace 

výrobku pro použití na rozvody pitné vody v ČR.)  

Montáž potrubí vody je nutno provést dle platné normy ČSN 73 6660. Při prostupu 

vodovodního potrubí stavebními konstrukcemi se musí zamezit pevnému spojení s touto 

konstrukcí (tepelná izolace, chránička). Nutno dodržet nejmenší dovolené vzdálenosti od 

konstrukcí a ostatního potrubí. Vzdálenosti kotvících míst pro příslušný profil potrubí jsou 

upřesněny v normě ČSN 73 6660. 
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Kanalizace - Svodné potrubí 

Svodné potrubí bude vedeno pod podlahou 1.NP. Bude provedeno z trub PVC-KG DN 110 - 

160 ve spádu min. 2%.  

Svislá odpadní potrubí: 

Svislá odpadní potrubí budou provedena z trub a tvarovek PP-HT příslušné dimenze. Budou 

vedena v drážkách ve zdi a zaplentována. Odpadní potrubí budou zakončena v objektu zátkou 

– 5.2, 5,3, 8.1, 9, 11.1, 12, přivzdušňovacím ventilem – 3, 5.1,10, 13, 14,  a větrací hlavici – 

8.2, 5.6.  

 

Kanalizace - Připojovací potrubí 

Připojovací potrubí budou provedena z trub a tvarovek PP-HT. Budou vedena v drážkách ve 

zdech ve spádu min. 3%. Potrubí vedená nad zasedací místnosti – v podhledu budou 

akusticky izolována. 

Každý zařizovací předmět a každé napojení na kanalizaci musí být opatřeno příslušnou 

zápachovou uzávěrkou.  

Zkouška vnitřní kanalizace se skládá z technické prohlídky, ze zkoušky vodotěsnosti a 

plynotěsnosti podle ČSN 75 6760 čl. 14.1 – 14.3. Do doby vykonání technické zkoušky a 

zkoušky těsnosti a plynotěsnosti se musí potrubí ponechat přístupné a to tak, aby byly spoje 

v plném rozsahu přístupné. 

Projekt předpokládá, že provádění bude zajištěno autorizovanou firmou, bude se řídit 

platnými předpisy a normami ČSN a technickými předpisy výrobců jednotlivých materiálů.  

 

Zařizovací předměty 

Pro potřebu návrhu trubních tras rozvodů je uvažováno s osazováním evropského standardu – 

WC konzolové ze zakrytou nádrží,umyvadla velká keramická se spodním napojováním 

stojánkových baterií přes rohové ventily s integrovanými sítky např. SCHELL pod zařízením. 

Rozteče rozet ventilů musí i následně umožnit dodatečnou montáž keramického zákrytu 

zápachové uzávěrky. 

Před zahájením vlastních prací na trubních rozvodech budou konkrétní výrobky dohodnuty 

uživatelem spolu s dodavatelem části ZT – případně budou jednotlivé modely dostupné na 

stavbě pro potřebná doměření. Montáže zahraničních prvků budou řešeny dle montážních 

schémat a šablon dodávaných výrobcem spolu se zařízením. Směrové, výškové kóty a přesné 
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polohy zařízení budou určeny v architektonické části spolu s konkretizováním typu a modelu 

s prováděním výkresů detailů a spárořezů v jednotlivých místnostech. 

 

Všeobecně 

Provedení je zřejmé z přiložené výkresové části F.ZT – Zdravotechnika (není součástí této 

práce). Případné odchylky od provedeného návrhu v souvislosti s instalováním konkrétních 

zařízení či prvků - vždy dle montážních schémat a šablon dodávaných výrobcem spolu se 

zařízením.  

 

d) Vnitřní rozvody plynu 

Tato část projektové dokumentace řeší rozvody zemního plynu ve skladové hale SO 602 

v ProLogis Parku Ostrava, jejíž část si pronajímá společnost GEIS CZ s.r.o..  

 

Využití a bilanční údaje 

Skladová hala SO 602 je již plynofikována. Zemní plyn v hale je využíván převážně pro 

potřeby vytápění. Projekt řeší úpravu a rozšíření stávajících rozvodů plynu a jejich rozdělení 

dle požadavku investora.  

Z výkresové dokumentace skutečného provedení skladové haly je zřejmé, že rozvody 

vnitřního NTL plynovodu jsou z provozního hlediska rozděleny na šest samostatných okruhů. 

Toto rozdělení je provedeno na hlavním rozvodu. Každý okruh (sekce) je opatřen 

membránovým plynoměrem dle kapacity konkrétních instalovaných spotřebičů. Nejedná se o 

fakturační plynoměry, slouží pouze pro rozúčtováni nákladů na vytápění.  

Stávající rozvody plynu jsou vedeny na táhlech pod střešní konstrukci. Vybudováním 

administrativní budovy je nutné na rozvody plynu dopojit plynové kotle. Tato instalace si 

vyžaduje zároveň demontáž části stávajících rozvodů a náhradu rozvodů za rozvody větší DN.  

Na stávající rozvody plynu je nutné instalovat tmavé zářiče, pro které jsou připraveny 

odbočky na stávajícím potrubí.  

Pronajímaný prostor společností GEIS CZ s.r.o. je tvořen dvěma sekcemi stávajících rozvodů 

(sekce C + sekce D).  

 

Bilanční údaje o spotřebě plynu 

Instalované spotřebiče: NTL ZP 
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Sekce C skladové haly  - Stávající spotřebiče 

Spotřebiče Výkon 1ks ( kW ) Počet ks Qmax 1ks ( m3/h ) Qmax celkem  ( m3/h ) 
Plynový infrazářič 
HELIOS 50UD+ 

 
49,8 

 
3 

 
5,47 

 
16,41 

Plynový infrazářič 
HELIOS 40UD+ 

 
36,1 

 
1 

 
4,27 

 
4,27 

 
Nově navržené spotřebiče : 
Spotřebiče Výkon 1ks ( kW ) Počet ks Qmax 1ks ( m3/h ) Qmax celkem  ( m3/h ) 
Plynový infrazářič 
HELIOS 50UD+ 

 
49,8 

 
1 

 
5,47 

 
5,47 

Plynový infrazářič 
HELIOS 40UD+ 

 
36,1 

 
3 

 
4,27 

 
12,81 

Plynový kotel 
45kW 

 
45 

 
2 

 
4,8 

 
9,6 

CELKEM sekce C                                  433,6 kW      48,56 m3/h 

Předpokládaný souběh spotřebičů k=0,8                 48,56 x 0,8 = 38,85 m3/h  
 

Plynoměr     ELSTER G40 
      DN 80, Qmax = 65 m3/h 

 

Popis technického řešení  

Stávající sekce C skladové haly SO.602, kde je nově navržena administrativní budova je 

měřená 1 plynoměrem G 40. Stávající sekce D haly SO.602 je měřená také 1 plynoměrem 

G40.  

V současné době jsou pro vytápění skladové haly nainstalovány tmavé zářiče pro pokrytí 

teploty vzduchu +5°C. Vzhledem k druhu provozu v pronajímané části haly je nutné na 

pokrytí teploty vzduchu na ploše +15°C nainstalovat další tmavé zářiče. Při návrhu skladové 

haly se již s takovým stavem počítalo a tak na stávajícím rozvodu NTL plynu jsou připravený 

odbočky pro napojení dalších zařízení. Na připravené odbočky se v sekci C nainstaluji čtyři 

tmavé zářiče – jeden HELIOS 50UD+ o výkonu 49kW a tři HELIOS 40UD+ o výkonu 

36,1kW – viz projektová dokumentace (není součástí této práce). 

Na připravené odbočky se v sekci D nainstaluje pět tmavých zářičů – jeden HELIOS 50UD+ 

o výkonu 49kW a čtyři HELIOS 40UD+ o výkonu 36,1kW – viz projektová dokumentace. 

Vybudováním stavby je potřeba na rozvody plynu sekce C napojit plynové kotle v technické 

místnosti. V návrhu rozvodů plynu skaldové haly se počítalo s rezervou pro napojení kotle 

3,5m3/h. Provoz stavby společnosti GEIS CZ s.r.o. si vyžaduje instalaci 2 kotlů o výkonu 

45kW. Z tohoto důvodu je nutné část rozvodů plynu sekce C demontovat a nahradit je 
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rozvody větší dimenze – viz projektová dokumentace. Potrubí pro napojení se povede pod 

střešní konstrukcí křížení os H2-H3/2, u J1/2 klesne na kótu +10,000, pod nosník střešní 

konstrukce, následně na kótu +7,100 a rozvod bude pokračovat po stěně stavby kde v úrovni 

technické místnosti klesne na kótu 1,5m pro osazení HU – KK50 a následně stoupa na 

+6,000, kde projde stěnou v chráničce s těsnicími čely do technické místnosti.  

 

Hlavní zásady provádění plynovodu 

Zajištění prací odbornou firmou oprávněnou pro montáže plynovodů znalou technických 

podmínek a norem pro provádění plynovodů. Spolu s prováděnými montážními pracemi 

budou prováděny tlakové zkoušky a revize nového rozvodu. Následně bude potrubní rozvod 

opatřen ochranným nátěrem. 

Prostupy stavební konstrukcí v ocelových chráničkách s přesahujícími konci. Po dobu 

svářečských prací a po jejich ukončení bude zajištěn protipožární dohled po dobu stanovenou 

technikem PO. 

Veškeré montážní práce budou prováděny výhradně v souladu s ustanovením platných EN 

1775-ČSN 386441,TPG 70401,ČSN 386420,ČSN EN 070703 nová  2005 , včetně 

souvisejících předpisů, norem a ustanovení platných v době vlastní realizace díla. 

 

Závěr části Vnitřní rozvody plynu 

Provedení je zřejmé z přiložené výkresové části F.PL. – Vnitřní rozvody plynu (není součástí 

této práce). Případné odchylky od provedeného návrhu v souvislosti s instalováním 

konkrétních zařízení či prvků - vždy dle montážních schémat a šablon dodávaných výrobcem 

spolu se zařízením. Případné odchylky v souvislosti s konkrétní situací řešení na místě dle 

skutečných průběhů místních sítí budou řešeny dodavatelskou firmou spolu se záznamem 

úpravy do stavebního deníku a grafického vyznačení do archivního pare F.PL předávaného 

dodavatelskou firmou uživateli po ukončených montážních pracích jako provedení 

skutečného stavu. 

 

e) Vytápění 

Projekt řeší ve stupni pro stavební povolení systém tepelné techniky Administrativní budovy 

Geis v hale DC2, ProLogis Park Ostrava. 
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Systém tepelné techniky sestává ze zdroje tepla a rozvodů otopné vody pro ústřední vytápění 

a ohřev TV. 

Projekt byl zpracován na základě těchto podkladů: 

 projektová dokumentace stavební část 

 požadavky investora na technické řešení 

 

Oblastní klimatické podmínky 

 oblastní teplota dle ČSN 06 0210    -15°C 

 průměrná teplota v otopném období    +3,6°C 

 počet dnů v otopném období     219 

 

Tepelná bilance 

Příkon tepla pro vytápění byl stanoven výpočtem tepelných ztrát podle platné ČSN EN 12 831 

„Tepelné soustavy v budovách – Výpočet tepelného výkonu“. 

Tepelně technické vlastnosti jednotlivých konstrukcí byly stanoveny výpočtem 

z materiálových konstant uvedených v platné ČSN 73 0540-3 (Tepelná ochrana budov, část 3: 

Výpočtové hodnoty veličin pro navrhování a ověřování). 

 

Tepelná bilance: 

Potřeba tepla pro vytápění         25   kW 

Potřeba tepla pro ohřev TV        90   kW 

Vestavek celkem       115   kW 

Přípojná hodnota         90   kW 

Teoretická roční potřeba tepla     124 480 kWh/rok 

 

Vytápění stavby 

Zdroj tepla 

Administrativní budova bude vybavena samostatným zdrojem tepla v místnosti č. 210. 

Zdrojem tepla bude dvojice v kaskádě zapojených nástěnných kondenzačních plynových 

kotlů BAXI LUNA HT 1.450-P, každý o jmenovitém výkonu 45 kW (celkem 90 kW). 
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Pomocí kotle bude ohřívána otopná voda pro otopná tělesa a teplá voda. Ohřev TV bude 

centrální pomocí nepřímoohřívaného zásobníkového ohřívače TV REFLEX S500/2 o objemu 

500 l se dvěma topnými spirálami.  

Přívod studené vody do zásobníku bude vybaven pojistným ventilem, zpětnou klapkou, 

vodoměrem, tlakoměrem, uzavírací a vypouštěcí armaturou (dodávka ZTI). Připojení 

zásobníku bude provedeno dle ČSN 06 0830, ohřívání TV bude prováděno v souladu 

s ČSN 06 0320. V regulaci bude nastavena termická dezinfekce TV (ohřátí nad 65°C) 

jedenkrát za den dle ČSN 06 0320. 

Pro oddělení otopné soustavy od kotlového okruhu bude sloužit hydraulický vyrovnávač 

dynamických tlaků ETL, velikost I. 

Oběh otopné vody v okruhu ÚT bude zajišťovat elektronické čerpadlo. Ohřev TV bude 

přednostní. 

Navržené kotle jsou v provedení C uzavřené plynové spotřebiče s nuceným odtahem spalin a 

přívodem spalovacího vzduchu. Odtahy spalin budou provedeny systémovými 

koncentrickými kouřovody (80/125 mm) nad střechu haly, kde budou vyústěny v souladu s 

platnou ČSN 73 4210 „Provádění komínů a kouřovodů a připojování spotřebičů paliv“. 

Přívody spalovacího vzduchu budou zajištěny koncentrickými kouřovody. Koncentrické 

kouřovody vedené prostorem haly (nad střechou vestavku) budou opatřeny minerální izolací 

s minimální požární odolností 60 minut. 

Spotřebiče jsou klasifikované dle TPG G 704 01 jako uzavřené bez požadavku na zajištění 

přívodu spalovacího vzduchu.  

Jako pojistné zařízení budou sloužit v kotlích integrované pojistné ventily s otevíracím 

přetlakem 3 bar. 

Expanzním zařízením bude membránová expanzní nádoba REFLEX NG 35/3 o objemu 35 l. 

Doplňování vody do otopné soustavy bude ruční pomocí odnímatelné hadice, plnící tlak 150 

kPa. 

 

Rozvody topné vody 

Rozvody, převážně vedené v podhledu a předstěnách, budou provedeny z ocelových trubek 

černých bezešvých spojovaných převážně svařováním a z měděných trubek spojovaných 

pájením. Kotvící technika bude součástí dodávky RTCH. 

Potrubí bude provedeno, odzkoušeno a zdokladováno dle ČSN EN 13 480. 
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Tepelná dilatace potrubí bude zajištěna přirozenými ohyby trasy a pomocí U a L 

kompenzátorů.  

Všechna potrubí budou opatřena základním nátěrem a návlekovou tepelnou izolací dle 

výkresové části (potrubí vedená v lištách nebudou tepelně izolována). Tepelné izolace musí 

být provedeny v souladu s vyhláškou MPO č. 193/2007 Sb. 

Použité armatury budou běžného provedení přírubové (bezpřírubové) nebo závitové PN 6 až 

16.  

Rozvody ÚT budou provedeny v předepsaném spádu min. 0,3% tak aby byly řádně 

odvzdušnitelné a vypustitelné, s důrazem na rozvody v podlahách.  

Prostupy požárně dělícími konstrukcemi budou požárně utěsněny. 

 

Tepelné izolace 

Tepelné izolace musí být provedeny v souladu s vyhláškou MPO č. 193/2007 Sb.  

Izolováno bude veškeré potrubí včetně rozdělovačů, akumulačních nádob, ohybů, 

přírubových spojů a dalších zařízení.  

Pro rozvody tepla bude použita tepelná izolace z minerálních vláken popř. návlekové tepelné 

izolace z pěnových hmot. Hodnota tepelné vodivosti µ<0,04 W/mK. Tepelná izolace 

z minerální plsti bude opatřena hliníkovou folií. 

Tloušťky tepelných izolací rozvodů tepla: 

 DN15   13 mm 

 DN20-DN32  20 mm 

 DN40-DN65  30 mm 

  

Regulace 

Výkon kotlů bude řízen v kaskádě, ohřev TV spínáním nabíjecího čerpadla. Okruh ÚT bude 

ekvitermně regulovaný automatikou kotle. Ohřev TV bude přednostní. 

 

Požadavky na ostatní profese 

Silnoproud a MaR 

  regulace zařízení dle kapitoly 5. 

 připojení zařízení ÚT (kotle, čerpadla) na elektrický proud dle legendy pozic ve 
schématu ÚT (není součástí této práce) 
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 prokabelování čidel venkovní teploty 

 

ZTI 

 přívod studené vody DN20 do místnosti se spotřebičem  

 odvodnění podlahy zdroje tepla  

 přívod zemního plynu ke kotlům: 2x5,1 m3/h 

 připojení odvodů kondenzátu a přepadů od pojistných ventilů do kanalizace 

 připojení zásobníku TV na rozvody vody v objektu (včetně pojistného ventilu) 

 

STAVBA 

 prostupy pro rozvody ÚT 

 prostupy stropem vestavku a střechou haly pro koncentrické odvody spalin od 

kotlů umístěných v technické místnosti 

 

Funkční zkoušky zařízení 

Před předáním zařízení odběrateli do provozu musí být dle ČSN 060830 instalované 

zabezpečovací zařízení (pojistné ventily, expanzní nádoby) odzkoušeno včetně elektrických 

částí. O zkoušce bude vyhotoven písemný zápis. 

Před uvedením do provozu musí být zařízení vyzkoušena.  Nejprve budou provedeny dílčí 

zkoušky a to zejména: 

 Tlaková  zkouška  (zkouška těsnosti)  otopné  soustavy bude provedena  dle 

ČSN 06 0310  (otevírací přetlak poj.ventilu jistící  otopnou soustavou je 300  kPa - 

tato hodnota odpovídá nejvyššímu pracovnímu přetlaku  otopné soustavy v úrovni 

poj.ventilu). 

 Funkční zkoušky budou pro jednotlivá zařízení provedeny samostatně dle 

dokumentace dodavatele příslušného zařízení. Vyzkoušení zdroje tepla jako celku 

znamená vyzkoušet funkce jednotlivých elementů zařízení  MaR  -  stanoví a 

provede dodavatel MaR. 

 Na veškerá el. zařízení musí být provedena revizní zpráva. 

Závěrečnou zkouškou  bude  topná  zkouška  (viz  ČSN  060310,čl. 138, 140, 141, 143),  při  

které  bude  provedena i zkouška dilatační (viz ČSN 06 0310, čl. 137) a zacvičena obsluha. 
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Poznámky k dodávce 
Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní 

manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, 

aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. 

Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál 

nebo výkony doplnit a ocenit. 

Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a 

montáž akce. 

Všechny použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice. 

Součástí potrubí jsou kolena, oblouky, redukce, uložení, šroubení, prostupové manžety, 

podpěry, konzoly a veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení potrubí (včetně pevných, 

kluzných bodů a dalších prvků zajišťující dilataci potrubí). Potrubí bude provedeno, 

odzkoušeno a zdokladováno dle ČSN EN 13 480. 

Přírubové a bezpřírubové armatury jsou uvažovány včetně protipřírub, těsnění, šroubů atd, 

závitové armatury budou osazeny včetně připojovacích šroubení. 

Manometry budou použity včetně smyčky a trojcestného manometrického kohoutu, teploměry 

včetně návarku a jímky. 

Veškerá zařízení (čerpadla, výměníky atd.) jsou uvažována včetně připojovacích protipřírub 

popř. šroubení. 

Součástí dodávky je i propláchnutí veškerého potrubí, hydraulické zaregulování soustavy 

měřicím přístrojem, oživení systémů, všechny potřebné zkoušky (dle platných předpisů v 

ČR), zaškolení obsluhy včetně výkresů skutečného provedení a návodů k obsluze a údržbě, 

provozních knih a řádů. O provedených zkouškách budou vystaveny protokoly. 

Bude provedeno měření hluku pro instalovaná zařízení ve venkovním a vnitřním prostředí. O 

měření bude proveden protokol  

V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a 

požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkové ceny a 

nebudou zvlášť hrazeny. 

Všechna strojní zařízení a rozvody budou opatřena předepsanými antihlukovými a 

antivibračními izolacemi ve smyslu platných předpisů. Tyto izolace jsou součástí jednotkové 

ceny a nebudou zvlášť hrazeny. 

Tepelně neizolované části potrubí a kovové kotevní a pomocné prvky budou opatřeny 

syntetickým základním a dvojnásobným konečným nátěrem. Tyto práce a dodávky jsou 
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součástí nabídky a nebudou zvlášť hrazeny. Tepelně izolované prvky budou opatřeny 

základním nátěrem. 

Součástí díla je dodávka a provedení všech tepelných izolací potrubí v rámci jednot. ceny. 

tepelné izolace budou provedeny dle. vyhl. 193/2007 Sb. 

Veškeré práce budou provedeny odbornou montážní firmou úhledně, řádně a kvalitně 

řemeslným způsobem.  

 

f) Vzduchotechnika 

Předmětem dokumentace pro stavební povolení je řešení vzduchotechniky Administrativní 

budovy GEIS.  

Výchozí podklady a data 

Venkovní výpočtové parametry 

letní období te = 30°C, he = 58 kJ/kgs.v. 

zimní období te = -12°C, ϕe = 90% 

 

Parametry mikroklimatu 
Šatna 

vnitřní teplota  zimní období   20 ± 2°C 

letní období  teplota není upravována 

Kanceláře a server 

vnitřní teplota  zimní období   20 ± 2°C 

   letní období    26 ± 2°C 

Teplota v ostatních prostorech a relativní vlhkost není upravována. Zařízení vzduchotechniky 

není určeno ke krytí tepelných ztrát objektu, krytí tepelných ztrát zajistí profese ÚT. 

Dimenzování množství větracího vzduchu pro jednotlivá zařízení bylo provedeno dle výměn 

předepsaných hygienickými směrnicemi. 

 

Stanovené průtoky vzduchu: 

Přívod vzduchu 

zasedací místnost  50  m3.h-1/ osoba 

šatna  20  m3.h-1/ šatní skříňka 

Odvod vzduchu 
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WC 80  m3.h-1 

sprcha 150  m3.h-1 

úklidová komora  50  m3.h-1 

pisoár 25  m3.h-1 

 

Hladina hluku od vzduchotechniky 

 maximální hladina hluku ve vnitřním prostoru: 

  kanceláře    45 dB(A) 

  sociální zařízení, denní místnost 50 dB(A) 

 maximální hladina hluku ve venkovním prostoru před chráněným objektem: 

  ve dne 50 dB(A) 

  v noci nebude zařízení provozováno 

 

Popis a princip funkce jednotlivých VZT zařízení 

Zařízení č. 1 –  Šatny 
Toto zařízení slouží k nucenému přívodu čerstvého upraveného vzduchu do prostoru šaten 

mužů a žen a nucenému odvodu znehodnoceného vzduchu ze sociálního zařízení šaten. 

Pro přívod vzduchu slouží dva potrubní ventilátory osazené nad podhledem v šatnách. 

Přívodní zařízení je vybaveno přívodním ventilátorem, elektrickým ohřívačem, podtlakovou 

klapkou a filtrem třídy G3. Ventilátor je napojen na kruhové SPIRO potrubí přes pružné 

manžety. Před a za ventilátorem jsou osazeny kruhové tlumiče hluku ke snížení hlukové 

zátěže ve vnitřním a venkovním prostoru. Šatny mužů i žen mají samostatná zařízení pro 

přívod a odvod vzduchu. 

V zimním období je přiváděný vzduch ohříván na požadovanou teplotu 20 ± 2°C, v letním 

období není vzduch tepelně upravován.  

Čerstvý vzduch pro toto zařízení je přiveden kruhovým potrubím z fasády pod střechou 

objektu. Potrubí je na fasádě ukončeno nasávací protidešťovou žaluzií.  

Distribuci vzduchu zajišťují přívodní a odvodní plastové ventily s regulací. Ventily jsou na 

potrubní rozvod napojeny ohebnými hadicemi. Potrubní vodorovné rozvody jsou z kruhového 

pozinkovaného SPIRO potrubí.  

Odvod znehodnoceného vzduchu zajišťují dva potrubní ventilátory, jeden pro sociální 

zařízení žen, druhý pro sociální zařízení mužů. Ventilátory jsou osazeny v podhledu nad 

sociálním zařízením. Za každým ventilátorem je osazena přetlaková klapka pro zabránění 
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nežádoucího proudění vzduchu při vypnutém zařízení. Ventilátory je napojeny na kruhové 

SPIRO potrubí přes pružné manžety. Před a za ventilátorem jsou osazeny kruhové tlumiče 

hluku ke snížení hlukové zátěže ve vnitřním a venkovním prostoru. Vzduch bude vyfukován 

odvodním potrubím přes protidešťovou žaluzií umístěnou na fasádě pod střechou objektu. 

Přívodní a odvodní žaluzie budou umístěny tak, aby nedocházelo k nasávání vyfukovaného 

vzduchu. 

Součástí dodávky VZT bude regulátor RS mini EO 5009 pro regulaci topného výkonu 

elektrického ohřívače, potrubní čidlo teploty a tlakový snímač diference filtru. Profese 

silnoproudu a MaR zajistí ovládání zařízení tak, aby byl zajištěn společný chod přívodního a 

odvodních ventilátorů, zajistí regulaci teploty přiváděného vzduchu na požadovanou hodnotu 

a bude hlídat zanesení filtru prostřednictvím tlakového snímače diference a při překročení 

tlakové ztráty nad požadovanou hodnotu vypne zařízení.  

Vzduchovody prochází nad střechou stavby prostorem haly, který je jiný protipožární úsek. 

Část potrubí nad střechou stavby až po vyústění na fasádu bude opatřena protipožární izolací 

s odpovídající požární odolností. 

Zařízení č. 2 –  Zasedací místnost 

Toto zařízení slouží k nucenému přívodu čerstvého upraveného vzduchu do zasedací 

místnosti. Vzduch je z místnosti odváděn přefukem stěnovou nebo dveřní mřížkou do chodby. 

Pro přívod vzduchu slouží potrubní ventilátor osazený nad podhledem v chodbě. Přívodní 

zařízení je vybaveno přívodním ventilátorem, elektrickým ohřívačem, podtlakovou klapkou a 

filtrem třídy G3. Ventilátor je napojen na kruhové SPIRO potrubí přes pružné manžety. Před a 

za ventilátorem jsou osazeny kruhové tlumiče hluku ke snížení hlukové zátěže ve vnitřním a 

venkovním prostoru. Šatny mužů i žen mají samostatná zařízení pro přívod a odvod vzduchu. 

V zimním období je přiváděný vzduch ohříván na požadovanou teplotu 20 ± 2°C, v letním 

období není vzduch tepelně upravován.  

Čerstvý vzduch pro toto zařízení je přiveden kruhovým potrubím z fasády pod střechou 

objektu. Potrubí je na fasádě ukončeno nasávací protidešťovou žaluzií.  

Distribuci vzduchu zajišťují přívodní plastové ventily s regulací. Ventily jsou na potrubní 

rozvod napojeny ohebnými hadicemi. Potrubní vodorovné rozvody jsou z kruhového 

pozinkovaného SPIRO potrubí.  

Součástí dodávky VZT bude regulátor REG 230/400 pro regulaci topného výkonu 

elektrického ohřívače, potrubní čidlo teploty a tlakový snímač diference filtru. Profese 

silnoproudu a MaR zajistí regulaci teploty přiváděného vzduchu na požadovanou hodnotu a 
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bude hlídat zanesení filtru prostřednictvím tlakového snímače diference a při překročení 

tlakové ztráty nad požadovanou hodnotu vypne zařízení.  

Vzduchovod prochází nad střechou stavby prostorem haly, který je jiný protipožární úsek. 

Pokud bude průřez potrubí větší než 0,04 m2, bude část potrubí nad střechou stavby až po 

vyústění na fasádu opatřena protipožární izolací s odpovídající požární odolností. 

Zařízení č.3 – Sociální zařízení 

Toto zařízení slouží k odvedení znehodnoceného vzduchu z prostoru WC řidičů, invalidů, 

úklidové místnosti, archivu a technické místnosti. Přívod vzduchu do odvětrávaných místností 

je zajištěn přefukem přes dveřní mřížku. 

Znehodnocený vzduch je odváděn pomocí potrubních ventilátorů osazených v podhledu 

chodby nebo sociálních zařízení. Ventilátory budou vybaveny zpětnými klapkami k zabránění 

nežádoucího průtoku vzduchu. Ventilátory jsou napojeny na kruhové SPIRO potrubí přes 

pružné manžety. Před a za ventilátory jsou osazeny kruhové tlumiče hluku ke snížení hlukové 

zátěže ve vnitřním a venkovním prostoru. 

Distribuci vzduchu zajišťují odvodní plastové ventily s regulací. Ventily jsou na potrubní 

rozvod napojeny ohebnými hadicemi. Potrubní vodorovné rozvody jsou z kruhového 

pozinkovaného SPIRO potrubí a jsou napojeny na společný vzduchovod se sociálním 

zařízením šaten.  

Ventilátory pro WC a úklidovou místnost budou spouštěny s vypínačem světel větraných 

místnosti a vypínány pomocí časového doběhu ventilátoru s doběhem cca 10 minut. Ovládání 

a dodávku doběhů zajistí profese silnoproudu.  

Vzduchovody prochází nad střechou stavby prostorem haly, který je jiný protipožární úsek. 

Pokud bude průřez potrubí větší než 0,04 m2, bude část potrubí nad střechou stavby až po 

vyústění na fasádu opatřena protipožární izolací s odpovídající požární odolností. 

Zařízení č.4 – Chlazení místnosti serveru 

Pro chlazení je uvažováno zařízení tzv. split  s oddělenou vnitřní jednotkou a venkovní 

kondenzační jednotkou. Je navržena kondenzační jednotka s pevnými otáčkami kompresoru.  

Venkovní jednotka je vybavena řídicím systémem, který plně zajišťuje vzájemnou 

komunikaci mezi venkovní a vnitřní jednotkou. Rozvody chladu jsou vedeny od kondenzační 

jednotky k jednotce vzduchotechnické. Chladící potrubí je po celé své délce opatřeno 

tepelnou a parotěsnou izolací. Souběžně s chladícím potrubím jsou vedeny komunikační 

kabely mezi venkovní jednotkou a vnitřní vzduchotechnickou jednotkou. 



42 

 

Kondenzační jednotka je umístěna na stěně stavby v hale. Pro chlazení místnosti je uvažována 

samostatná jednotka v kazetovém provedení. Vzhledem k charakteru chlazené místnosti bude 

zařízení s možností celoročního provozu včetně zimní dovýbavy. Vnitřní jednotka je osazena 

čerpadlem pro odvod kondenzátu. 

Odvod kondenzátu samospádem od vnitřní jednotky zajistí profese ZTI. 

Zařízení č. 5 – Chlazení kanceláří manažerů, klientů, místnosti open space 

Pro chlazení jsou uvažována zařízení tzv. mono, dual nebo trial split s jednou, dvěma nebo 

třemi vnitřními jednotkami a jednou venkovní kondenzační jednotkou. Jsou navrženy 

kondenzační jednotky s pevnými otáčkami kompresoru.  

Venkovní jednotky jsou vybaveny řídicím systémem, který plně zajišťuje vzájemnou 

komunikaci mezi venkovními a vnitřními jednotkami. Rozvody chladu jsou vedeny od 

kondenzačních jednotek k jednotkám vnitřním. Chladící potrubí je po celé své délce opatřeno 

tepelnou a parotěsnou izolací. Souběžně s chladícím potrubím jsou vedeny komunikační 

kabely mezi venkovními a vnitřními jednotkami. 

Kondenzační jednotky jsou umístěny na stěně stavby v hale. Pro chlazení místností jsou 

uvažovány vnitřní jednotky v kazetovém provedení. Vnitřní jednotky jsou osazeny čerpadlem 

pro odvod kondenzátu.  

Tepelná zátěž, kterou by mněly jednotky odvést se skládá z tepelné zátěže od oslunění, od 

osob, počítačů, technologie a větráním. Venkovní okna jsou orientovaná na severo-západ a 

jsou s hliníkovým rámem, dvojitým sklem a bez stínění.  

Pro ovládání, nastavení požadované teploty, spouštění je uvažováno dálkové infračervené 

ovládání, každá místnost bude ovládána samostatně. Chladicí zařízení bude pouze pro letní 

provoz, není potřeba zimní dovýbava.  

Odvod kondenzátu samospádem od vnitřní jednotky zajistí profese ZTI. 

Zařízení č. 6 – Odvětrání nabíjecích míst 

Součástí skladovací haly je také prostor nabíjení AKU vozíků. Odvod vzduchu z prostoru 

nabíjení AKU vozíků je zajištěn střešním ventilátorem v nevýbušném provedení. Odváděcí 

potrubí bude provedeno tak, aby zajistilo rovnoměrné odsávání škodlivin. Potrubní rozvody 

s vyústkami s regulací jsou umístěny ve výšce 4,0m u obvodové stěny stanoviště vozíků, kde 

je zavěšen vodorovný potrubní rozvod. Odváděcí ventilátor je umístěn na střeše a je spínán 

společně se zahájením dobíjení vozíků. Z jednoho nabíjecího místa je odsáváno 350 m3 

vzduchu za hodinu dle ČSN 50 272-3. 
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Nabíjení AKU vozíků je možné pouze v případě, že je v chodu odtahový ventilátor. Ventilátor 

je v chodu ještě po dobu 30ti minut po skončení nabíjení. Potrubní rozvody jsou z ocelového 

pozinkovaného plechu v provedení s odolností proti chemickým vlivům. Potrubí je opatřeno 

v průchodu střechou protipožární izolací. 

Ventilátor bude napojen na rozvod el. energie s vazbou na dobíjení vozíků. Uchycení ke 

stavební konstrukci  je třeba provést tak, aby se nepřenášely případné vibrace od zařízení na 

stavební konstrukci. Připojení ventilátorů k potrubí bude provedeno pomocí pružných vložek 

z důvodu eliminace vznikajících vibrací. 

 

Energetická část 

Elektrická energie -   

Instalovaný příkon motorů: 13,7 kW    

Topný výkon – elektrický ohřev  

Celkový instalovaný výkon: 23,0 kW 

Chladící výkon 

Celkový instalovaný výkon: 32,6 kW 

 

Hygiena, vliv na životní prostředí 

Požadavky hygienických směrnic, které projekt respektuje, jsou uvedeny v kapitole 2. 

Vzduchotechnické zařízení nebude vytvářet ani pracovat se žádnými škodlivinami, které by 

mohly zatěžovat životní prostředí. 

 

Protipožární opatření 

Při průchodu vzduchovodů z jednoho požárního úseku do druhého bude při ploše 

vzduchovodu větší než 0,04 m2 do potrubí osazena protipožární klapka nebo splní-li to 

požadavky požární bezpečnosti, bude vzduchovod protipožárně izolován. Typ protipožárních 

klapek je uvažován s termickým a ručním spouštěním. 

V případě, že nebude možno umístit protipožární klapku na rozhraní požárních úseků, bude 

vzduchovod od požárního rozhraní po protipožární klapku doizolován protipožární izolací. 

Požární úseky jsou členěny dle podlaží a dle jednotlivých bytů. Průřez stoupacího potrubí, 

procházející jednotlivými požárními úseky, je maximálně do 0,04 m2. Z tohoto důvodu není 
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třeba instalovat mezi jednotlivými podlažími při přechodu z jednoho požárního úseku do 

druhého protipožární klapky. Potrubí umístěné ve stoupací šachtě nad střechu, které bude 

umístěno ve vzdálenosti kratší než 0,5 m od dalšího stoupacího potrubí VZT, bude opatřeno 

protipožární izolací. Vzdálenost koncových elementů a požárního předělu je větší nebo rovna 

0,5 m. 

Typ protipožární izolace je uvažován s požární odolností větší nebo rovnou požární odolnosti 

příslušející procházené stavební konstrukce. 

Veškeré rozvody VZT budou navrženy a provedeny z nehořlavých materiálů. 

 

Izolace 

Tepelná izolace 

 veškeré přívodní potrubí s čerstvým vzduchem k ohřívači vzduchu (zabránění 

vzniku kondenzace v chladném období roku) 

 přívodní potrubí procházející vnitřními prostory s jinými hodnotami teplotního 

mikroklimatu místnosti, než je upravený vzduch (zabránění vzniku tepelných ztrát 

upraveného vzduchu a zabránění vzniku kondenzace na povrchu potrubí) 

Protihluková izolace 

 vzduchotechnické potrubí připojené na sací i výtlačné straně jednotky (ventilátoru) 

až k tlumiči hluku (včetně) 

Protipožární izolace 

 při nesplnění požadavků uvedených v kapitole 6 

 

Požadavky na profese 

Stavba 

 prostupy pro VZT potrubí ve svislých a vodorovných konstrukcích a jejich 

následné dotěsnění a začištění 

 otvory v sádrokartonech a podhledových kazetách pro osazení distribučních 

elementů 

 revizní otvory ventilátorů a ohřívače vzduchu 

 zajistit závěsné body pro montáž uchycení ventilátorů a vzduchovodů 

ZTI 
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 odvést přes sifon kondenzát dle popisu zařízení v kap.3 

ÚT 

 krytí tepelných ztrát profesí ÚT 

Chlazení 

 montáž, naplnění a uvedení do provozu chladícího okruhu kondenzační jednotky a 

VZT jednotky zař. č. 4 a 5 

 

Silnoproud a MaR 

 připojení motorů všech jednotek a ventilátorů uvedených v tabulce výkonů 

 připojení el. ohřívačů 

 dodávka MaR jednotlivých zařízení, vč. el. propojení čidel VZT s regulátory 

 regulovat teplotu vzduchu na výstupu z jednotek 

 ovládat chod ventilátorů při spuštění nebo vypnutí 

 zajistit místní ovládání zařízení VZT, vč. doběhů chodu ventilátorů dle popisu kap. 

3 

 zajistit propojení a elektrické uzemnění celého VZT zařízení 

 u potrubních rozvodů vedoucích nad střechu objektu zajistit ochranu proti blesku. 

 

g) Elektroinstalace 

Předmětem této část projektu je provedení silnoproudých rozvodů, rozvaděčů a umělého 

osvětlení pro administrativní sociální vestavek v hale DC2 a úpravy v prostoru skladovací 

haly. Projekt je určen pro stavební povolení.(není součástí této práce) 

 

Použité předpisy a normy 

Veškeré výrobky a instalace  pro objekt SO602C. budou v souladu se zákonem č22/1997 Sb., 

o technických požadavcích na výrobky, včetně všech doplňujících nařízení vlády ČR, 

vydaných dodatečně k tomuto zákonu.  

Dokumentace je a stavba bude provedena podle platných zákonů a vyhlášek a podle předpisů 

ČSN vydaných v době zpracování PD zejména pak: 
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Stupeň vnějších vlivů 

V prostoru skladové haly je charakteristika prostředí normální viz. tabulky 32NM1 dle ČSN 

33 2000-3 a charakteristika požadovaná pro výběr a instalaci zařízení podle tabulky 51A, 

ČSN 33 2000-5-51 označená jako normální.  

Pro venkovní prostory bylo prostředí určeno dle čl.320.N4 ve smyslu  ČSN 33 2000-3-51 jako 

prostory zvlášť nebezpečné ( tab. 32-NM3 - Výskyt vody - AD3 – vodní tříšť, IPX3, IEC 

60721-3-3 třídy 3Z8 a IEC 60721-3-4 třídy 4Z7.   

 

Energetická soustava:     

3+PEN    3x230/400 V - 50 Hz   - TN-C  - napájení objektu  

3+PE+N   3x230/400 V – 50 Hz – TN-C-S  - instalace ve vestavku 

ochrana základní -  samočinným odpojením obvodu od sítě 

doplňková  - proudovým chráničem Idn 30 mA, ochranným pospojením ve spojení se základní 

ochrannou  

uvedení vodivých hmot a elektrických předmětů tř.1 na stejný potenciál.  

Uzemnění – společné pro el. zařízení a hromosvod 

 

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím 

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím bude provedena dle ČSN 332000-4-41ed.2.  

Stupeň ochrany základní. Ochrana samočinným odpojením od zdroje.  

 

Energetická bilance: 

Celkový instalovaný příkon   
Pinst.  

vysoká sazba 
v kW  nízká sazba v kW 

Osvětlení  10,00  0 
Zásuvky 230V/16A  15,00  0 
Zásuvky 400V/16A  5,00  0 

Technologie top.  1,00  0 
Technologie VZT, ÚT  20,00  0 

Ostatní  5,00  0 
Celkem inst.příkon  56,00kW  0,00kW 

     
Celkový příkon Psoud.     

Spotřebič  
instalovaný 

příkon koeficient soud. příkon 
Osvětlení  10,00 0,9 9,00kW 
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Zásuvky 230V/16A  15,00 0,6 9,00kW 
Zásuvky 400V/16A  5,00 0,6 3,00kW 

Technologie top.  1,00 0,8 0,80kW 
Technologie VZT, ÚT  20,00 1 20,00kW 

Ostatní  5,00 0,5 2,50kW 
Celkem inst. příkon  56,00kW  44,30kW 

 

Hlavní jištění vestavku 
           Psoud.  × 1000  44,30 x 1000     
Ip=----------------------=---------------------------------------=  71,13 = 80A 
         √√√√3 × Us  ×   

cosϕϕϕϕ 

1,7 x 400 x 0,9 

   

Hlavní jištění v rozváděči Rp 2.3.2.3 (vestavek)  PLHT B80/3  

 

Ochrana proti zkratu a přetížení 

Bude řešena volbou a nastavením vhodných nadproudových ochran a volbou zařízení 

s dostatečnou zkratovou odolností.Zkratové poměry: 

Uvažovaný zkratový výkon soustavy vn: 500 MVA 

Zkratové proudy na straně NN:  Ik=9 kA, Ikm=18 kA 

 

Provedení přívodu 0,4kV: 

Hlavní napájecí rozvody a podružné měření spotřeby el.energie stávající. Objekt je napájen 

z transformovny, která je umístěna spolu s rozvodnami VN a NN v hale DC2.  

Vývody pro rozváděč Rp 2.3.2.3  budou napojeny z pojistkový odpínačů VLC22-3P, které 

jsou umístěny ve stávajícím rozváděči RH2.3.2 Tyto pojistkové odpínače bude vybaveny 

pojistkami 100A. 

V rozváděči  Rp 2.3.2.3  je osazena přepěťová ochrana tř. C 

 

Rozváděče 

Rozvodnice označená Rp 2.3.2.3 umístěná na chodbě v 1.NP m.č. 105 bude zapuštěného 

provedení a připojená pomocí přívodní kabelu CYKY 3x35+25 a příslušně vypínaný další 

část slouží pro jištění vývodů el. zařízení napojených z tohoto rozváděče. Rozvodnice 

označená Rp 2.3.2.3.1 umístěná na chodbě v 2.NP m.č. 201 bude zapuštěného provedení a 

připojená pomocí přívodní kabelu CYKY 5x16 a příslušně vypínaný další část slouží pro 

jištění vývodů el. zařízení napojených z tohoto rozváděče. Z rozváděče Rp 2.3.2.3 jsou 
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napojeny rozváděče Rvzt 2.3.2.4 a Rvzt 2.3.2.4 pomocí přívodní kabelu CYKY 5x10. 

Rozváděče Rvzt jsou typizované skříně s vybavení pro automatické ovládání el. ohřevu VZT. 

Z rozváděče Rp 2.3.2.3.1 je napojen rozváděč Rt 2.3.2.3.2. Rozváděč Rt slouží pro 

automatické ovládání plynových kotu zapojených do kaskády a regulaci ohřevu TÚV. 

V rozvodnicích jsou osazeny dvě svorkovnice PE a N. 

 

Rozvaděče RH 2.3.2  

Bude provedeno přepojení příslušných okruhů dle výkresové části. Rozváděč bude osazen 

novými jističi a ovládacími  zařízením pro dobíjení aku. vozíků a odvětrání prostoru pro 

dobíjení aku. vozíku.  V rozvodnicích budou osazeny dvě svorkovnice PE a N. 

Umělé a nouzové osvětlení skladová hala: 

Ve skladové hale v části m.č. 101 budou upraveny svítidla nad prostorem vestavku. Stávající 

osvětlení skladové haly bude upraveno a to tak, že veškerá svítidla v systémovém 

osvětlovacím zařízení, které jsou v prostoru nad vestavkem budou demontována. Svítidla 

s nouzovým zdrojem budou posunuta cca 1m od hrany vestavku směrem do haly. Bude 

přemístěn tlačítkový ovladač označený SB1.4 do nové pozice, který bude sloužit pro ovl. 

příslušného okruhu osvětlení haly umístěného u vstupu do vestavku.  

Úprava umělého osvětlení je navrženo zářivkovými  svítidly. Ve skladové hale jsou řady 

lištového systému osazené zářivkovými svítidly 2x58 W zavěšené pod stropem. Svítidla je 

nutno pravidelně čistit a vyhořelé zdroje vyměňovat. Výsuvné plošiny pro montáž a údržbu 

svítidel v hale si zajistí specializovaná firma. Hlavní osvětlení je doplněno nouz. zdroji v 

daných svítidlech. 

Silnoproudé rozvody hala: 

Hlavní trasy rozvodů v hale jsou vedeny na elektroinstalačních roštech a žlabech zavěšeny 

pod stropem. Ostatní rozvody jsou uloženy do elektroinstalačních trubek a lišt. 

Svody k přístrojům jsou uloženy v elektroinstalačních trubkách. Při souběhu se 

slaboproudými rozvody je nutno dodržet minimální odstup 20cm. 

Ve skříních s přípojnicí hlavního pospojování v rozvodně jsou navzájem spojeny - ochranné 

vodiče RH, uzemňovací přívod, případná kovová přívodní potrubí (voda, plyn), velké kovové 

konstrukční části objektu (ocelová konstrukce, potrubí vytápění, regály, kovové žlaby. 
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Hlavní rozvody vestavek 

Hlavní trasy rozvodů stavby budou vedeny na elektroinstalačních roštech a kabelových 

příchytkách v podhledu. Ostatní rozvody budou uloženy do elektroinstalačních trubek, lišt a 

v konstrukci stěn. 

Podružné rozvody budou nad podhledem v místnostech. Svody k přístrojům budou uloženy 

v konstrukci stěn a v kancelářích bude použit parapetní kanál GEK 70/170. Při souběhu se 

slaboproudými rozvody je nutno dodržet minimální odstup 20cm. V zasedací místnosti budou 

vyústěny dvě trubky prům. 16 do středu místnosti z parapetního kanálu. Trubky budou 

zajištěny proti mechanickému poškození.   

Ve skříních s přípojnicí hlavního pospojování v rozvodně jsou navzájem spojeny - ochranné 

vodiče, uzemňovací přívod, případná kovová přívodní potrubí (voda, plyn), velké kovové 

konstrukční části objektu (ocelová konstrukce, potrubí vytápění, regály, kovové žlaby a 

konstrukce podhledů, stínění v parapetních žlabech, slaboproudá zařízení a podobně). 

Z prostoru místnost server budou vytaženy ochranné trubky do podhledu 2.NP 15ks prům. 

100.    

V rozváděčích RH je instalován třetí stupeň ochran proti přepětí při úderu blesku. 

V rozváděčích Rp bude instalován třetí stupeň ochran proti přepěťovým špičkám 

v energetické síti chrání citlivá elektronická zařízení proti poškození. Zbytková napětí 

nepřevýší 4 kV za 1. stupněm / 2,5 kV za druhým stupněm / 1,5 kV za třetím stupněm. 

Specifika provedení – podrobnosti   

Umístění prvků elektrického zařízení :  

Spínače pro všeobecné použití osaďte do výšky 1000 mm nad podlahou v soc. zařízení min 

1200mm zásuvky  osaďte do výšky 1200 mm v místnostech technického charakteru a 

v ostatních místnostech 200-300mm nad podlahu v soc. zařízení min 1200mm. V kancelářích 

budou přístroje osazeny převážně osazeny v parapetních kanálech, ostatní zásuvky 230V 

budou osazeny do výška 300mm. Zásuvky určené pro nabíjení vozíků budou umístěny dle 

okótování v PD a instalovány do výšky 1700mm nad podlahou. Typové označení a umístění 

jednotlivých přístrojů dle  specifikace přístrojů dle Legendy přístrojů. 

Středy rozvodnic nutno osadit do v=1400 mm nad podlahou. Osaďte rozvodnice opatřené 

zámkem! nástěnná svítidla osazujte cca 300 mm pod stropem.  

 

Umělé a nouzové osvětlení 
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Umělé osvětlení je navrženo zářivkovými  svítidly. Ve vestavku jsou převážně  zářivková 

svítidla 4x18W, 2x18W a DownLignht vestavěná do podhledu specifikace svítidel dle 

Legendy svítidel.  Svítidla je nutno pravidelně čistit a vyhořelé zdroje vyměňovat. Osvětlení 

je doplněno nouz. zdroji v daných svítidlech plus nouzovými svítidly na chodbách, které 

budou opatřený piktogrami s vyznačeným směrem úniku. 

Osvětlení bude provedeno dle výkresové části. Osvětlovací soustava byla navržena v souladu 

s ČSN 360450. a EN 12 464.1  Návrh osvětlovací soustavy byl proveden firmou Construo 

spol. s r.o. včetně vyhodnocení jasů a světelné pohody ( UGR ).  

Jsou navržena svítidla s ohledem na zrakové nároky a charakter práce. Při návrhu svítidel 

byly brány v úvahu :  

potřebný výkon a světelný tok zdrojů  

 

Specifika provedení – ÚT   

Zařízení  je řešena oddělenou složkou projektu. Profese elektro zajišťuje připojení příslušných 

pohonů čerpadel, teplotní čidla a přívody pro plynové kotle na elektrorozvodnou síť. Zajišťuje 

dodávku a osazení komponentu do rozváděče Rt. Montážní firma elektro zajišťuje trojcestný 

směšovací ventil s pohonem SXP45.20-4/230. Součásti systému MaR je dodávky ÚT. 

Vybavení do rozváděče Rt zajišťuje dodavatel ÚT.  V projektu je vyznačena poloha zařízení 

ÚT. 

 

Specifika provedení – VZT a chlazení 

Vzduchotechnika a chlazení je řešena oddělenou složkou projektu. Profese elektro zajišťuje 

připojení příslušných pohonů ventilátorů a chlazení na elektrorozvodnou síť. V projektu je 

vyznačena poloha zařízení VZT    

 

Elektro-silnoproud a MaR: 
Ze strany profese VZT je požadováno: 

 Napojení VZT zařízení na síť s jištěním 

 Vypínač u zařízení  pro revizi a údržbu  

 Vypnutí zař. od signálu EPS 

 Ochrana proti atmosférické elektřině a nebezpečnému dotykovému napětí 

 Napojení spotřebičů řešit ve smyslu požadavků jednotlivých výrobců zařízení. 

 Prokabelování  jednotlivých ovládacích prvků zařízení. 
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 Zajistit propojení a elektrické uzemnění celého VZT zařízení 

 U potrubních rozvodů vedoucích nad střechu objektu zajistit ochranu proti blesku 

 

Zařízení – Zasedací místnost 

 Ovládání samostatným vypínačem 

 Blokaci chodu el. ohřívače s chodem ventilátoru. Zajištění doběhu ventilátoru pro 

vychlazení el. ohřívače. El ohřívače se nesmí zapnout bez chodu ventilátoru. 

Součástí dodávky VZT bude regulátor REG 230/400 pro regulaci topného výkonu 

elektrického ohřívače, potrubní čidlo teploty a tlakový snímač diference filtru. Profese 

silnoproudu a MaR zajistí ovládání zařízení tak, aby byl zajištěn chod přívodního ventilátorů, 

zajistí regulaci teploty přiváděného vzduchu na požadovanou hodnotu a bude hlídat zanesení 

filtru prostřednictvím tlakového snímače diference a při překročení tlakové ztráty nad 

požadovanou hodnotu vypne zařízení.  

 

Zařízení  – Šatny 

 Ovládání dálkovým ovladačem RC-RSM 

 Společné ovládání přívodního a odvodního ventilátoru 

 Blokaci chodu el. ohřívače s chodem ventilátoru. Zajištění doběhu ventilátoru pro 

vychlazení el. ohřívače. El ohřívače se nesmí zapnout bez chodu ventilátoru. 

Součástí dodávky VZT bude Řidící systém RSmini EO 5009 a Rsada 505/EO/9 pro regulaci 

topného výkonu elektrického ohřívače, potrubní čidlo teploty a tlakový snímač diference 

filtru. Profese silnoproudu a MaR zajistí ovládání zařízení tak, aby byl zajištěn společný chod 

přívodního a odvodních ventilátorů, zajistí regulaci teploty přiváděného vzduchu na 

požadovanou hodnotu a bude hlídat zanesení filtru a chod ventilátoru prostřednictvím 

tlakových snímačů diference a při překročení tlakové ztráty nad požadovanou hodnotu vypne 

zařízení.  

 

Zařízení – Odvod ze sociálního zařízení 

 Ovládání s osvětlením, časový doběh 

Ventilátory pro WC, úklidovou a archiv místnost budou spouštěny s vypínačem světel 

větraných místnosti a vypínány pomocí časového doběhu ventilátoru s doběhem cca 10 minut. 

Ovládání a dodávku doběhů zajistí profese silnoproudu. Ventilátor v technické místnosti bude 

spouštěn od termostatu po překročení povolené teploty v místnosti.  
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Specifika provedení – sítě PC   

Síť PC profese elektro zajišťuje dodávku a osazení datových zásuvek do parapetního žlabu 

v příslušných místnostech. Strukturovanou kabeláž si zajišťuje investor sám.   

Požadavky na montáž:  

Montáž smí provádět pouze firma k tomu kvalifikačně a odborně způsobilá a dle konkrétních 

požadavků i náležitě proškolená, nebo certifikovaná od výrobce zařízení. 

 Všechna zařízení musí být před předáním podrobena vyzkoušení a zaškolení obsluhy. 

Součástí dodávky bude provedení revize zařízení a vyhotovení revizní zprávy. 

Před uvedením zařízení do provozu musí být provedeno měření na kabelech, provedena revize 

a vyhotovena revizní zpráva (Součástí měřících protokolů budou i délky kabelů.) 

Mezi požárními úseky (mezi požárními stěnami a stropy) je nutno provést protipožární 

utěsnění otvorů (ČSN 73 08 02) kudy prostupují kabely (referenční materiál a ucpávkový 

systém - INTUMEX). Tam, kde kabely, které nejsou v provedení se sníženou hořlavostí dle 

IEC 331 nebo IEC 332 procházejí přes chráněnou únikovou cestu, bude proveden jejich 

nástřik v úseku CHÚC. Speciální nátěr nebo nástřik musí být proveden dle atestu - provedení 

oprávněným dodavatelem. Rozdělení budovy na požární úseky, chráněné únikové cesty a 

prostory bez požárního rizika je součástí dokumentace požární ochrany objektu.  

Trubky uložené pod omítkou musí procházet protahovacími krabicemi ve všech lomových 

bodech a ve vodorovném směru musí být protahovací krabice minimálně po 4 m. Rozvody 

musí splňovat příslušné ČSN a technické podmínky jednotlivých zařízení. Při instalaci 

nosných a úložných konstrukcí pro kabely je nutné dbát technických podmínek výrobců 

těchto kabelů - především hlediska poloměru ohybu, vlastností při požáru a dalších.  

Vyrovnání potenciálu: 

Je to základní opatření vnitřní ochrany před bleskem. Zajišťuje, že při úderu blesku nedojde 

uvnitř budovy ke vzniku potenciálových rozdílů nebezpečných pro osoby a elektrická 

zařízení. K uzemňovací soustavě jsou v rámci projektu hromosvodu, vyrovnání potenciálů a 

instalací NN a VN připojeny veškeré elektricky vodivé součásti a zařízení, jako např.:  

 kovové stavební části budovy 

 kovové zařizovací předměty 

 kovová technologická zařízení 

 kovová potrubí, kabelové trasy 
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 kovové části zařízení NN a VN 

 ochranný a pracovní nulový vodič zařízení NN 

Vodivá potrubí, přicházející do budovy zvenku, jsou pospojována co nejblíže, jak je to možné 

k jejich vstupu do objektu - plynová p., vodovodní p., p. sprinklerů apod.. Za tímto účelem 

jsou na vhodných sloupech ekvipotenciální přípojnice spojeny s uzemněnou destičkou na 

sloupu. 

S uzemněním budou na několika místech spojena plynová p., vodovodní p., p. sprinklerů 

apod. 

Veškerá spojení s potrubími budou provedena pomocí kruhových připojovacích svorek. 

Neživé vodivé části elektrických zařízení budou napojeny svorkou s označením uzemnění 

popř. pomocí hromosvodné připojovací svorky. Nulové vodiče a kostry rozváděčů budou 

připojeny na zemnící přípojnice pomocí vodiče CYA 6-25mm2. 

Na uzemnění nutno připojit spodní části všech potrubí VZT - pomocí hromosvodných svorek.  

Pospojování je provedeno vodičem CYA 6-25mm2. 

Vodivé části zařizovacích předmětů (umývadla, vodovodní baterie, podlahové mříže, atd.) 

budou připojeny k soustavě pro vyrovnání potenciálů a vzájemně mezi sebou vodičem CYA 

6-25mm2. 

Všechny kovové regály jsou na svém pokud možno co nejnižším místě vodivě připojeny na 

uzemnění pomocí hromosvodné SP svorky (ekvipotenciální přípojnicí umístěnou na sloupu a 

spojenou s jeho spodní destičkou) - FeZn drátem Ø8mm. Za tímto účelem se pro FeZn drát v 

podlaze zhotoví drážka. Dále jsou tyto regály vodivě spojeny s uzemněním na svém pokud 

možno co nejvyšším místě - např. pomocí SP nebo SK svorky, jejíž jedna čelist je přivařena 

na horní destičce sloupu. 

Kabelové trasy budou vzájemně vodivě propojeny a spojeny podélně v průběhu trasy tak, aby 

tvořily vodivě spojený celek, který bude v místech křížení se zemnícími přípojnicemi k nim 

připojen pomocí drátu FeZn Ø8mm.  

Všeobecně k části elektro 

Před uvedením do trvalého provozu je nutno provést výchozí revizi dle příslušné ČSN 33 

2000-6-61 dodavatelem a tuto předat uživateli.   

Dále je nutné, aby dodavatel montážních prací řádně poučil provozovatele o provozu a funkci 

zařízení, o provádění kontroly ochrany před nebezpečným dotykovým napětím. 

Doporučuje se, aby v určených lhůtách požadoval uživatel o přezkoušení funkce a ochrany el. 

zařízení u odborného závodu. V předepsaných lhůtách provádět periodické revize  
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h) Elektrická požární signalizace 

Předmětem této technické zprávy je elektrická požární signalizace ve fázi dokumentace pro 

stavební povolení PROLOGIS PARK OSTRAVA - HALA DC2 - Administrativní budova 

GEIS. 

Elektrická požární signalizace je navržena jako dvoustupňová ve smyslu ČSN 73 0875, s 

přihlédnutím k požadavkům ČSN 73 0804, ČSN 73 0845, ČSN 34 2710, ČSN EN 54-1, ČSN 

EN 54-2 a požadavkům investora. 

Technické údaje 

Proudová soustava: síťová část - 1 NPE, 50 Hz, 230 V/TN-S 

   vyhodnocovací část - 24 Vss/SELV 

Provozní napětí :  síťová část - 230 V + 10 - 15 %, 50 Hz +/-2 % 

vyhodnocovací část 12 Vss +/- 10 % 

                            přídavné zdroje 24 Vss +/- 10 % 

Ochrana proti nebezpečnému dotyku: samočinným odpojením od zdroje, bezpečným malým 

napětím 

Prostředí :   bude určeno odbornou komisí projektanta 

Stupeň odrušení : RO 2 

 

Provozní podmínky 

Prostředí 

Ve všech vnitřních prostorech bude odbornou komisí projektanta stanoveno prostředí, určení 

vnějších vlivů - dle ČSN 33 2000 – 3.  

Rozvodná soustava 

1 NPE, 50 Hz, 230 V/TN-C-S 

Ochrana a bezpečnost 

Ochrana proti nebezpečnému dotykovému napětí neživých částí je provedena u ústředny a 

pomocných napáječů samočinným odpojením od zdroje, u periferních prvků bezpečným 

napětím. Provedení musí být v souladu s ČSN 33 2000 - 1, ČSN 33 2000 - 4 a ČSN 33 2000 - 

5. 
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Rozvody se nenacházejí v prostoru, kde hrozí nebezpečí atmosférických výbojů nebo nf či vf 

rušení. Požadavky elektromagnetické kompatibility ve smyslu ČSN 33 2000 jsou splněny. 

Přepěťové ochrany zde nejsou potřebné. 

V případě výpadku el. sítě se ústředna automaticky přepne na náhradní zdroj, 2 x 

akumulátorovou baterii 12 V, která je umístěna ve skříni ústředny. Baterie je ústřednou EPS 

automaticky dobíjena a testována. Napájení jednotek nasávacího systému bude provedeno 

z zdrojů 24V/1A s vlastním zálohováním. Tyto zdroje budou napojeny pomocí koplerů na 

monitoring EPS pro monitorování poruchy. 

Montáž zařízení EPS může provádět organizace, která má pro montáž EPS oprávnění. 

Pracovníci musí mít příslušnou elektrotechnickou kvalifikaci pro tuto činnost dle ČSN 34 

3100 a musí být proškoleni výrobcem nebo jím pověřenou organizací. Při montáži a 

provozování zařízení je nutno dodržovat základní požadavky k zajištění bezpečné práce podle 

ČSN 34 3100. Veškeré práce na elektrickém zařízení, tj. údržba, kontrola, opravy atd. mohou 

být prováděny pouze při respektování ustanovení normy ČSN 34 3103. 

Do provozu lze uvést jen takové zařízení, které prošlo výchozí revizí dle ČSN 33 2000 - 6. 

Zařízení musí vyhovovat všem platným požadavkům elektrotechnických předpisů a norem 

ČSN, musí být před uvedením do provozu přezkoušeno, zda je provedeno v souladu s 

dokumentací, zda jako celek má požadované vlastnosti, zda při jeho provozu nemůže dojít k 

ohrožení života nebo zdraví osob a zda neruší jiná zařízení. 

Zařízení musí být udržováno v takovém stavu, aby byla zajištěna jeho správná činnost a aby 

byly dodrženy požadavky elektrické a mechanické bezpečnosti, jakož i všechny ostatní 

požadavky podle příslušných předpisů. 

Charakteristika objektu 

Jedná se o výstavbu nového výrobního areálu určeného pro skladování výrobků všeho druhu. 

Tato dokumentace řeší vybavení zařízením EPS, SO.602 – skladová hala DC2 část B a 

Administrativní budovu GEIS 

. 

Popis konstrukčního řešení a uvažovaného dispozičního členění objektu: 

Jedná se o jednopodlažní skladovací objekt a dvoupodlažní administrativní budovu. 

Dispozici objektu tvoří – skladovací plocha a dvoupodlažní .administrativní budovu. 
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Zhodnocení objektu z hlediska použití EPS 

Nutnost střežení nového objektu zařízením elektrické požární signalizace byla posouzena dle 

požadavků ČSN 73 0802, ČSN 73 0804, ČSN 73 0845, ČSN 73 0875 a dalších souvisejících 

norem. 

Pomocí zařízení EPS budou ovládána popřípadě monitorována požárně bezpečnostní zařízení. 

 

Technické řešení a popis 

Koncepce řešení 

Celý areál je vybaven jedním systémem EPS. Hlavní ústředna systému EPS bude umístěna 

v objektu Vrátnice, což je místo nepřetržité strážní služby a ohlašovny požáru. S ohledem na 

rozsah areálu bude v prostoru vrátnice umístěno PC s nadstavbovým systémem. Z vrátnice 

bude provedeno napojení haly zemním sdělovacím kabelem, který bude zaveden do ventilové 

stanice SHZ, kde bude umístěna pobočková ústředna EPS. Tato ústředna bude poté 

monitorovat samostatnou halu a předávat informace do hlavní ústředny EPS ve Vrátnici. 

Popis použitých prvků EPS 

Zařízení EPS slouží k včasné signalizaci vzniklého ohniska požáru samočinně nebo 

prostřednictvím lidského činitele, urychluje předání této informace osobám určeným k 

zajištění represivního zásahu, případně uvádí do činnosti zařízení, která brání rozšíření požáru 

a usnadňují nebo provádějí protipožární zásah. 

Na základě projektu požární ochrany bude objekt SO.602 v areálu vybaven rozvody EPS – 

elektrické požární signalizace. Zařízením EPS budou vybavena všechna místa s požárním 

rizikem a s výskytem osob, dále technické a pomocné místnosti, kde není stálá obsluha a 

hrozí nebezpečí vzniku požáru a jeho rychlé rozšíření do jiných prostorů. Vybavení místností 

čidly EPS se nevyžaduje striktně u hyg. zařízení - umývárny, WC, sprchy, které jsou ve 

smyslu požární bezpečnosti hodnoceny jako prostory bez požárního rizika. 

Na vytipovaných místech budou umístěny tlačítkové hlásiče pro manuální vyhlášení 

poplachu. Zejména budou tyto hlásiče umístěny u všech průchodů a u vybraných únikových 

východů na venkovní prostranství. Rozmístění jednotlivých detektorů je patrné z výkresové 

části dokumentace. 

Ve skladovém prostoru je umístěn systém nasávání kouře. Tento systém umožňuje 

zjednodušení pravidelných kontrol systému a instalaci. Systém je navržen tak aby vyhovoval 

požadavkům výrobce a platným normám ČSN EN. V projektové části je znázorněno umístění 

otvorů a jejich rozměr. Stanovený rozměr musí být dodržen a umístěn přesně dle 
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dokumentace. Předpokládá se výrobcem doporučený postup montážních prací a zároveň 

výrobcem doporučené materiály. POZOR: V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NESMÝ BÝT POUŽITY 

PRO ROZVOD NASÁVACÍHO SYSTÉMU ELEKTROINSTALAČNÍCH TRUBEK. 

JEJICH AERODINAMICKÉ VLASTNOSTI NESPLŇUJÍ POŽADAVKY SYSTÉMU! 

Zařízení elektrické požární signalizace bude systém adresovatelný analogový, který je 

homologován pro použití v ČR, ESSER - EPS. 

Navržený systém předpokládá instalaci dvou požárních ústředen (dále PÚ) typu IQ8Control 

M od firmy ESSER. Ústředna je určena k vyhodnocování požární situace ve střeženém 

prostoru skladové haly a druhá bude určena k vyhodnocování požární situace ve střeženém 

prostoru sociálně-administrativních vestavků. Elektronické obvody ústředny jsou umístěny v 

kovové skříni, umožňující zavěšení ústředny na zeď. Desky s elektronikou, svorková místa a 

prostor pro náhradní zdroj jsou přístupné dveřmi zepředu. Přípojné kabely je možno k 

ústředně přivést zezadu, vrchem nebo spodem.  

Ústředna je napájena ze sítě 230 V stř. s náhradním zdrojem 12 V ss, zabudovaným ve skříni 

ústředny. 

Ústředna se ovládá pomocí klávesnice nebo pomocí PC. Informace o stavu ústředny jsou 

signalizovány nápisy na displeji, popř. výpisy na interní tiskárně. Další signalizace je 

akustická, interní na ústředně nebo externí. 

Obsluha ústředny je rozdělena do čtyř stupňů podle kvalifikace obsluhujícího personálu 

(podle EN-54 díl 2).  

Jednotlivé skupiny hlásičů nebo i jednotlivé hlásiče je možno samostatně vypínat a zapínat. 

Uživatelské texty a data pro výstavbu a konfiguraci systému se zadávají pomocí 

konfiguračního programu přes počítač typu PC. Výsledný konfigurační soubor se ukládá 

ústředně v pamětech typu EPROM. 

Ke každému jednotlivému hlásiči a každému výstupnímu zařízení je možno přiřadit 

uživatelský text, který se objeví na displeji spolu s adresou tohoto prvku při jeho aktivaci 

nebo poruše. Ústředna umožňuje i sběr informací o funkci protipožárních zařízení ( požárních 

klapek, VZT, SHZ atd), adresné ovládání souvisejících zařízení bránících rozšíření požáru 

(VZT, požárních klapek atd.). Ústředny EPS jsou dodávány s českými popisy, s českým SW a 

s českou průvodní dokumentací. 

Ovládání zařízení SOZ bude prováděno ústřednou EPS. Toto zařízení je nutno ovládat 

z následujícím provázáním informací a to signálem z jednotky nasávání kouře a signálem 

z podtlakové klapky SHZ ve ventilové stanici. Tyto dva signály budou vyhodnoceny  fcí. 

AND, Tato fce. se nedá naprogramovat přímo v ústředně, proto je potřeba jí provést za 
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pomocí koppleru. Fce ADN v halové části A bude provedena přímo u jednotek SOZ. Pro 

ostatní části je provedená instalace kopplerů ve ventilové stanici SHZ. Tyto kopplery budou 

mít naprogramované výstupní kontakty na požadované signály, které budou zapojeny do 

sériového zapojení a následně bude provedeno snímání tohoto stavu na vstupní části koppleru. 

Tento stav bude ústřednou vyhodnocen a následně bude ovládán daný koppler pro ovládání 

SOZ v částech haly B, C, D. 

Na každé ovládací ústředně SOZ bude provedeno monitorování jejího stavu ( možnost 

ručního ovládání ). Tento stav bude ústřednou EPS vyhodnocen a následně budou ovládány 

na základě tohoto stavu  vrata pro přívod vzduchu. 

Bodové hlásiče budou umístěny na stropech, případně v místnostech opatřených sníženými 

podhledy budou instalovány na těchto dutinách stropu. Upevnění čidel bude provedeno v 

paticích. 

Hlavní ústředna EPS bude umístěna v prostorách – vrátnice. Dále bude v objektu SO.601 – 

Hala DC1 ( EPS1 ) umístěna pobočková ústředna se zdrojem 12V a záložním akumulátorem 

2x 12V. Tato pobočková ústředna bude umístěn v místnosti ventilové stanice, ze které bude 

provedeno napojení kruhových linek. Kabelové vedení bude provedeno kabel JE-H(St)H 

4x2x0,8 FE 180/E30. Vedení kruhových linek je zároveň použito pro ovládání požárně 

bezpečnostních zařízení. 

Nouzové napájení ústředny a podružných rozvaděčů bude zajištěno z vlastních akumulátorů. 

Poplach bude ohlašován sirénami ( sirénami, sirénami se stroboskopickým majákem a 

stroboskopickým majákem ) rozmístěnými v jednotlivých částech objektu. 

Ústředny budou napájena vždy z hlavního rozvaděče příslušného objektu. 

 

Popis zařízení 

 

Opticko-kouřové hlásiče 

Slouží k detekci viditelných kouřových aerosolů vznikajících pyrolitickým hořením zejména 

plastických hmot a materiálů na bázi PVC. Vykazují lepší citlivost na detekci bílých kouřů 

než ionizační, 

 

Tepelné hlásiče 

slouží k detekci překroční mezní teploty, případně překročení rychlosti nárůstu teploty, 
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Tlačítkové hlásiče 

jsou určeny k manuálnímu ohlášení požáru osobou. Umísťují se na únikových cestách ve 

výšce 1050 - 1500mm od podlahy na přístupném a viditelném místě. Tlačítkové hlásiče s 

možností individuální adresace lze zapojit na poplachovou linku společně s hlásiči 

automatickými, 

 

Systém nasávání kouře  

vysoce citlivý systém nasávání kouře slouží k detekci viditelných kouřových aerosolů 

vznikajících pyrolitickým hořením zejména plastických hmot a materiálů na bázi PVC. 

Vykazují lepší citlivost na detekci bílých kouřů než ionizační a opticko-kouřové hlásiče, 

Pro snadnou orientaci v místech instalace požárních hlásičů, budou na patice hlásičů, případně 

na vyhodnocovací jednotky nebo paralelní signálky, připevněny štítky s číslem hlásiče. Na 

štítku bude, dle značení v prováděcí výkresové dokumentaci, uvedeno číslo skupiny a 

pořadové číslo hlásiče ve skupině. 

Uvedené zařízení je schváleno ŘHZS MV ČR v Praze pro použití v ČR. 

 

Účinnost EPS 

EPS je účinná v místech osazených automatickými hlásiči. Reaguje na kouř a zvýšenou 

teplotu (případně změnu teploty), která vzniká v chráněném prostoru nebo vniká do 

chráněného prostoru i z jiných míst. 

 

Signalizace poplachu 

V objektu bude nepřetržitá služba a to v místě požární ústředny a ohlašovny požáru – 

v místnosti vrátnice. Akustická i optická signalizace v objektu je primárně zajištěna 

ovládacím a signalizačním panelem ústředny. Dále pak sirénami rozmístěnými v jednotlivých 

objektech areálu. 

Ve smyslu ČSN 73 0875 bude v objektu použita dvoustupňová signalizace poplachu, čas t1  = 

max. 1 min a t2  = max. 5 min. 

K ohlášení případného požáru slouží telefon umístěný v objektu. 

 

Rozsah prostorů chráněných samočinnými, popř. tlačítkovými hlásiči požáru 

Automatickými hlásiči požáru jsou chráněny všechny místa s požárním rizikem a s výskytem 

osob, dále technické a pomocné místnosti, kde není stálá obsluha a hrozí nebezpečí vzniku 
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požáru a jeho rychlé rozšíření do jiných prostorů. Vybavení místností čidly EPS se 

nevyžaduje striktně u hyg. zařízení - umývárny, WC, sprchy, které jsou ve smyslu požární 

bezpečnosti hodnoceny jako prostory bez požárního rizika.  

Na vytipovaných místech budou umístěny tlačítkové hlásiče pro manuální vyhlášení 

poplachu. Zejména budou tyto hlásiče umístěny u všech průchodů a vstupů do únikových 

komunikací (schodišť, chodeb, výtahových hal) a v komunikačních prostorech, u všech 

únikových východů na venkovních prostranství a v požární ústředně. Rozmístění jednotlivých 

detektorů je patrné z výkresové části dokumentace. 

 

Ovládání 

Od zařízení EPS bude ovládáno: 

 uzavření světlíků přívodu čerstvého vzduchu ( spínací nebo rozpínací kontakt 24V 

pro centrální jednotku v RH3.5 

 uzavření přívodu plynu do objektu 

 spuštění akustického signalizačního zařízení – aktivace sirén v příslušném objektu 

 otevření světlíků SOZ a zároveň otevření vrat přívodního vzduchu dané sekce ( za 

předpokladu signalizace poplachu příslušnou nasávací jednotkou  dále signálem 

příslušné klapky z ventilové stanice SHZ) po splnění těchto dvou signálů se začne 

odpočítávat čas 3minuty pro chod systému SHZ (správná účinnost SHZ ) a poté 

dojde teprve k otevření světlíků SOZ. Toto je požadavek SHZ 

 Vypnutí provozní VZT v sociálně-administrativním vestavku. 

 

Požadavky na dálkový přenos 

V objektu je nepřetržitá strážní služba a to v místnosti vrátnice, kde bude umístěna ústředna. 

Dálkový přenos je požadován.  

 

Další vstupní a výstupní zařízení 

V případě požáru a poruchy zařízení EPS je zapotřebí zajistit předání této informace do 

systému světlíků přirozeného větrání. 

 

Požadavky na stavební úpravy 
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Instalace systému požární signalizace nevyžaduje podstatné stavební úpravy. Veškeré 

stavební práce mají charakter stavebních přípomocí, jako je vrtání a osazování hmoždinek, 

vrtání prostupů příčkami, montáž lišt. Veškeré průrazy budou po ukončení utěsněny 

požárními ucpávkami HILTI, INTUMEX atp.  

 

Připojení ústředny a rozvody EPS 

Pro rozvody zařízení EPS je nutno podle ČSN 33 0220 použít kabely a vodiče s měděnými 

jádry. Barevné značení dle ČSN 33 0165. 

Ústředna bude napájena napětím 230 V 50 Hz z rozváděče příslušného objektu. Jištění a 

dimenzování přívodů elektrické energie pro zařízení EPS se provádí dle ČSN 33 2000 - 4 a 5. 

Síťový přívod pro ústřednu musí být proveden samostatným a v průběhu trasy 

nevypínatelným třížilovým kabelem CYKY 3Jx1,5mm, připojeným na samostatný jistič 

jmenovité hodnoty 6 A. Na tento přívod nesmí být připojen žádný další spotřebič. Příslušné 

svorky a jistič musí být označeny štítkem červené barvy a nápisem „EPS.“    

Dle ČSN 34 2710 čl. 270 a) musí být ochranný vodič PE v zařízeních EPS veden samostatně, 

galvanicky oddělen od síťového přívodu. Ochrannou svorku ústředny propojit s můstkem 

PEN v rozváděči nn žlutozeleným vodičem přívodního kabelu. S tímto vodičem spojit v 

jediném místě a to ve skříni ústředny stínění všech kabelů hlásicích linek. 

Rozvody hlásicích linek EPS jsou vedeny ve žlabech, trubkách a lištách. Provedení musí 

odpovídat požadavkům ČSN 34 2300 pro vnitřní rozvody. Zejména musí být dodrženy zásady 

o úpravě rozvodných skříní, označování svorkovnic, souběhy a pod. Tyto obvody nesmí být 

spojeny se zemí nebo ochrannou svorkou a musí být elektricky odděleny od obvodů 

spojených s napájecí sítí dle ČSN 33 2000 - 4 - 41. Stínění musí být vzájemně propojeno. 

Všechny rozbočné krabice pro rozvody EPS musí být označeny červeným nápisem „EPS.“ 

Všechny prostupy kabelových rozvodů v konstrukcích musí být utěsněny dle ČSN 73 0804, 

v celé tloušťce prostupu. 

Všechna ovládaná zařízení musí být napojena kabely s funkční odolností v podmínkách 

požáru minimálně 30 minut – s atestem dle IEC 60 331. 

 

Náhradní zdroj 

Ve smyslu ČSN 34 2710 čl. 70 a 71 musí být EPS vybavena vlastním náhradním zdrojem, pro 

zajištění funkce při výpadku základního zdroje. Náhradním zdrojem je zajištěn časově 
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omezený provoz PÚ po dobu 24 hodin v pohotovostním stavu, z toho 15 minut ve stavu 

signalizace požáru. 

Použité akumulátory, doporučené výrobcem a umístěné ve skříni ústředny, splňují tyto 

požadavky vzhledem k projektované konfiguraci s dostatečnou rezervou 

Montáž zařízení, pokládka trubek a montáž kabelových rozvodů musí být provedena podle 

ČSN 332000-1, 332000-4-41, 332000-6-61, 332000-5-54, 342300, 332130, 341050, 342305 a 

norem souvisejících a technických doporučení výrobce. V souladu s ČSN 332000-5-51 musí 

být vedení uspořádáno nebo označeno tak, aby bylo možno identifikovat při inspekci, 

zkoušení, opravách nebo úpravách. Pro souběh rozvodů EPS se silnoproudým vedením NN 

z pohledu 

 

Provedení kabelových rozvodů, úložné konstrukce 

Montáž zařízení, pokládka trubek a montáž kabelových rozvodů musí být provedena podle 

ČSN 332000-1, 332000-4-41, 332000-6-61, 332000-5-54, 342300, 332130, 341050, 342305 a 

norem souvisejících a technických doporučení výrobce. V souladu s ČSN 332000-5-51 musí 

být vedení uspořádáno nebo označeno tak, aby bylo možno identifikovat při inspekci, 

zkoušení, opravách nebo úpravách. Pro souběh rozvodů EPS se silnoproudým vedením NN 

z pohledu bezpečnosti platí ustanovení ČSN 342300 a 341050. 

Protože EPS je zařízení požárně bezpečnostní musí být pro ovládací vedení použito kabelů 

atestovaných podle IEC 331. Bude tedy použito kabelů. Např. CHKE-V 2x1,5. Pro kruhové 

vedení hlásičů bude použito sdělovacích kabelů např. JE-H(st)H 2x2x0,8. Pro napojení sirén 

bude použito kabelu JE-H(st)H 1x2x0,8. Kabely budou uloženy v pevných plastových 

trubkách na povrchu, v prostorách se stropními podhledy v pevných plastových trubkách na 

povrchu nad stropními podhledy. Vzdálenost 150mm od ostatních rozvodů SLP. Křižování a 

souběhy se silnoproudem podle příslušné ČSN. 

Kabelová vedení na hranicích požárních úseků a prostupy těmito konstrukcemi budou 

ošetřeny požárními přepážkami ( požární hmotou ) podle požadavků ČSN 73 08 02:2000 čl. 

8.6.1 tak , aby bylo zabráněno šíření požáru po kabelech. 

 

Napájení  

Napájení systému EPS je řešeno v dokumentaci elektro. 
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Ústřednu mohou obsluhovat pouze osoby proškolené k ovládání ústředny EPS a musí mít 

alespoň kvalifikaci osob poučeních v souladu s ČSN 34 3100. 

Při vzniku poruchy či závady na systému je povinností provozovatele uvědomit servisní firmu 

o závadě a dohodnout její odstranění. 

Provedení montážních prací a použitý materiál musí vyhovovat platným ČSN a typovým 

vlastnostem zaručených výrobcem a podmínkám a parametrům uvedených v tomto projektu.  

Před uvedením do trvalého provozu je nutno provést výchozí revizi dodavatelem a vypracovat 

postup činnosti při požárním poplachu to vše předat uživateli.  

Dále je nutné, aby dodavatel montážních prací řádně poučil provozovatele o provozu a funkci 

zařízení, o provádění kontroly správné činnosti zařízení. 

Dále je nutné, aby v určených lhůtách požadoval uživatel o přezkoušení funkce a ochrany 

zařízení u odborného závodu. 

Před započetím montážních prací bude uskutečněna pracovní schůzka mezi projektantem, 

dodavatelem a investorem k upřesnění záměrů investora. 

Projektant si vyhrazuje právo na případné změny projektové dokumentace, které vyplynou ze 

stavebních změn, interiérových změn, nebo z upřesňujících požadavků investora. Každá 

změna této projektové dokumentace, musí být samostatně zapracována v dodatku tohoto 

projektu, nebo dalším stupni PD. 

Realizační firma je povinná provést kontrolu správnosti PD a soupisu materiálu. 

 

Závěr k části EPS 

Ústřednu mohou obsluhovat pouze osoby proškolené k ovládání ústředny EPS a musí mít 

alespoň kvalifikaci osob poučeních v souladu s ČSN 34 3100. 

Při vzniku poruchy či závady na systému je povinností provozovatele uvědomit servisní firmu 

o závadě a dohodnout její odstranění. 

Provedení montážních prací a použitý materiál musí vyhovovat platným ČSN a typovým 

vlastnostem zaručených výrobcem a podmínkám a parametrům uvedených v tomto projektu.  

Před uvedením do trvalého provozu je nutno provést výchozí revizi dodavatelem a vypracovat 

postup činnosti při požárním poplachu to vše předat uživateli.  

Dále je nutné, aby dodavatel montážních prací řádně poučil provozovatele o provozu a funkci 

zařízení, o provádění kontroly správné činnosti zařízení. 

Dále je nutné, aby v určených lhůtách požadoval uživatel o přezkoušení funkce a ochrany 

zařízení u odborného závodu. 
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Před započetím montážních prací bude uskutečněna pracovní schůzka mezi projektantem, 

dodavatelem a investorem k upřesnění záměrů investora. 

Projektant si vyhrazuje právo na případné změny projektové dokumentace, které vyplynou ze 

stavebních změn, interiérových změn, nebo z upřesňujících požadavků investora. Každá 

změna této projektové dokumentace, musí být samostatně zapracována v dodatku tohoto 

projektu, nebo dalším stupni PD. 

Realizační firma je povinná provést kontrolu správnosti PD a soupisu materiálu. 

 

i) Samočinné odvětrávací zařízení (odvod tepla a kouře) 

Stavba administrativní budovy neovlivní stávající systém SOZ stavby haly DC2 (SO 602). 
 

4. Ochrana zdraví a životního prostředí 

a) Pracovní prostředí 

V pracovních prostorách vestavku nebudou významné zdroje chemických výparů a prachu 

působící do pracovního prostředí. Podmínky v pracovním prostředí ve smyslu nařízení vlády 

178/2001 Sb. budou zabezpečeny. 

 

Hluk 

Ve smyslu nařízení vlády č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 

a vibrací je nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina hluku pro osmihodinovou pracovní dobu 

uvnitř objektu následující: 

 fyzická práce bez nároků na duševní soustředění  LAeq = 85 dB 

 duševní práce dle nároků na soustředění    LAeq = 45 – 70 dB 

 hluk z nevýrobních zařízení (např. vzduchotechnická zařízení)LAeq = 70 dB 

 

Pracovní prostředí vyhoví požadavkům nařízení vlády č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací.  

 

Světlo 

Podrobné hodnocení úrovně denního osvětlení a výpočet činitele denní osvětlenosti je 

provedeno v části Elektroinstalace projektové dokumentace. 
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Umělé osvětlení bude navrženo v souladu s nařízením vlády č. 178/2001 Sb., kterým se 

stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci a ČSN 36 0450 Umělé osvětlení 

vnitřních prostorů. 

 

Tepelně vlhkostní poměry (vytápění, větrání) 

 

Vytápění 

Vestavek bude vytápěn pomocí plynového kotle. Jako palivo se bude tedy využívat zemní 

plyn, relativně nejekologičtější fosilní palivo. 

 

Větrání 

V příslušných prostorách bude zabezpečeno nucené větrání s odpovídající výměnou vzduchu 

podle Nařízení vlády 178/2001 Sb.  

Záření 

Ve vestavku hal se nebudou provozovat žádné zdroje ionizujícího záření s radioaktivními 

zářiči. Opatření k ochraně před ionizujícím zářením se nenavrhují. 

Budou uplatněny zásady bezpečnosti práce pro pracoviště s výpočetní technikou (resp. 

monitory), tj. budou používána schválená zařízení, uspořádání pracovišť bude navrženo dle 

nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 

práci. 

Škodlivé účinky záření vysokofrekvenčního, infračerveného, viditelného, ultrafialového se 

budou dále uplatňovat při sváření, pouze po dobu výstavby objektu. Pracovníci budou 

chráněni osobními ochrannými pracovními prostředky. Osoby v okolí místa sváření budou 

chráněny zástěnou. 

 

Odpady 

Při provozu vestavku a skladové haly budou vznikat v souvislosti s počtem pracovníků 

odpovídající množství komunálního odpadu a odpad výbojek a zářivek.  

Množství nebezpečných odpadů bude jen nevýznamné, půjde především o odpady spojené 

s čištěním odpadních vod od ropných látek a odpad zářivek.  

V pracovním prostředí se nebudou dlouhodobě vyskytovat žádné odpady. Při nakládání 

s odpady budou dodržena ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho prováděcích 
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předpisů zejména vyhlášky MŽP 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 

Provozovatel bude jako původce odpadů splňovat povinnosti původců odpadů dle § 16 

zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. 

Specifikace předpokládaných odpadů a jejich množství jsou uvedeny v kapitole Nakládání 

s odpady. 

 

b) Vlivy na životní prostředí 

Ovzduší 

Nový energetický zdroj stavby bude vzhledem k použití zemního plynu jako 

„nejekologičtějšího“ paliva emitovat zejména oxidy dusíku.  

 

Hluk 

Lokalitu plánované výstavby lze považovat za průmyslovou zónu bez bydlení. 

Ve smyslu nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými vlivy hluku a 

vibrací je nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku v denní době stanovena 

LAeq = 50 dB den. 

Pro období výstavby je nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A stanovena 

LAeq = 75 dB v době od 700 do 2100 hod. 

K zařazení lokality a stanovení limitů je oprávněn příslušný orgán ochrany veřejného zdraví. 

V rámci zpracování dokumentace pro stavební povolení bylo zpracováno akustické posouzení 

na hluk ve venkovním prostoru – viz. samostatná část PD.(není součástí této práce). 

 

Záření 

V objektu vestavku nebudou provozovány zdroje záření, které by mohly negativně ovlivňovat 

životní prostředí vně stavby. 

Škodlivé účinky záření vysokofrekvenčního, infračerveného, viditelného, ultrafialového se 

uplatní při sváření v průběhu výstavby areálu. Pracovníci budou chráněni osobními 

ochrannými pracovními prostředky. Osoby v okolí místa sváření budou chráněny zástěnou.  

Průzkum stanovení radonového indexu prokázal, že stavební pozemek objektu je zatížen 

středním radonovým indexem. V souladu se zákonem č.13/2002 Sb. provedení opatření proti 
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pronikání radonu z podloží. Navržená hydroizolační HDPE folie tedy bude sloužit i jako 

ochrana proti aktivnímu radonu (střední radonový index). 

 

Odpady 

Legislativu oblasti nakládání s odpady řeší zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a jeho 

prováděcí předpisy. Pro posuzovanou stavbu jsou důležité zejména Katalog odpadů, Seznam 

nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů 

a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), 

a č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. 

Při nakládání s odpady budou dodržena ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho 

prováděcích předpisů zejména vyhlášky MŽP 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 

s odpady. Provozovatel bude jako původce odpadů splňovat povinnosti původců odpadů dle § 

16 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. 

Odpady vznikající provozem provozem hal lze rozdělit na odpady, které budou vznikat při 

výstavbě a na odpady, které budou vznikat za běžného provozu. Provozovatel distribučního 

areálu, jako producent odpadů, bude řešit problematiku odpadového hospodářství ve 

spolupráci s externími odbornou firmou. Během výstavby se předpokládá vznik běžných 

stavebních odpadů z použitých stavebních materiálů, výkopová zemina, odpad obalů a malé 

množství odpadů komunálních. 

Při provozu vestavku budou vznikat odpady - technologický směsný komunální odpad, odpad 

zářivek apod. 

Řešení problematiky odpadového hospodářství bude vycházet z důsledného třídění odpadů 

v místě jejich vzniku, podle charakteru odpadů a jejich následného stejného způsobu využití 

nebo zneškodnění. 

V zásadě budou odpady tříděny na využitelné a nevyužitelné. Využitelné odpady budou 

tříděny odděleně, podle jednotlivých druhů, nevyužitelné odpady budou tříděny podle 

charakteru odpadů a následného způsobu nakládání (skládkování, spalování apod.). 

Odpady budou shromažďovány v místě vzniku odděleně podle druhu odpadu do sběrných 

nádob a odtud budou průběžně odstraňovány a odváženy do shromaždišť odpadů v 

skladových halách. Odtud budou odpady odváženy ke zneškodnění. Zvláštní pozornost bude 

věnována skladování nebezpečných odpadů, pro které budou mít ve shromaždištích 

vymezeny oddělené, uzavřené plochy (zabezpečení proti neoprávněné manipulaci 

s nebezpečnými odpady, zamezení havarijnímu úniku atd.). Odpady budou shromažďovány 
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do speciálně k tomuto účelu určených a označených nádob a kontejnerů, které budou 

odpovídat požadavkům pro sběr ostatních a nebezpečných odpadů. 

V následujících tabulkách jsou uvedeny předpokládané odpady vznikající při výstavbě a při 

provozu administrativně sociálno vestavku. Odpady jsou zatříděny do druhů a kategorií dle 

vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb. 

 

Katalog odpadů 
Kód 
odpadu 
Kategorie 

Název druhu odpadu Způsob nakládání 

08 01 12 
O 

Jiné odpadní barvy a laky bez nebezpečných látek 2 

15 01 01 
O 

Papírové obaly 1 

15 01 02 
O 

Plastové obaly 1 

15 01 03 
O 

Dřevěné obaly 1 

15 01 06 
O 

Směsné obaly 1 

15 01 10 
N 

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly 
těmito látkami znečištěné 

2 

15 02 02 
N 

Absorpční činidla, čistící tkaniny a ochranné oděvy 
znečištěné nebezpečnými látkami 

1,2 

16 06 01 
N 

Olověné akumulátory 1 

16 06 02 
N 

Nikl-kadmiové baterie a akumulátory 1 

17 01 07 
O 

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků bez nebezpečných látek 

1,2 

17 02 01 
O 

Dřevo 1 

17 02 02 
O 

Sklo 1 

17 02 03 
O 

Plast 1 

17 03 02 
O 

Asfaltové směsi bez dehtu 1,2 

17 04 05 
O 

Železo a ocel 1 
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Kód 
odpadu 
Kategorie 

Název druhu odpadu Způsob nakládání 

17 04 11 
O 

Kabely bez nebezpečných látek 1 

17 05 04 
O 

Zemina a kamení bez nebezpečných látek 1 

17 06 04 
O 

Izolační materiály bez nebezpečných látek 1,2 

17 08 02 
O 

Stavební materiály na bázi sádry bez nebezpečných látek 1,2 

17 09 04 
O 

Směsné stavební a demoliční odpady bez nebezpečných 
látek 

1,2 

20 01 21 
N 

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 1 

20 03 01 
O 

Směsný komunální odpad 1,2 

20 03 04 
O 

Kal ze septiků a žump, odpad z chemických toalet 2 

 
 

Odpady při provozu: 
Kód 
odpadu 
Kategorie 

Název druhu odpadu 
Způsob 
nakládání 

15 01 
O 

Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního 
obalového odpadu) 

1 

20 01 
O 

Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených 
v podskupině 15 01) 

1 

20 03 01 
O 

Směsný komunální odpad 2 

 

Vysvětlivky: 

- způsob nakládání: 

1 – využití (jako palivo, regenerace, recyklace atd. 

2 – odstranění (skládkování, biologická úprava, spalování atd. 

- kategorie odpadu: 

O – ostatní 

N – nebezpečný 

Odpadní vody 



70 

 

V objektu vestavku budou vznikat odpadní splaškové vody, které budou odváděny stávající 

splaškovou kanalizací do čistírny odpadních vod k likvidaci. 

 

5. Bezpečnost práce 

Vlastnímu zahájení provozu budou předcházet stavební práce. Při zajišťování stavebních prací 

budou všechny osoby, které vstupují na staveniště, vybaveny osobními ochrannými 

pracovními prostředky v souladu s možným ohrožením, která pro tyto osoby z provádění 

stavebních prací vyplývají. 

Dodavatel stavebních prací musí v rámci své dodavatelské dokumentace vytvořit podmínky k 

zajištění bezpečnosti práce. 

Odpovědný pracovník určí nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti práce před započetím 

jednotlivých prací. V zásadě se nebude jednat o stavební práce v mimořádných podmínkách. 

V případě, že by se v průběhu stavebních prací vyskytly mimořádné podmínky, určí dodavatel 

stavebních prací, případně ve spolupráci s projektantem, potřebná opatření k zajištění 

bezpečnosti práce. S určenými opatřeními musí dodavatel stavebních prací obeznámit 

pracovníky, kterých se tato opatření týkají. 

Dodavatel stavebních prací je povinen pracovníky, kteří stavební práce projektují, řídí, 

provádějí a kontrolují, vyškolit z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických 

zařízení, popřípadě prakticky zaučit, a to v rozsahu potřebném pro výkon jejich práce a 

ověřovat jejich znalost v pravidelných intervalech. 

Veškerá stavební činnost musí být řízena a prováděna v souladu s příslušnými normami a 

předpisy.  

Pro zajištění bezpečnosti práce v průběhu realizace stavby je třeba respektovat ustanovení 

závazných předpisů a nařízení, zejména pak: 

 Zákoník práce, 

 Zákon č.309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, 

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

a ochranu zdraví při práci na staveništích, 
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 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 

 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí, 

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

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 

 Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu, 

 Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a 

pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování 

dopravy dopravními prostředky, 

 Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 

značek a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb., 

 Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb. a nařízení vlády č. 

441/2004 Sb. 

 Nařízení vlády č. 21/2003 Sb. , kterým se stanoví technické požadavky na osobní                        

ochranné prostředky, 

 Nařízení vlády č.495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a 

dezinfekčních prostředků, 

 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

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

 Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 213/1991 Sb. ze dne 8.5.1991, o bezpečnosti práce a 

technických zařízení při provozu údržbě a opravách vozidel, 

 Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 515/91 Sb. ze dne 17.12.1990, kterou se mění a 

doplňuje vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazené 

tlakové zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění 

vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 97/1982 Sb, 

 Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 552/1990 Sb. ze dne 7.12.1990, kterou se mění a 

doplňuje vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená 

zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich provozu, 
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 Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 554/1990 Sb. ze dne 7.12.1990, kterou se mění 

doplňuje vyhláška ČÚBP č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová 

zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, 

 Nařízení vlády 178/2001Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci, 

 Nařízení vlády 523/2002 Sb. kterým se mění nařízení vlády 178/2001 Sb. 

 
 

C. Situace stavby 

 
Viz příloha: projektová dokumentace stavební části, výkres č. C.01 Zákres do katastrální 

mapy a výkres č. C.02 Koordinační situace.   

 

D. Dokladová část 

 
Samostatná část – není předmětem bakalářské práce. 
 
 

E. Zásady organizace výstavby 

 
Samostatná část – není předmětem bakalářské práce. 
 
 
 

F. Dokumentace stavby 

 

1. Stavební objekty 

a) Architektonické a stavebně technické řešení – Technická zpráva 

 

1.Úvod  

V této technické zprávě je uvedeno architektonicko - stavební řešení dokumentace pro 

provedení stavby „Administrativní budova GEIS“.  
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Skladová hala DC2 – SO 602 byla postavena v areálu distribučního centra ProLogis Park 

Ostrava pro majitele areálu – firmu ProLogis Czech Republic v roce 2008. Hala je provedena 

jako skladová hala pro typické logistické nájemce. Investorem a stavebníkem stavby vestavku 

ve stávající hale DC2 pro nového nájemce je společnost ProLogis Czech Republic XXII s.r.o., 

člen koncernu ProLogis, která je vlastníkem stávající stavby skladové haly DC2 a pozemků v 

k.ú. Poruba, na kterých je tato stavba umístěna.  

Realizační dokumentace skladové haly DC2 řešila halu bez administrativních budov. V areálu 

ProLogis Park Ostrava byly vybudovány funkční přípojky a rozvody inženýrských sítí 

potřebných pro provoz haly DC2 a přípravy pro napojení plánovaných vestavků. 

Tato projektová dokumentace řeší návrh nové administrativní budovy, umístěné ve 

skladovacím prostotu haly SO-602, pro firmu GEIS CZ. s r.o.. 

 

2. Podklady projektu 

Podkladem pro navrhovanou stavbu byl původní projekt pro provedení stavby haly z ledna 

2008, vypracovaný firmou CONSTRUO, spol. s r.o.  pro firmu GEMO Olomouc s.r.o.. Dále 

byly podkladem požadavky nového nájemce společnosti GEIS CZ s r.o. Ten požaduje pro 

svoji činnost prostor haly mezi osami F - K a 1 - 9 s jednou dvoupodlažní administrativní 

budovou ve skladovacím prostoru C haly DC2. Prostor pronajímané haly je od okolních 

prostorů oddělen - na ose F stávající dělící stěnou a na ose K rovněž stávající dělící stěnou.  

V hale bude stále zachován původně předpokládaný logistický provoz, pouze je nově 

vybudována administrativní budova. 

 

3. Architektonicko-stavební a konstrukční řešení 

Stávající skladová hala se nachází ve stávajícím distribučním centru ProLogis Park Ostrava, 

k.ú. Poruba. 

Záměrem investora ve spolupráci s budoucím nájemcem je zřízení dvoupodlažní zděné 

budovy o půdorysných rozměrech cca 22,18 x 11,55 m ve skladovacím prostoru haly DC2 

(SO 602) – v prostoru mezi osami sloupů J - K / 1 - 2, která zajistí nájemci a uživateli 

skladových prostorů, firmě GEIS CZ s.r.o., potřebné sociálně-administrativní prostory.  

Stavba je navržena pro administrativní provoz a šatny se sociálním zázemím skladových 

dělníků. Celkem se uvažuje s 10 pracovníky administrativy a 106 skladovými dělníky. Přes 

hlavní vstup do vestavku mezi osami J.3 – K je ze vstupu přístupná kancelář pro klienty. Dále 
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z centrální chodby je řešen přístup do zasedací místnosti, kanceláře manažera, open space, 

WC muži, WC ženy, WC invalida a do schodišťového prostoru. Tento zahrnuje chodbu, 

umožňující průchod ze stavby na skladovací plochu uvnitř skladové haly, úklidovou místnost 

umístěnou pod výstupním ramenem schodiště, a dvouramenné schodiště. Samostatný vstup 

mezi osami J – J.1 je vstupem pro řidiče, kde se nachází příjmová místnost a hygienické 

zázemí pro řidiče. 

V 2.NP je rovněž navržena centrální chodba, umožňující vstup kanceláří manažerů, denní 

místnosti, úklidové a technické místnosti a do šaten pro ženy a muže. Z těchto jsou přístupná 

samostatná hygienická zázemí. 

Stavba si vyžádala poměrně rozsáhlé úpravy ve fasádě haly. Jedná se o provedení nových 

oken a nových vstupních dveří ve fasádě TRIMO a v základových prazích. Dále budou nad 

střechu vyvedeny spaliny od plynového kotle. Na střechu bude instalován ventilátor 

obsluhující odsávání z místa pro nabíjení vysokozdvižných vozíků.  

3.1 Statické konstrukční řešení 

Stavba v hale je zděný dvoutrakt se stropem nad 1.NP z železobetonových stropních panelů 

ECHO. Strop 2.NP je tvořen trapézovými plechy s SDK záklopem s požadovanou požární 

odolností. 

Stavba je založena na základových pasech pod nosnými stěnami šířky 600, 700 a 1000 mm a 

hloubky 700 mm. Stěny jsou z cihelných bloků tl. 300 mm (POROTHERM CB-DF).  Na 

stěnách pod stropními konstrukcemi budou umístěny spojité železobetonové věnce 

propojující nosné podélné a příčné ztužující stěny pod stropem. 

Strop 1.NP je navržen ze železobetonových prefabrikovaných panelů ECHO šířky 1200MM 

(doplňkové šířky 1000, 700 a 600 mm) (podrobné schéma kladení stropních panelů – viz 

samostatný výkres F.ST.02). U stávající fasády je stropní konstrukce podporována ocelovými 

válcovanými nosníky osazenými na konzoly stávajících železobetonových nosných sloupů 

haly. 

Strop 2.NP bude proveden z trapézových plechů 153/280X0,88 jednotné délky 11,53 m. 

Trapézové plechy jsou při stávající fasádě vynášeny ocelovými válcovanými nosníky, které 

jsou uloženy na konzolách stávajících železobetonových sloupů. 

 

3.2 Obvodový plášť 

Do stávajícího obvodového pláště budou osazena pásová okna s plastovým rámem a dveře s 

hliníkovým rámem. Pro vynesení těchto otvorů bude do pláště ze sendvičových TRIMO 
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panelů vložena ocelová nosná konstrukce z válcovaných ocelových profilů opatřena 

antikorozním nátěrem. Okenní otvory a dveře budou zaskleny tepelně-izolačním dvojsklem s 

koeficientem prostupu tepla Un=1,1 W/m2.K, rám bude s koeficientem prostupu tepla Un<2,4 

W/m2.K. 

 

3.3 Izolace proti zemní vlhkosti a radonu 

Hydroizolace spodní části objektu bude řešena za pomoci HDPE folie. HDPE folie bude 

uložena přes geotextílii na zhutněnou zemní pláň. K železobetonovým konstrukcím bude 

kotvena přes nalepené bitumenové pásky. 

Pozemek byl na základě výsledků měření přiřazen střední radonový index – dle §6, odst. 4, 

zákona 13/02 Sb. (Atomový zákon č. 18/97 Sb. Ve znění pozdějších předpisů). Zatížení 

středním radonovým indexem vyžaduje stavební ochranné opatření. Hydroizolační HDPE 

folie tedy bude sloužit i jako ochrana proti aktivnímu radonu (střední radonový index). 

Závazné ČSN a ON: 

 ČSN 73 0601 

 

3.4 Podlaha 

Stávající drátkobetonová deska bude v prostoru nové stavby vybourána a nahrazena novou 

podlahovou konstrukcí z drátkobetonové desky tloušťky 100 mm. Tloušťka stávající 

drátkobetonové desky je 180 mm.  

Podlahy v celém objektu splňují požadavky vyhl. ČÚBPč. 48/1982 Sb. § 11 v návaznosti na 

vyhl. Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb. § 33 (součinitel tření nášlapné vrstvy 

nejméně 0,6). 

Závazné ČSN a ON: 

 ON 73 0550 Izolace proti vodě 

 ČSN 73 0531 Ochrana proti hluku v pozemních stavbách 

 ČSN 36 8840 Měření zvukově izolačních vlastností  stavebních konstrukcí 

 ČSN 74 4506 Zkoušení podlah 

 ČSN 72 4820 Keramické dlaždice 

 ČSN 73 3451 Podlahy z dlaždic 

 ON 74 4516 Cementové potěry 

 ČSN 72 1512 Přírodní hutné kamenivo 
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3.5 Vnitřní dělící konstrukce 

Sádrokartonové dělící konstrukce v administrativních vestavcích: 

Sádrokartonové dělící konstrukce v administrativní budově budou provedeny podle předpisů 

daných výrobcem použitého systému (Knauf, Rigips, Lafarge atd.). V prostoru stavby jsou 

použity SDK příčky tl. 100, 125 a 150 mm. Nosný rošt je tvořen z nosných CW profilů tl. 75, 

100 mm. Nosný rošt je vyplněný akustickou izolací z minerální vaty (např. Rockwool, 

Isover), kapotovaný deskami GKB tl. 12,5 mm. Zvukové izolace budou provedeny v souladu 

s ČSN 730531. V prostoru sociálního zázemí a prostorech se zvýšenou vlhkostí 

administrativní části a šaten bude provedena kapotáž z SDK desek GKB-I impregnovaných 

(odolných vůči vlhkosti) tl. 12,5 mm. 

 

Sádrokartonové dělící konstrukce v prostoru se zvýšenou vlhkostí: 

Sádrokartonové dělící konstrukce v prostorách se zvýšenou vlhkostí budou provedeny podle 

předpisů daných výrobcem použitého systému (Knauf, Rigips, Lafarge atd.). Nosný rošt je 

tvořen z nosných CW profilů tl. 75 mm vyplněný akustickou izolací z minerálních vat (např. 

Knauf, Rigips). Za prostory se zvýšenou vlhkostí jsou považovány WC, sprchy, umývárny, 

úklidové místnosti atd.. V těchto prostorech je nutno použít pro kapotáž SDK desky GKB-I 

impregnované (odolných vůči vlhkosti) tl. 12,5 mm. 

 

Sádrokartonové předstěny fasádních panelů: 

Sádrokartonové předstěny fasádních stěn budou provedeny podle předpisů daných výrobcem 

použitého systému (Knauf, Rigips, Lafarge atd.). Nosný rošt je tvořen z nosných CD profilů 

tl. 50 a 100 mm vyplněný tepelnou izolací z minerální vat (např. Knauf, Rigips). Kapotáž 

provedena z SDK desek GKB tl.12,5 mm. 

 

Sádrokartonové obklady vyzdívaných stěn: 

Budou provedeny podle předpisů daných výrobcem použitého systému (Knauf, Rigips, 

Lafarge atd.). Nosnou část SDK desek tvoří CD profily, které budou kotveny do zděných, 

betonových a jiných konstrukcí. pomocí vrutů do hmoždin. Kapotáž provedena z SDK desek 

GKB tl.12,5 mm. Alternativní kotvení lepením. 
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3.6 Podhledy 

Stropní podhledy budou z rastru 600x600 mm. V prostoru úklidové místnosti v 1NP bude 

použito plnoplošného podhledu na ocelovém roštu. Výplňové desky rastrového podhledu z 

kamenné vlny s povrchovou úpravou, desky v 2NP budou kazet Thermatex. Dekor kazety 

bude vybrán investorem z předložených vzorků. Požární odolnost stropních podhledů v 1.NP 

není požadována, pouze je nutno provést protipožární nátěr nebo kapotáž SDK nosných 

ocelových profilu, podporujících stropní panely. Podhledové konstrukce budou montovány v 

souladu s předpisy výrobce použitého systému např. (Knauf, Rigips, Lafarge atd.). 

 

 

3.7 Výplně otvorů 

Výplně otvorů tvoří dřevěné, ocelové, hliníkové dveře a plastová okna. Dveře na hranicích 

požárních úseků budou požárně odolné dle požadavků projektu požární ochrany. 

Dveře s požadavkem na požární odolnost je nutné opatřit štítkem s vyznačením požární 

odolnosti a je nutné doložit požárním atestem. Ocelové dveře budou vyrobeny a dodány 

firmou s patřičným výrobním atestem, která zajistí certifikaci a požadované hodnoty 

požárních odolností.  

Povrchová úprava fólií v imitaci dřeva u dřevěných dveří a nátěrem (nástřikem) v odstínu 

RAL u ocelových dveří. Dveře jsou standardně dodávány včetně ocelových zárubní 

opatřených nátěrem syntetickou barvou v odstínu RAL (určí investor). 

Pokud není určeno dodavatelskými vztahy jinak - popis dveří, evidenční čísla místností a 

popis účelu místnosti – zajišťuje zhotovitel stavby ve spolupráci s provozovatelem v rámci 

dodávky dveří, zámkových vložek včetně systému centrálního klíče. 

Zhotovitel stavby je vždy povinen v rámci předvýrobní přípravy stavby prověřit rozměr 

stavebního otvoru pro osazení dveřních zárubní a okenních rámů, včetně zajištění správné 

funkce otevírání dveřních a okenních křídel. V případě odlišného rozměru zárubní nebo rámu 

je povinen tento rozměr přenést do realizace stavby. Tuto změnu je zhotovitel povinen zavčas 

konzultovat s projektantem. Důsledně provést dilatace po obvodu všech výplní otvorů. 

Dilatace ve svislém zdivu vyplnit PUR pěnou na vnitřním a venkovním povrchu přiznat v 

omítce dilatační spáru tloušťky  5 mm a tuto vyplnit trvale plastickým tmelem. 

Závazné ČSN a ON: 

 ČSN 74 6210 Kovová okna 

 ČSN 74 6101 Dřevěná okna 
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 ČSN 74 6401 Dřevěné dveře 

 ON 74 6405 Dřevěné nadsvětlíky pro rámové zárubně 

 ON 74 6406 Dřevěné zárubně rámové 

 ON 74 6408 Dřevěné prahy 

 ON 74 6413 Dřevěná dveřní křídla hladká dýhovaná s  polodrážkou 

 ON 74 6460 Dřevěné stěny zasklené 

 ČSN 74 6501 Ocelové zárubně 

 ČSN 74 6550 Kovové dveře otvíravé 

 ON 74 6551 Ocelové dveře otočné jednostranně oplechované 

 ON 74 6557 Ocelové dveře otočné vlysové 

 ON 74 6558 Ocelové dveře otočné s průvětrníky 

 ON 74 6563 Ocelové dveře otočné oboustranné hladké 

 ČSN 74 6610 Kovová vrata 

 ON 74 6611 Ocelová vrata otočná jednostranně oplechovaná 

 ON 74 6616 Ocelová vrata otočná vlysová s průvětrníky 

 ON 74 6619 Ocelová vrata posuvná dvoukřídlová jednostranně oplechovaná 

 ON 74 6622 Ocelová vrata posuvná dvoukřídlová vlysová 

 ON 72 3220 Parapetní desky 

 
 

3.8 Úpravy povrchů a nátěry 

Obklady: 

Stěny v sociálních zařízeních stavby jsou obloženy keramickými obklady do výšky dveří a v 

prostoru sprch do úrovně podhledu.  

V místnostech s keramickou dlažbou sokl výšky 100mm z keramické dlažby. V místnostech s 

kobercem po celém obvodě lišta z koberce výšky 50 mm. V místnosti serveru bude položeno 

antistatické PVC s PVC lištou po obvodu. 

 

Malby a nátěry: 

K malování budou použity hmoty se zvýšenou odolností proti otěru (Jupol Economic, 

Primalex Plus, Stabil, Polar). Na nátěry sádrokartonových konstrukcí budou použity nátěrové 

hmoty doporučené výrobcem. 
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Všechny plochy (prvky) železobetonového skeletu, které jsou viditelné (v interiéru), budou 

natřeny barvou v odstínu RAL (určí investor), ve dvou vrstvách. V případě nerovností nebo 

poškození povrchu na dílech skeletu budou tyto nerovnosti přetmeleny a zbroušeny do roviny, 

a potom teprve natřeny. Také všechny pohledové ocelové konstrukce budou natřeny základní 

barvou a následně syntetickou vrchní barvou v odstínu RAL (určí investor) ve dvou vrstvách. 

Stěny a strop jsou opatřeny penetrací a nátěrem bílou otěruvzdornou barvou ve dvou vrstvách. 

Všechny ocelové dveře a jiné výplně otvorů budou natřeny syntetickou barvou v odstínu RAL 

(určí investor). Pracovní postup: očištění, odmaštění, dva základní nátěry (červenou a šedou) 

a jeden vrchní nátěr syntetický v předepsaném odstínu RAL. 

Na omítnutých stěnách bude proveden disperzní nátěr a následně nátěr otěruvzdornou 

malbou. 

 

Nátěry kovových doplňkových konstrukcí: 

Očištění, odmaštění, 2x nátěr základní. 

Závazné ČSN a ON: 

 ČSN 03 8009 Povrchová úprava nátěrem 

 ČSN 03 820 Zásady povrchové úpravy nátěrem 

 ČSN 03 8221 Úprava povrchu oceli před nátěrem 

 ČSN 03 8260 Ochrana ocelových konstrukcí proti atmosférické korozi. Předpisování, 

provádění, kontrola 

 ON 73 3420 Natěračské práce stavební 

 ON 73 3421 Natěračské práce stavební. Nátěry na dřevě 

 ON 73 3422 Natěračské práce stavební. Nátěry na kovech 

 ON 73 3423 Natěračské práce stavební. Nátěry na omítkách 

 ON 73 3425 Natěračské práce stavební. Nátěry stavebně truhlářských výrobků 

 

3.9 Konstrukce tesařské 

Budou použity pouze jako dočasné v rámci výstavby. 

 

3.10 Truhlářské výrobky 

Závazné ČSN a ON: 

 ČSN 73 3130 Truhlářské práce stavební 
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 ČSN 73 2810 Provádění dřevěných konstrukcí 

 

3.11 Zámečnické výrobky 

 Ocelová válcované profily stropu 1NP a 2NP 

 Výměny v obvodovém plášti pro osazení oken a dveří 

 Vnitřní schodiště 

 Schodišťová stěna. 

Všechny vnitřní zámečnické výrobky opatřit nátěry dle podrobné specifikace na podrobných 

výkresech 

Závazné ČSN a ON: 

 ČSN 73 2601 Provádění ocelových konstrukcí 

 ČSN 73 2611 Úchylky rozměrů a tvarů ocelových konstrukcí 

 ON 73 2613 Ocelové konstrukce. Směrnice pro kotvení  ocelových konstrukcí 

 ON 73 2620 Přivařování spřahovacích a kotevních trnů 

 ON 73 2630 Ultrazvukové zkoušení a hodnocení tupých tvarových svarů ocelových 

konstrukcí pozemních staveb 

 ON 733630 Zámečnické práce stavební 

Pro provádění kovových atypických konstrukcí je nutno zpracovat dílenskou výrobní 

dokumentaci dle ČSN. 

 

3.12 Klempířské výrobky 

Materiál klempířských výrobků: pozinkovaný nebo lakovaný plech tloušťky 0,75 (0,63) mm. 

Provést dle ČSN. 

 

3.13 Protipožární úpravy 

Konstrukce a požární úpravy musí být navrženy a provedeny tak, aby splňovaly požadované 

podmínky požární odolnosti. Řešení požární ochrany je popsáno v samostatné části projektu. 

 

3.14 Závazné ČSN pro tuto stavbu 

Všeobecné požadavky na provádění: 

 ČSN 73 0202 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. 

 ČSN 73 0203 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Funkční tolerance. 
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 ČSN 73 0204 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Zásady výpočtu. 

 ČSN 73 0210 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. 

Technologická tolerance: 

 ČSN 73 0212 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Kontrola přesnosti. 

 ČSN 73 0225 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Funkční odchylky. 

 ČSN 73 0250 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Odchylky zaměření a 

osazení. 

 ČSN 730290 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Statistická přejímka. 

 ČSN 730420 Přesnost vytyčování stavebních objektů. 

 ČSN 731311 Zkoušení betonové směsi a betonu 

 ČSN 731312 Stanovení zpracovatelnosti betonu 

 ČSN 731344 Ochrana proti korozi ve stavebnictví.  Betonové konstrukce 

 ČSN 732150 Kontrolní měření geometrických parametrů pozemních  stavebních 

objektů 

 ČSN 732400 Provádění a kontrola betonových konstrukcí 

 ČSN 732402 Provádění a kontrola konstrukcí z lehčeného  betonu 

 ČSN 732430 Provádění a kontrola konstrukcí ze stříkaného betonu 

 ON 732480 Provádění montovaných betonových konstrukcí 

 ON 732510 Směrnice pro navrhování a provádění betonových patek montovaných 

sloupů 

 ČSN 732520 Drsnost povrchů stavebních konstrukcí 

 ČSN 738101 Lešení 

 ČSN 738102 Pojízdná a volně stojící lešení 

 ČSN 738105 Dřevěná lešení 

 ČSN 738106 Ochranné a záchytné konstrukce 

 ČSN 738107 Trubková lešení 

 ČSN 738108 Podpěrná lešení 

 ČSN 738120 Stavební plošinové výtahy 

 

Veškeré rozměry konstrukcí včetně výpisu výrobků jsou uvedeny ve skladebných rozměrech. 

Předepsané zkoušky  

 ČSN 732577 Zkouška přídržnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí k 

podkladu 

 ČSN 732518 Zkouška vodotěsnosti povrchové úpravy  stavebních konstrukcí 
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 ČSN 732579 Zkouška mrazuvzdornosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí 

 ČSN 732580 Zkouška prostupu vodních par 

 

Dodavatel musí pro stavbu použít jen takové výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po 

dobu předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručená  požadovaná 

mechanická pevnost, stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví  a 

životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana  proti hluku a úspora energie. Použité 

materiály a výrobky  musí mít vlastnosti ověřené dle par. 20 a 24a zákona  č.30/1968 Sb. o 

státním zkušebnictví, ve znění zákona  č.54/1987 Sb/úplné znění č.84/1987/, zákona 

č.174/1968 Sb  o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona č. 

159/1992 Sb., zák.č. 47/1994 Sb. - viz par. 47 zákona 183/2006 Sb.  - stavební zákon.  

Všechny použité materiály a výrobky musejí mít atest popřípadě prohlášení o shodě, tyto 

dokumenty budou předány investorovi. 

Při provádění stavby musí být dodrženy technologické postupy a doporučení výrobců 

popřípadě dovozců výrobků a materiálů. 

 

4. Bezpečnost práce a technických zařízení 

Vlastnímu zahájení provozu budou předcházet stavební práce. Při zajišťování stavebních prací 

budou všechny osoby, které vstupují na staveniště, vybaveny osobními ochrannými 

pracovními prostředky v souladu s možným ohrožením, která pro tyto osoby z provádění 

stavebních prací vyplývají. 

Dodavatel stavebních prací musí v rámci své dodavatelské dokumentace vytvořit podmínky k 

zajištění bezpečnosti práce. 

Odpovědný pracovník určí nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti práce před započetím 

jednotlivých prací. V zásadě se nebude jednat o stavební práce v mimořádných podmínkách. 

V případě, že by se v průběhu stavebních prací vyskytly mimořádné podmínky, určí dodavatel 

stavebních prací, případně ve spolupráci s projektantem, potřebná opatření k zajištění 

bezpečnosti práce. S určenými opatřeními musí dodavatel stavebních prací obeznámit 

pracovníky, kterých se tato opatření týkají. 

Dodavatel stavebních prací je povinen pracovníky, kteří stavební práce projektují, řídí, 

provádějí a kontrolují, vyškolit z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických 

zařízení, popřípadě prakticky zaučit, a to v rozsahu potřebném pro výkon jejich práce a 

ověřovat jejich znalost v pravidelných intervalech. 
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Veškerá stavební činnost musí být řízena a prováděna v souladu s příslušnými normami a 

předpisy.  

Pro zajištění bezpečnosti práce v průběhu realizace stavby je třeba respektovat ustanovení 

závazných předpisů a nařízení, zejména pak: 

• Zákoník práce, 

• Zákon č.309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, 

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

při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 

• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí, 

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

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 

• Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu, 

• Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a 

pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy 

dopravními prostředky, 

• Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 

značek a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb., 

• Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb. a nařízení vlády č. 

441/2004 Sb. 

• Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní               

ochranné prostředky, 

• Nařízení vlády č.495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a 

dezinfekčních prostředků, 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

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

• Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 213/1991 Sb. ze dne 8.5.1991, o bezpečnosti práce a 

technických zařízení při provozu údržbě a opravách vozidel, 
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• Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 515/91 Sb. ze dne 17.12.1990, kterou se mění a doplňuje 

vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazené tlakové zařízení a 

stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky ČÚBP a 

ČBÚ č. 97/1982 Sb, 

• Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 552/1990 Sb. ze dne 7.12.1990, kterou se mění a doplňuje 

vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a 

stanoví některé podmínky k zajištění jejich provozu, 

• Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 554/1990 Sb. ze dne 7.12.1990, kterou se mění doplňuje 

vyhláška ČÚBP č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví 

některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, 

• Nařízení vlády 178/2001Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců 

při práci, 

• Nařízení vlády 523/2002 Sb. kterým se mění nařízení vlády 178/2001 Sb. 

Při přípravných a výkopových pracích je nutné dodržet následující bezpečnostní opatření: 

Veškeré zemní práce je nutno nejméně 21 dní před jejich zahájením ohlásit archeologickému 

oddělení Pražského ústavu památkové péče, která zajistí provedení archeologického 

průzkumu formou odborného dohledu. Před zahájením výkopových prací zajistit u všech 

správců vedení souběžných a křižujících vytýčení jejich zařízení v terénu. Na zahájení prací 

pozvat správce překládaného (chráněného, demontovaného) zařízení, aby ověřil vytýčení 

svého zařízení, potvrdil jeho totožnost a dal souhlas s manipulací na tomto svém zařízení. 

Dále, aby popř. zajistil vypnutí kabelů, na kterých budou prováděny montážní práce. V 

případě, že dojde k obnažení stávajících inženýrských sítí nebo je nutno tyto sítě vyvěsit, musí 

být zajištěny nejen proti poškození pracovníky stavební organizace, ale i další osobou nebo 

působením vnějších vlivů. Výkopy mimo uzavřené staveniště je třeba řádně ohradit. V noci je 

nutno výkopy, resp. komunikace u nich řádně osvětlovat. Případné nouzové elektrické 

osvětlení lze napájet jen bezpečným napětím (24 V). 

Při návrhu objektu a u technologických pracovišť se z hlediska bezpečnosti práce uplatňují 

Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění příslušných 

částí vyhl. ČÚBP č. 48 ze dne 15.4.1982. 

Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce stanoví vyhláška č. 48 ČÚBP, základním 

předpisem pro hygienické požadavky jsou hygienické předpisy min. zdravotnictví ČR a 

normy (Hygienický předpis o hygienických požadavcích na pracovní prostředí – nařízení 

vlády č. 178 / 2001 Sb.). 
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Stavebním řešením a technologickým vybavením objektu bude na všech pracovištích 

zajištěno bezpečné a z hlediska hygienického nezávadné prostředí. Koncentrace škodlivin na 

pracovištích nebude překročena. 

Je předpoklad, že na pracovištích bude běžně dodržena hladina hluku 85 dB.  

Pro zajištění bezpečnosti práce na jednotlivých pracovištích uživatel zpracuje potřebném 

rozsahu provozní a bezpečnostní předpisy. 

Veškerá instalovaná zařízení budou odpovídat příslušným zákonům, vyhláškám a normám 

platným v ČR. 

Množství hořlavých kapalin na jednotlivých pracovištích nepřekročí množství dle ČSN 65 

0201. Eventuelní sklady hořlavých kapalin budou svým stavebně-technologickým vybavením 

provedeny v souladu s požadavky ČSN 65 0201, resp. ČSN 75 3415. 

Množství tlakových lahví na jednotlivých pracovištích nepřekročí množství přípustná dle 

ČSN 07 8304 /na pracovišti smí být umístěny max. 2 provozní ocelové láhve (přepočteno na 

objem 40 l) – a dvě zásobní láhve stejného nebo různého obsahu/. Zásobní tlakové lahve 

budou uskladněny mimo vlastní objekt v spec. uzavřeném kontejneru na tlakové lahve. 

Odstupové vzdálenosti, únikové cesty budou odpovídat ČSN 73 0802, resp. ČSN 73 0804. 

Objem hořlavých a nebezpečných látek bude upřesněn v dalším stupni projektové 

dokumentace, včetně jejich umístění v jednotlivých místnostech a skladech. 

 
  

b) Architektonické a stavebně technické řešení - Výkresová část 

 
Viz příloha: projektová dokumentace stavební části, výkresy č. F.AR.03 až F.AR.10.   

 

c) Stavebně konstrukční řešení -Technická zpráva 

 

1. Úvod  

V této technické zprávě je uvedeno stavebně konstrukční řešení dokumentace pro stavební 

povolení stavby „Administrativní budova GEIS“.  

Skladová hala DC2 – SO 602 byla postavena v areálu distribučního centra ProLogis Park 

Ostrava pro majitele areálu – firmu ProLogis Czech Republic v roce 2008. Hala je provedena 

jako skladová hala pro typické logistické nájemce. Investorem a stavebníkem stavby ve 

stávající hale DC2 pro nového nájemce je společnost ProLogis Czech Republic XXII s.r.o., 
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člen koncernu ProLogis, která je vlastníkem stávající stavby skladové haly DC2 a pozemků v 

k.ú. Poruba, na kterých je tato stavba umístěna.  

Realizační dokumentace skladové haly DC2 řešila halu bez dministrativních budov. V areálu 

ProLogis Park Ostrava byly vybudovány funkční přípojky a rozvody inženýrských sítí 

potřebných pro provoz haly DC2 a přípravy pro napojení plánovaných staveb. 

Tato projektová dokumentace řeší návrh nové administrativní budovy v jihovýchodním rohu 

haly SO-602 pro společnost GEIS CZ s.r.o. 

 

2. Podklady projektu 

2.1 Projektové podklady 

Podkladem pro navrhovanou stavbu byl původní projekt pro provedení stavby haly z ledna 

2008, vypracovaný firmou CONSTRUO, spol. s r.o.  pro firmu GEMO Olomouc s.r.o.. Dále 

byly podkladem požadavky nového nájemce společnosti. GEIS CZ s.r.o.. Ten požaduje pro 

svoji činnost prostor haly mezi osami F - K a 1 až 9 s jedním dvoupatrovým administrativním 

objektem při ose 1 haly DC2. Prostor pronajímané haly je od okolních prostorů oddělen - na 

ose F stávající dělící stěnou a na ose K rovněž stávající dělící stěnou. 

V hale bude stále zachován původně předpokládaný logistický provoz, pouze je nově 

vybudována administrativní budova 

. 

2.2 Normativní podklady 

 ČSN EN 1991-1-1  Zatížení konstrukcí 

 ČSN EN 1997-1 Zakládání staveb, Základová půda pod plošnými základy 

 ČSN EN 1992-1-1 Navrhování betonových konstrukcí 

 ČSN EN 1993-1-1 Navrhování ocelových konstrukcí 

 ČSN EN 1995-1-1 Navrhování dřevěných konstrukcí 

 ČSN EN 1996-1-1 Navrhování zděných konstrukcí 

 

3. Popis konstrukčního řešení 

Stávající skladová hala se nachází ve stávajícím distribučním centru ProLogis Park Ostrava, 

k.ú. Poruba. 
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Záměrem investora ve spolupráci s budoucím nájemcem je zřízení dvoupodlažní zděné 

budovy o půdorysných rozměrech cca 22,18 x 11,55 m ve skladovacím prostoru haly DC2 

(SO 602) – v prostoru mezi osami sloupů J - K / 1 - 2, která zajistí nájemci a uživateli 

skladových prostorů, firmě GEIS CZ s.r.o., potřebné sociálně-administrativní prostory.  

Stavba je navržena pro administrativní provoz a šatny se sociálním zázemím skladových 

dělníků. Celkem se uvažuje s 10 pracovníky administrativy a 106 skladovými dělníky. Přes 

hlavní vstup do objektu mezi osami J.3 – K je ze vstupu přístupná kancelář pro klienty. Dále  

z centrální chodby je řešen přístup do zasedací místnosti, kanceláře manažera, open space, 

WC muži, WC ženy, WC invalida a do schodišťového prostoru. Tento zahrnuje chodbu, 

umožňující průchod z vestavku na skladovací plochu uvnitř skladové haly, úklidovou 

místnost umístěnou pod výstupním ramenem schodiště, a dvouramenné schodiště. Samostatný 

vstup mezi osami J – J.1 je vstupem pro řidiče, kde se nachází příjmová místnost a hygienické 

zázemí pro řidiče. 

V 2.NP je rovněž navržena centrální chodba, umožňující vstup kanceláří manažerů, denní 

místnosti, úklidové a technické místnosti a do šaten pro ženy a muže. Z těchto jsou přístupná 

samostatná hygienická zázemí. 

Stavba si vyžádala poměrně rozsáhlé úpravy ve fasádě haly. Jedná se o provedení nových 

oken a nových vstupních dveří ve fasádě TRIMO a v základových prazích.  

 

3.1 Statické konstrukční řešení 

Stavba v hale je zděný dvoutrakt se stropem nad 1.NP z železobetonových stropních panelů 

ECHO. Strop 2.NP je tvořen trapézovými plechy s SDK záklopem s požadovanou požární 

odolností. 

Stavba je založena na základových pasech pod nosnými stěnami šířky 600, 700 a 1000 mm a 

hloubky 700 mm. Základy jsou vyztuženy při spodním líci KARI sítí s oky 100/100x8 z oceli 

R 10505. Minimální krytí výztuže je 50 mm, minimální přesah sítí je 400 mm (viz výkres 

F.ST.02). Stěny jsou z cihelných bloků tl. 300 mm (POROTHERM CB-DF).  Na stěnách pod 

stropními konstrukcemi budou umístěny spojité železobetonové věnce propojující nosné 

podélné a příčné ztužující stěny pod stropem. 

Strop 1.NP je navržen ze železobetonových prefabrikovaných panelů ECHO šířky 1200MM 

(doplňkové šířky 1000, 700 a 600 mm) (podrobné schéma kladení stropních panelů – viz 

samostatný výkres F.ST.04). U stávající fasády je stropní konstrukce podporována ocelovými 
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válcovanými nosníky osazenými na konzoly stávajících železobetonových nosných sloupů 

haly. 

Stropní panely jsou uloženy na spojitých železobetonových věncích. Podélná výztuž i třmínky 

jsou navrženy z oceli R 10505 (viz výkres F.ST.03). 

Strop 2.NP bude proveden z trapézových plechů 153/280x0,88 jednotné délky 11,53 m. 

Trapézové plechy jsou při stávající fasádě vynášeny ocelovými válcovanými nosníky, které 

jsou uloženy na konzolách stávajících železobetonových sloupů (viz výkres F.ST.06). 

Trapézové plechy budou uloženy na spojitých železobetonových věncích (viz výkres F. 

ST.05). 

Přístup do 2.NP bude po dvouramenném schodišti, jehož nosnou část tvoří ocelové válcované 

profily U180. Jednotlivé stupně budou provedeny z plechů tl. 5,0 mm, poslední stupeň na 

rameni schodiště bude vybetonován (viz výkres F.ST.07). Nosná konstrukce schodiště bude 

obložena SDK obkladem s požární odolností R 15 DP1. 

Zrcadlo schodiště bude vyplněno schodišťovou stěnou, která bude plnit funkci zábradlí. 

Nosná konstrukce je navržena z ocelových jäklů 50/50x4 kotvených po výšce k ocelovým 

schodnicím. Zábradlí v 2NP, které navazuje na tuto schodišťovou stěnu bude dále kotveno do 

nosného zdiva (viz výkres F.ST.08). 

 

3.2 Obvodový plášť 

Do stávajícího obvodového pláště budou osazeny pásová okna s plastovým rámem a dveře s 

hliníkovým rámem. Pro vynesení těchto otvorů bude do pláště ze sendvičových TRIMO 

panelů vložena ocelová nosná konstrukce z válcovaných ocelových profilů opatřena 

antikorozním nátěrem. (viz výkres F.ST.09) 

 

4. Bezpečnost práce a technických zařízení 

Vlastnímu zahájení provozu budou předcházet stavební práce. Při zajišťování stavebních prací 

budou všechny osoby, které vstupují na staveniště, vybaveny osobními ochrannými 

pracovními prostředky v souladu s možným ohrožením, která pro tyto osoby z provádění 

stavebních prací vyplývají. 

Dodavatel stavebních prací musí v rámci své dodavatelské dokumentace vytvořit podmínky k 

zajištění bezpečnosti práce. 
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Odpovědný pracovník určí nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti práce před započetím 

jednotlivých prací. V zásadě se nebude jednat o stavební práce v mimořádných podmínkách. 

V případě, že by se v průběhu stavebních prací vyskytly mimořádné podmínky, určí dodavatel 

stavebních prací, případně ve spolupráci s projektantem, potřebná opatření k zajištění 

bezpečnosti práce. S určenými opatřeními musí dodavatel stavebních prací obeznámit 

pracovníky, kterých se tato opatření týkají. 

Dodavatel stavebních prací je povinen pracovníky, kteří stavební práce projektují, řídí, 

provádějí a kontrolují, vyškolit z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických 

zařízení, popřípadě prakticky zaučit, a to v rozsahu potřebném pro výkon jejich práce a 

ověřovat jejich znalost v pravidelných intervalech. 

Veškerá stavební činnost musí být řízena a prováděna v souladu s příslušnými normami a 

předpisy.  

Pro zajištění bezpečnosti práce v průběhu realizace stavby je třeba respektovat ustanovení 

závazných předpisů a nařízení, zejména pak: 

• Zákoník práce, 

• Zákon č.309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, 

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

při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 

• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí, 

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

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 

• Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu, 

• Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a 

pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy 

dopravními prostředky, 

• Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 

značek a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb., 
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• Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb. a nařízení vlády č. 

441/2004 Sb. 

• Nařízení vlády č. 21/2003 Sb. , kterým se stanoví technické požadavky na osobní                        

ochranné prostředky, 

• Nařízení vlády č.495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a 

dezinfekčních prostředků, 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

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

• Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 213/1991 Sb. ze dne 8.5.1991, o bezpečnosti práce a 

technických zařízení při provozu údržbě a opravách vozidel, 

• Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 515/91 Sb. ze dne 17.12.1990, kterou se mění a doplňuje 

vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazené tlakové zařízení a 

stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky ČÚBP a 

ČBÚ č. 97/1982 Sb, 

• Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 552/1990 Sb. ze dne 7.12.1990, kterou se mění a doplňuje 

vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a 

stanoví některé podmínky k zajištění jejich provozu, 

• Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 554/1990 Sb. ze dne 7.12.1990, kterou se mění doplňuje 

vyhláška ČÚBP č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví 

některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, 

• Nařízení vlády 178/2001Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců 

při práci, 

• Nařízení vlády 523/2002 Sb. kterým se mění nařízení vlády 178/2001 Sb. 

Při přípravných a výkopových pracích je nutné dodržet následující bezpečnostní opatření: 

Veškeré zemní práce je nutno nejméně 21 dní před jejich zahájením ohlásit archeologickému 

oddělení Pražského ústavu památkové péče, která zajistí provedení archeologického 

průzkumu formou odborného dohledu. Před zahájením výkopových prací zajistit u všech 

správců vedení souběžných a křižujících vytýčení jejich zařízení v terénu. Na zahájení prací 

pozvat správce překládaného (chráněného, demontovaného) zařízení, aby ověřil vytýčení 

svého zařízení, potvrdil jeho totožnost a dal souhlas s manipulací na tomto svém zařízení. 

Dále, aby popř. zajistil vypnutí kabelů, na kterých budou prováděny montážní práce. V 

případě, že dojde k obnažení stávajících inženýrských sítí nebo je nutno tyto sítě vyvěsit, musí 



91 

 

být zajištěny nejen proti poškození pracovníky stavební organizace, ale i další osobou nebo 

působením vnějších vlivů. Výkopy mimo uzavřené staveniště je třeba řádně ohradit. V noci je 

nutno výkopy, resp. komunikace u nich řádně osvětlovat. Případné nouzové elektrické 

osvětlení lze napájet jen bezpečným napětím (24 V). 

Při návrhu objektu a u technologických pracovišť se z hlediska bezpečnosti práce uplatňují 

Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění příslušných 

částí vyhl. ČÚBP č. 48 ze dne 15.4.1982. 

Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce stanoví vyhláška č. 48 ČÚBP, základním 

předpisem pro hygienické požadavky jsou hygienické předpisy min. zdravotnictví ČR a 

normy (Hygienický předpis o hygienických požadavcích na pracovní prostředí – nařízení 

vlády č. 178 / 2001 Sb.). 

Stavebním řešením a technologickým vybavením objektu bude na všech pracovištích 

zajištěno bezpečné a z hlediska hygienického nezávadné prostředí. Koncentrace škodlivin na 

pracovištích nebude překročena. 

Je předpoklad, že na pracovištích bude běžně dodržena hladina hluku 85 dB.  

Pro zajištění bezpečnosti práce na jednotlivých pracovištích uživatel zpracuje potřebném 

rozsahu provozní a bezpečnostní předpisy. 

Veškerá instalovaná zařízení budou odpovídat příslušným zákonům, vyhláškám a normám 

platným v ČR. 

Množství hořlavých kapalin na jednotlivých pracovištích nepřekročí množství dle ČSN 65 

0201. Eventuelní sklady hořlavých kapalin budou svým stavebně-technologickým vybavením 

provedeny v souladu s požadavky ČSN 65 0201, resp. ČSN 75 3415. 

Množství tlakových lahví na jednotlivých pracovištích nepřekročí množství přípustná dle 

ČSN 07 8304 /na pracovišti smí být umístěny max. 2 provozní ocelové láhve (přepočteno na 

objem 40 l) – a dvě zásobní láhve stejného nebo různého obsahu/. Zásobní tlakové lahve 

budou uskladněny mimo vlastní objekt ve speciálním uzavřeném kontejneru na tlakové lahve. 

Odstupové vzdálenosti, únikové cesty budou odpovídat ČSN 73 0802, resp. ČSN 73 0804. 

Objem hořlavých a nebezpečných látek bude upřesněn v dalším stupni projektové 

dokumentace, včetně jejich umístění v jednotlivých místnostech a skladech. 

 

d) Stavebně konstrukční řešení - Výkresová část 

 
Viz příloha: projektová dokumentace stavební části, výkresy č. F.ST.02 až F.ST.09 
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2. Položkový rozpočet stavební části 

Viz příloha. 

 

3. Časový harmonogram postupu prací 

Viz příloha. 

 

4. Závěr 

 
Cílem bakalářské práce bylo zpracovat projektovou dokumentaci stavební části 

administrativní budovy umístěné do vnitřního prostoru skladové haly s využitím části 

stávajícího obvodového pláště a části nosného konstrukčního systému haly.  

Obvodová plášť byl využit z ¼ a železobetonový skelet je využit v rozích administrativní 

budovy a u vnější fasády, kde jsou do jednotlivých sloupů stávajícího kostrukčního systému 

kotveny ocelové výměny pro okenní výplně otvorů. Do konzol železobetonových sloupů jsou 

pak kotveny ocelové válcované profily vynášející stropní železobetonové panely nad 1.NP a 

trapézový plech zastřešení nad 2.NP.  

Zděné konstrukce jsou navrženy v systému CB-DF, což zkracuje výstavbu těchto konstrukcí o 

cca 30%. 
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