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Anotácia 

  

Diplomovú prácu možno rozčleniť na dve hlavné časti, a to projektovú dokumentáciu 

zahŕňajúcu návrh objektu autosalónu a technologickú časť, ktorá bližšie špecifikuje riešenie 

presklenej fasády, obsahuje technologický predpis, harmonogram, rozpočet a návrh zariadenia 

staveniska.  

Cieľom tejto práce je navrhnúť modernú variantu presklenej (transparentnej) fasády na 

objekt autosalónu a vypracovať jej technologický predpis pre realizáciu.  

 

 

 

Annotation 

 

 Thesis can be divided into two major parts, the project documentation including a 

proposal of the showroom building and the technological section, which specifies design of 

glazed facade includes technological regulation, schedule, budget and design of construction 

equipment. 

 The aim of this work is proposing of  modern version of glazed (transparent) facade 

for the showroom and process its technology for realization. 
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Úvod 
 
 Zadaním práce bolo spracovať projektovú dokumentáciu návrhu skeletovej stavby 

v stupni realizačného projektu.  Riešený objekt je budova autosalónu, nosný systém objektu je 

železobetónový prefabrikát, časť objektu je opláštená transparentnou fasádou.  

 Práve na presklenú fasádu bol v ďalšej fáze vypracovania diplomovej práce 

vyhotovený technologický predpis a postup zasklenia, taktiež harmonogram i rozpočet.  

 Tému transparentnej fasády som si vybral najmä kvôli jej narastajúcej popularite 

v posledných rokoch, a to nielen ako druh opláštenia na budovách občianskeho charakteru ale 

i na rodinných domoch. A práve tento rozmach spôsobil, že sa výrazne posunula ako kvalita 

spracovania, tak i škála rôznych typov zasklenia od rôznych výrobcov. V mojej práci je 

bližšie rozobratý systém presklenia JANSEN – VISS® – TV 1V. 
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A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA 

 

a)  Identifikačné údaje 

Názov stavby:   Autosalón  

Miesto stavby:   Ostrava - Svinov 

Druh stavby:   Novostavba 

Účel stavby:   Prevádzkový objekt 

Stupeň PD:   Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby 

Investor:    VŠB – Technická univerzita Ostrava 

     Fakulta stavebná 

     L. Podéště 1875, 708 00 Ostrava – Poruba  

Projektant:   Bc. Pavol Pecko 

 

b) Údaje o existujúcich pomeroch staveniska 

Objekt je situovaný na stavebných parcelách č. 3475/11, 3475/3, 3475/11, 806/8 

s celkovou výmerou 6212 m2 v katastrálnom území Ostrava - Svinov. Vjazd na pozemok je 

z ulice Mongolská. Parcela je mierne svažitá, prevýšenie 0,5 m. Na pozemku sa nenachádzajú 

žiadne objekty, je zatrávnený. 

V blízkosti pozemku sú vedené všetky potrebné inžinierske siete. Napojenie na tieto 

inžinierske siete je popísané v technických správach daných sietí a je zrejmé z výkresu 

situácie (č. výkr. C.01). Stavenisko bude využité v celej svojej ploche. 

Hladina podzemnej vody bola zistená v úrovni 226,5 m n.m. 

 

c) Prehľad východiskových podkladov a prevedených prieskumov 

Mapové podklady: 

   - katastrálna mapa 1:2500  (Ostrava – Svinov) 

- geodetické zameranie, spoločnosť GEOMETRA  OPAVA s.r.o. 

z 20.19.2011 

Ostatné podklady: 

   - vlastný prieskum, zameranie a fotodokumentácia 

- predbežné vyjadrenia správcov existujúcich inžinierskych sietí 

v mieste budúcej stavby 
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- vzorové podklady investora 

- závery z konzultácií s investorom v priebehu výstavby 

   - vyhláška č. 137/1998 Sb. O obecných požiadavkách na výstavbu 

- zákon č. 183/2006 Sb. O územnom plánovaní a stavebnom ráde        

v zmysle neskorších predpisov (stavebný zákon)  

 

d) Splnenie požiadaviek dotknutých orgánov 

Projektová dokumentácia je vypracovaná pre stavebné povolenie. Všetky doteraz známe 

požiadavky dotknutých orgánov sú zapracované v dokumentácii, poprípade budú následne 

doplnené. 

 

e) Informácie o dodržaní všeobecných požiadaviek na výstavbu 

Projektová dokumentácia je vypracovaná na základe obecných požiadaviek na výstavbu 

podľa vyhlášky č. 137/1998 Sb. O obecných technických požiadavkách na výstavbu v znení 

vyhlášky č. 499/2006 Sb a č. 502/2006 Sb. 

 

f) Údaje o splnení územných regulatívov 

Navrhnuté riešenie je v súlade s regulatívmi daného územia podľa Územného plánu. 

 

g) Vecné a časové väzby 

V okolí stavby nie je uvažované s  ďalšou výstavba.  Stavba nevyvolá súvisiace 

investície. 

 

h) Predpokladaná doba výstavby  

Lehota výstavby:   cca 12 mesiacov 

Termín zahájenia:  03/2012 

Termín ukončenia:  03/2013 

 

i) Orientačné štatistické údaje o stavbe 

Zastavaná plocha celkom: 1 117,11 m2 

Obostavaný priestor:  10 083,90 m3 

Podlahová plocha celkom: 1 312,5 m2 

Celkové náklady stavby:  22 mil. Kč 
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Záver 

Projektová dokumentácia pre plánované stavebné práce na stavbe „Autosalón“ 

v katastrálnom území Ostrava – Svinov je v súlade s vyhláškou č. 499/2006 Sb. 

o dokumentácii stavieb. V projekte sú splnené všetky požiadavky dotknutých orgánov. 

 

Vypracoval: Bc. Pavol Pecko 
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B. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA 

 

1. Urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie 

 

a) Zhodnotenie staveniska 

Objekt je situovaný na stavebných parcelách č. 3475/11, 3475/13, 3475/3, 806/8 s 

celkovou výmerou 6212 m2 v katastrálnom území Ostrava - Svinov. Vjazd na pozemok je z 

ulice Mongolská. Parcela je mierne svažitá, prevýšenie 0,5 m. Na pozemku sa nenachádzajú 

žiadne objekty, je zatrávnený. 

V blízkosti pozemku sú vedené všetky potrebné inžinierske siete. Napojenie na tieto 

inžinierske siete je popísané v technických správach daných sietí a je zrejmé z výkresu 

situácie. Stavenisko bude využité v celej svojej ploche. 

Hladina podzemnej vody bola zistená v úrovni 226,5 m n.m. 

 

b) Urbanistické a architektonické riešenie stavby 

Stavba pôdorysným situovaním a výškou rešpektuje prirodzene regulácie zástavby 

daného územia a je situovaná na pozemku investora. Navrhovaný objekt rieši výstavbu 

nového prevádzkového centra, ktoré bude slúžiť pre distribúciu nových vozov a ich servis. 

Stavba je riešená ako samostatný areál so spevnenými plochami určenými k 

manipulácii osobných vozov. Súčasťou stavby sú prípojky médií (voda, plyn, elektrina, 

kanalizácia), komunikácie a parkovisko, spevnené plochy, konečné terénne úpravy, 

ozelenenie, oplotenie. 

Dominantou je budova, ktorá sa skladá z troch samostatných monoblokov predajne – 

administratívneho a dvoch servisných. Predajňa – administratívna časť a juhozápadná časť 

servisného monobloku je dvojpodlažná. Monoblok servisu v juhovýchodnej časti je 

jednopodlažný. Zastrešenie objektu pultovými strechami.  

Ponúkané zbožie a služby autosalónu možno rozdeliť do troch základných častí: 

 - nové vozidlá (predaj, leasing) 

 - záručný servis, pozáručný servis 

 - emisie, pneuservis, ručná umyváreň 

Na základe tohto rozdelenia je patrične rozvrhnutá aj dispozícia objektu, kde hlavná 

časť budovy slúži ako „showroom“ pre nové vozidlá a jej obvodový plášť je tvorený 
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transparentnou fasádou. Východné krídlo objektu je navrhnuté ako servisné oddelenie a 

v južnom krídle sa nachádzajú pneu-centrum a autoumyváreň. 

 

c) Technické riešenie 

Zemné práce budú jednoduché, jedná sa o takmer rovinné územie. Budú spočívať vo 

výkopoch pre základové pásy a pätky v dvoch etapách.  

Založenie objektu bude na základových pásoch a pätkách, podľa výsledkov 

inžiniersko-geologického prieskumu bola stanovená hĺbka založenia na 1500 mm. Pod 

podkladovým betónom bude zhutnený štrkopieskový podsyp hr. 100-150 mm. 

Vstupná vyššia časť je presklený železobetónový skelet. 

Jeden zo servisných monoblokov je jednopodlažný tvorený typickým 

železobetónovým skeletom prefa Tovačov. Ide o halový skelet tvorený stĺpmi výšky 6500 mm 

a osovou vzdialenosťou 9200 mm, lichobežníkovými väzníkmi s dĺžkou 13400 mm, ŽB 

krokvami dĺžky 9200 mm a osovou vzdialenosťou 4400 (4600) mm. Druhý zo servisných 

monoblokov je dvojpodlažný zostavený z typického pozdĺžneho skeletu prefa Tovačov. Ide 

o stĺpy výšky 3250 mm s osovou vzdialenosťou 4600 mm v smere uloženia prievlakov 

a 10400 mm v smere uloženia stropných predpätých dielcov SPIROLL hr. 250 mm. Na tieto 

dielce bude uložená podlaha podľa účelu miestnosti. Obvodový plášť je vymurovaný z tehál 

POROTHERM. 

Konštrukciu administratívno-obchodnej časti tvoria ŽB  stĺpy so zaveseným 

preskleným obvodovým plášťom. Stropná konštrukcia 2.NP tohto monobloku je vytvorená 

ako ŽB monolitická doska uložená na nosných stenách, vymurovaných z tehál POROTHERM 

hr. 300 mm. Na túto dosku bude uložená tepelná izolácia, betónová mazanina so sieťou 

a podlaha podľa účelu miestnosti (v 2.NP je navrhnutá keramická dlažba). 

Rovina strešného plášťa je tvorená oceľovým priehradovým väzníkom dĺžky 25400 

mm konštantnej výšky šikmo uloženým na oceľových stĺpoch v obchodnej časti. Súčasťou 

tejto strešnej konštrukcie  sú oceľové priehradové väzničky s osovou vzdialenosťou 3500 mm. 

Väzničky sú okolo celého pôdorysu administratívno-obchodnej časti vyložené 1000 mm 

a tvoria podpornú konštrukciu pre trapézové plechy a ostatné vrstvy strešného plášťa (viď 

rezy).  

Vnútorné nosné murivo a priečky celej stavby sú z tehál POROTHERM. 

Podlahy v jednotlivých priestoroch budú prevedené podľa potrebnej funkcie. Vo 

všetkých priestoroch hygienických zariadení budú keramické obklady. Hydroizolácia bude 



Diplomová práca 

 
 

15 
 

mať zároveň funkciu proti unikaniu radónu. V priestoroch auto-umyvárne je sedimentačná 

jímka objemu 4 m3. Jímka je železobetónová, izolovaná proti olejom. Izolácia proti olejom je 

taktiež v olejovom hospodárstve a v sklade olejov. 

Presklené steny, okná, dvere – hliníkové, prípadne kovové s tepelne deleným rámom, 

zasklené izolačným dvojsklom s tepelným odporom K = 1,6 m2K/W.   

Vstup do 2.NP administratívnej a servisnej časti je cez priame schodisko s oceľovou 

schodnicou a drevenými stupňami. 

Hydroizolačná vrstva všetkých striech je realizovaná hydroizolačnou fóliou 

s integrovanou vrstvou polyesterového rúna, tepelná izolácia – dosky z polystyrénu 

s integrovaným asfaltovým pásom na hornom povrchu hr. 200 mm. Všetky strešné 

konštrukcie majú pultové strechy so sklonom do dvora a sú odvodnené do žľabov, 

oplechovanie TiZn.  

 

d) Napojenie stavby na dopravnú a technickú infraštruktúru 

Napojenie na verejnú komunikáciu bude prevedené z ulice Mongolská. Technická 

infraštruktúra sa nachádza v blízkosti parcely a pri výstavbe bude stavba napojená na 

potrebnú infraštruktúru. 

 

e)  Riešenie technickej a dopravnej infraštruktúry 

Napojenie na verejnú komunikáciu bude prevedené z ulice Mongolská. Peší vstup je 

vyriešený z komunikácie, ktorá tvorí príjazdovú cestu na parkovisko susedného objektu. 

Zásobovanie vodou bude riešené vodovodnou prípojkou, splašková voda bude odvádzaná do 

verejného kanalizačného rádu, dažďová voda zo striech taktiež. Objekt bude taktiež napojený 

na elektrické vedenie a plyn. 

Miesto a spôsob napojenia podľa vyjadrenia správcov príslušných sietí. Pred začatím 

zemných prác je nutné vytýčiť siete za prítomnosti ich správcov. Pri súbehu a križovaní 

inžinierskych sietí je nutné dodržať ČSN 73 6005. 

 

f) Vplyv stavby na životné prostredie a riešenie jeho ochrany 

Stavba sa nedá zaradiť do kategórie I ani II podľa príloh č. 1 a č. 2 zákona č. 100/2001 

Sb. o posudzovaní vplyvov zámerov na životné prostredie a o zmene niektorých súvisiacich 

zákonov. 
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Vplyv stavby na pôdu 

 Umiestnenie autosalónu v danom území je v súlade s územným plánom mesta. Pre 

výstavbu zámeru budú pozemky vyňaté z ZPF a bude prevedená skrývka ornice.  Ostatná 

zemina odťažená v rámci výkopových prác bude uložená na skládke. 

Kontaminácia zemín a podzemnej vody nie je predpokladaná.  

Pri výstavbe musí dodávateľ udržovať strojný park v riadnom technickom stave, aby 

nedošlo k úniku ropných látok do pôdneho prostredia. 

Vlastná prevádzka auto-centra nebude mať vplyv na pôdne prostredie. 

 

Vplyv stavby na ovzdušie 

 Objekt bude vykurovaný zemným plynom. 

 Pri výstavbe bude ovzdušie vzhľadom k pozadiu ovplyvnené minimálne predovšetkým 

tuhými látkami. Zvýšená bude prašnosť obmedzovaná dôsledným dodržiavaním všetkých 

platných predpisov a noriem, s dôrazom na riadne očistenie stavebných mechanizmov pred 

výjazdom na verejnú komunikáciu. Pre prepravu sypkých hmôt musia byť použité vhodné 

dopravné prostriedky. Verejné dopravné a mechanizačné prostriedky musia spĺňať všetky 

ustanovenia zákona č. 22/1997 Sb. o technických požiadavkách na výrobky. 

 

Vplyv stavby na vodu 

 Produkcia splaškových vôd behom prevádzky zámeru zodpovedá spotrebe pitnej vody 

a činí cca 1,480 m3/rok. Podľa priemerného zloženia splaškových odpadových vôd sa dá 

predpokladaná produkcia vôd charakterizovať nasledujúcim množstvom znečisťujúcich látok: 

600 kg/rok BSK5, 825 kg/rok nerozpustených látok, 6 kg/rok celkového dusíka a 3 kg/rok 

dusíku amoniakálneho.  

 Podľa bilancie dažďových vôd uvedenej výšky je maximálne množstvo dažďových 

vôd zo zastavaných a spevnených plôch Q = 57,97 l/s. splaškové i dažďové odpadné vody sú 

napojené na jednotnú kanalizáciu, vedenú na mestskú čistiareň odpadových vôd. 

 Produkcia splaškových vôd v období výstavby zámeru bude zanedbateľná a bude 

riešená mobilným zariadením. Vplyvom výstavby zámeru nedôjde k ovplyvneniu 

podzemných vôd, odtokových charakteristík ani smeru podzemného prúdenia. 

 

Hluk a vibrácie 

 Pri výstavbe a prevádzke budú dodržané limitované hladiny hluku pred najbližšou 
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obytnou zástavbou. Pre vonkajšie prostredie mimo priestorov závodu (platí na hranici 

pozemku alebo na hranici pásma hygienickej ochrany) je hygienický limit stanovený súčtom 

základnej hladiny hluku LAZ = 50 dB a korekcií prihliadajúcim k miestnym podmienkam 

a dennej dobe. U hodnotenej stavby sa dá predpokladať korekcia +5 dB, platná pre „obytné 

súbory na obytnom území vo vnútri mestskej zástavby“ plus ďalších +10 dB pre výstavbu, t.j. 

celkom LAeq = 65 dB (A) pre skrátenú dennú dobu od 7 h do 21 h. 

 

Fauna a flóra 

 Nebudú ovplyvnené žiadne chránené časti prírody podľa zákona č. 114/1992 Sb. 

 

g) Riešenie  bezbariérového užívania nadväzujúcich  verejne prístupných plôch 

a komunikácií 

Verejne prístupné plochy a komunikácie sú upravené pre pohyb na invalidnom vozíku, 

a to maximálnym výškovým prevýšením medzi komunikáciou a chodníkom, nízkymi sklonmi 

v okolí stavby. Rovnako hrana chodníka, z ktorého sa pomocou prechodu pre chodcov 

prechádza cestná komunikácia, má potrebné opatrenia podľa vyhlášky č. 369/2001 Sb.. 

 

h) Prieskumy a merania 

Pred prevedením projektu boli vyhotovené vlastné prieskumy, fotodokumentácia 

a zameranie projektantom, inžiniersko-geologický prieskum.  

 

i) Údaje o podkladoch pre vytýčenie stavby, geodetický referenčný polohový 

a výškopisný systém 

Katastrálna mapa časti Ostrava – Svinov (1:2500), výškopisné a polohopisné 

zameranie (firma GEOMETRA OPAVA s.r.o.). Polohový systém: S-JTSK, výškový systém: 

B.p.v. 

Vytýčenie hranice parcely pre stavenisko prevedie za základe technických podkladov 

(katastrálna mapa) oprávnená osoba. S výsledkom vytyčovacích prác je potrebné oboznámiť 

vlastníkov všetkých dotknutých parciel, pre ktorých je táto hranica spoločná. Vytýčením 

hranice parcely sa nemenia ani nezakladajú právne vzťahy k pozemkom. 

Vytýčenie stavby taktiež prevedie oprávnená osoba na základe výkresu situácie. 

Vytýčenie sa prevedie protokolárne s tým, že po vytýčení v teréne a stabilizovaní rohov 

budovy kolíkmi je možno previesť zaistenie vytýčených rohov na lavičky. 
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j) Členenie stavby 

K realizácii komplexného „Autosalónu“ je navrhnutá táto objektová sústava: 

SO 01 Prevádzková budova 

SO 02 Komunikácie a spevnené plochy 

SO 03 Prípojka plynu 

SO 04 Prípojka pitnej vody 

SO 05 Prípojka kanalizácie 

SO 06 Prípojka NN 

SO 07 Prípojka slaboprúdu (Český TELECOM) 

SO 08 Konečné terénne úpravy 

SO 09 Príprava územia 

SO 10 Oplotenie  

 

k) Vplyv stavby na okolité pozemky a stavby, ochrana okolia stavby  

Starostlivosť o životné prostredie 

 Stavebnými prácami nedôjde trvale ku zhoršeniu životného prostredia. Podmienky 

pracovného prostredia sú navrhované podľa požiadaviek hygienických predpisov. 

Odpadové hospodárstvo 

 Vlastná stavebná činnosť na území investora nesmie spôsobiť únik škodlivých látok 

do ovzdušia ani vôd. 

Prašnosť bude obmedzená na minimum dôsledným čistením mechanizačných 

prostriedkov dodávateľov pri výjazde na verejné komunikácie, stavenisko po dokončení 

výstavby musí byť uvedené do pôvodného stavu. 

 Dodávateľ je povinný riadiť sa zákonom č. 185/2001 Sb. a následnými zmenami „O 

odpadoch“ a likvidovať odpady na skládkach k tomu určených, prípadne likvidovať odpady 

prostredníctvom autorizovaných firiem, zaoberajúcich sa likvidáciou nebezpečných či iných 

odpadov. A ďalej vyhláškou č. 383/2001 Sb. a následnými zmenami „o podrobnostiach 

s nakladaním s odpadmi“. Následné rozdelenie odpadu sa riadi zákonom č. 381/2001 Sb. 
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Tab. 1 Kategorizácia odpadu 

 

Zmesný odpad, zaradený v katalógu ako N, bude roztriedený na jednotlivé zložky 

a zatriedený podľa katalógu odpadu. Odpady budú odvážané a likvidované mimo staveniska. 

Dodávateľ stavby zaistí manipuláciu s týmto odpadom podľa platných predpisov. Najmä sa 

jedná o likvidáciu so zbytkovým obsahom škodlivín (N). 

Odpady budú zhromažďované podľa druhu vo vhodných nádobách. Odpadový 

materiál, ktorý má, alebo môže mať nebezpečné vlastnosti (N), bude zhromažďovaný 

oddelene do zvlášť k tomu určených nádob z nepriepustných materiálov, chránených proti 

dažďu. 

Likvidáciu a manipuláciu odpadov zaistí prevádzkovateľ u odborných firiem zmluvne 

pred uvedením stavby do prevádzky. Odpady vzniknuté prevádzkou budú riešené podľa 

platných zákonov a vyhlášok o odpadoch. 

 

l) Ochrana zdravia a bezpečnosť pracovníkov  

Stavba svojim charakterom nepatrí do oblasti so zvýšenými alebo mimoriadnymi 

nárokmi na bezpečnosť stavby a starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení. 

 Pre zaistenie bezpečnosti práce a technologických zariadení je potrebné v priebehu 

výstavby i vlastnej prevádzky dodržiavať základné požiadavky podľa zákona č. 361/2007 Sb., 

zákona č. 309/2006 Sb. a vyhlášky č. 591/2006 Sb. Tieto zákony a vyhlášky obsahujú 

požiadavky i súvisiace predpisy a normy vzťahujúce sa k zaisteniu bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci. 

 Obmedzenie rizikových vplyvov inštalovaného zariadenia, príp. technológie bude 

zaistené dôsledným dodržiavaním prevádzkových podmienok, pracovných postupov 

a dobrého technického stavu zariadení. Všetky práce na obsluhe a údržbe strojov a zariadení 

budú vykonávať pracovníci k tomu účelu určení s riadnou kvalifikáciou zodpovedajúcou 
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charakteru podľa vyhlášky č. 77/1965 Sb. všetky nebezpečné miesta budú riadne vyznačené 

prípadne označené výstražnými tabuľkami podľa nariadenia vlády 11/2002 Sb. Všetky stroje 

a zariadenia musia byť užívané, prevádzkované a montované podľa pokynov výrobcu a podľa 

návodu na obsluhu a údržbu. 

 Inštalácia elektrického zariadenia silnoprúdu a slaboprúdu, rozvodov a ich prevádzka 

bude zhotovovaná podľa ČSN 33 1610, vyhlášky č. 50/1978 Sb. Ovládanie pracovných 

strojov, ovládacích skríň a prístrojov, ktoré sú prístupné bez otvorenia dverí rozvádzača, môžu 

vykonávať osoby aspoň poučené. Obsluhu prístrojov smú vykonávať aspoň osoby znalé. 

 Bezpečnosť práce je upravovaná vyhláškou č. 324/1990 Sb. Jednotlivé pracoviská 

budú vybavené bezpečnostnými značkami a tabuľkami, miesta s rizikom kolízie 

bezpečnostnými farbami podľa nariadenia vlády 11/2002 Sb., ochrana zdravia pred 

nepriaznivými účinkami hluku a vibrácií sa bude riadiť podľa zákona č. 471/2008 Sb., 

bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnancov vyskytujúcich sa na stavbe bude zaistená podľa 

zákona č. 262/2006 Sb., nariadením vlády 591/2006 Sb., nariadením vlády 362/2005 Sb., 

nariadením vlády 101/2005 Sb., zákonom č. 258/2000 Sb., nariadením vlády 361/2007 Sb., 

požiarna ochrana bude riešená podľa zákona č. 133/1985 Sb. a následnými zmenami. 

 Použité stroje a zariadenia predurčujú potrebu zvýšenej miery pozornosti 

a dodržiavania predpisov o bezpečnosti práce v riešenom prevádzkovom súbore. Všetky 

obmedzenia a pracovné postupy budú popísané v príslušných smerniciach a jednotliví 

pracovníci budú o týchto obmedzeniach záväzne informovaní prostredníctvom pravidelných 

školení o bezpečnosti práce. 

 Bude sa jednať najmä o používanie ochranných pracovných pomôcok, pozornosť pri 

manipulácii s rozmernými výrobkami, uložení materiálu, skladovaní materiálu, zabezpečení 

staveniska a dodržovaní určených pracovných postupov.    
 

2. Mechanická odolnosť a stabilita 

 

Stavebné práce sú navrhnuté tak, aby zaťaženie na ne pôsobiace v priebehu výstavby 

a užívania nemalo za následok: 

- zrútenie stavby alebo jej časti, 

- väčší stupeň neprípustného pretvorenia, 

- poškodenie iných častí stavby alebo technických zariadení alebo inštalovaného 

vybavenia v dôsledku väčšieho pretvorenia nosnej konštrukcie, 
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- poškodenie v prípade, kedy je rozsah neúmerný pôvodnej príčine. 

 

3. Požiarna bezpečnosť 

 

Požiarna bezpečnosť stavby bola posúdená požiarnym špecialistom, ktorý spracuje 

príslušnú správu. 

 Viď vyhláška č. 137/1998 Sb. OTP oddiel 1 – Požiarna bezpečnosť. 

 

4. Hygiena, ochrana zdravia a životného prostredia 

 

Viď body 1.k a 1.l 

 

5. Bezpečnosť pri užívaní 

 

Stavebné úpravy bezpečnosť pri užívaní negatívne neovplyvnia. Bezpečnosť pri 

užívaní nebude ohrozená. 

 

6. Ochrana proti hluku 

 

Pri výstavbe a prevádzke budú dodržané limitované hladiny hluku pred najbližšou 

obytnou zástavbou. Pre vonkajšie prostredie mimo priestorov závodu (platí na hranici 

pozemku alebo na hranici pásma hygienickej ochrany) je hygienický limit stanovený súčtom 

základnej hladiny hluku LAZ = 50 dB a korekcií prihliadajúcim k miestnym podmienkam 

a dennej dobe. U hodnotenej stavby sa dá predpokladať korekcia +5 dB, platná pre „obytné 

súbory na obytnom území vo vnútri mestskej zástavby“ plus ďalších +10 dB pre výstavbu, t.j. 

celkom LAeq = 65 dB (A) pre skrátenú dennú dobu od 7 h do 21 h. 

Hluk z blízkej komunikácie bude v dobe prevádzky objektu dostatočne eliminovaný 

novými oknami so štandardnou zvukovou izoláciou. 

 

7. Úspora energie a ochrana tepla 

 

Tepelné izolácie budú spĺňať požiadavky vyhlášky č. 151/2001 Sb. Vonkajšia obálka 

objektu bude spĺňať požiadavky normy ČSN 73 0540 – 2 a mernú energetickú spotrebu podľa 
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vyhlášky č. 291/2001 Sb.   

 

8. Bezbariérové riešenie stavby 

 

Hlavný vstup do objektu je riešený ako bezbariérový, na prekonanie výškového 

rozdielu je navrhnutá rampa. 

 

9. Ochrana stavby pred škodlivými vonkajšími vplyvmi 

 

Stavba bude chránená pred škodlivými vplyvmi príslušnými opatreniami, v spodnej 

stavbe sa jedná o izoláciu proti zemnej vlhkosti a radónu, ktorá bude umiestnená pod 

podlahou objektu. 

Vo vrchnej stavbe sa jedná o koróznu agresivitu atmosféry. Všetky nadzemné 

konštrukcie budú opatrené zodpovedajúcimi ochrannými nátermi či povlakmi. Proti dažďovej 

vode bude objekt chránený hydroizolačnou vrstvou. 

 

10. Ochrana obyvateľstva 

 

Zhotoví sa provizórne oplotenie staveniska. 

 

11. Inžinierske stavby (objekty) 

 

a) Odvodnenie územia vrátanie zneškodnenia odpadových vôd  

Dažďové a splaškové odpadné vody budú zaústené do kanalizačného rozvodu, ktorý je 

riešený v rámci stavby susedného objektu. Tento kanalizačný rozvod je zaústený do uličnej 

stoky DN 800. Ako potrubný materiál sa navrhuje použitie plastových trúb určených pre 

uloženie do zeme DN 200. Na trase kanalizácie sa navrhujú typové kruhové revízne 

kanalizačné šachty z prefabrikovaných dielov PREFA Brno podľa normy DIN 4034.1 – 

šachtové dno, prechodová skruž, vyrovnávací prstenec. Šachty sú navrhnuté z prefabrikátov 

s hrdlovým spojom a hladkým koncom pre použitie tesniacich prostriedkov z elastomerov 

podľa DIN 4060. 

Potrubie vedené v zemi bude uložené do pieskového lôžka a obsypané pieskom. Pri 
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súbehu či krížení s iným vedením je dodržaná vzdialenosť podľa ČSN 73 6005. 

Bilancia odpadových vôd: 

Maximálne množstvo splaškových vôd činí 6 m3/deň, 1480 m3/rok 

Znečistenie sa vyčísľuje podľa ČSN 73 6402, kde BSK5 je stanovené hodnotou 60 g/deň na 

jednu osobu a NL 55 g/deň na jednu osobu. 

BSK5 činí  2,4 kg/deň, t.j. 600 kg/rok 

NL činí  3,30 kg/deň, t.j. 825 kg/rok 

 

Množstvo dažďových vôd sa javí nasledovne: 

Odvodnená plocha F = 0,41 ha (strechy – 0,09 ha, spevnené plochy – 0,32 ha) 

Koeficient odtoku k = strechy – 0,9, spevnené plochy – 0,9 

Intenzita uvažovaného dažďa i = 157 l/s . ha 

Q = F x k x i = 57,93 l/s 

 

Ročný úhrn zrážok pre túto oblasť činí 769 mm/m2 

- strechy  900 x 0,9 x 0,769 = 622,9 m3 

- spevnené plochy 3200 x 0,9 x 0,769 = 2214,72 m3 

Celkové ročné množstvo dažďových vôd činí 2837,62 m3 

 

b) Zásobovanie vodou 

 Pre objekt autosalónu sa navrhuje vybudovanie vodovodnej prípojky DN 50. 

Pripojenie sa uvažuje na existujúci vodovodný rád DN 200. Za napojením na existujúci 

vodovodný rád sa navrhuje vybudovanie vodomernej šachty, do ktorej sa inštaluje meranie 

spotreby vody pomocou vodomeru (SpannerPollux – Premex, Qn = 6 m3/h). Vodomerná 

šachta bude v plastovom prevedení vodotesná (typ Asio Brno). Vodovodná prípojka je 

navrhnutá z PE 100 63x3,6 SDR 17,6. 

 Vodovod bude uložený do odvodnených výkopov. Na dne výkopu bude zhotovený 

podsyp z piesku o hrúbke min. 100 mm. Po uložení potrubia bude toto obsypané a zasypané 

preosiatym pieskom do úrovne 300 mm nad povrch potrubia. Na túto (vrchnú) vrstvu piesku 

sa rozprestrie výstražná fólia bielej farby s presahom min. 50 mm na každú stranu potrubia. 

Zvyšok výkopu sa vyplní zeminou. Zemné práce budú ukončené technickou rekultiváciou. 

Potrubie vedené v zemi bude uložené v zemi s navrhnutým krytím cca 1,5 m. Pri 

súbehu či krížení s iným vedením je dodržaná vzdialenosť podľa ČSN 73 6005. 
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Smerné číslo ročnej spotreby pitnej vody podľa vyhlášky č. 428/2001 Sb., príloha č.12, 

položka 43 a 45: 

- 6 zamestnancov á 30 m3/rok     180 m3/rok 

- 20 zamestnancov á 40 m3/rok     800 m3/rok 

- technologická potreba (umývanie vozov)    500 m3/rok 

Celkom potreba vody za rok      1480 m3/rok 

 

Denná potreba vody sa uvažuje cca 6 m3/deň 

Maximálna hodinová potreba pitnej vody Q = 10,8 l/hod (3 l/s) 

 

Vnútorná požiarna voda 

V objekte je požadovaný vnútorný požiarny vodovod. V objekte bude osadený 1 ks 

nástenný požiarny hydrant D 19/20 s tvarovo stálou hadicou. Potrubie vedúce k hydrantu 

bude z nehorľavého materiálu. V hydrante bude zaistený prietok minimálne 0,3 l/s pri tlaku 

0,2 MPa.  

 

c) Zásobovanie energiami 

 

 Plyn, prípojka a rozvod 

 Pre potreby vykurovania a ohrevu TV bude prevedená prípojka zemného plynu, ktorá 

sa pripojí na mestský existujúci STL plynovod DN 300. Tlak plynu v mestskom plynovode 

činí 90 kPa. Prípojka bude prevedená v dimenzii DN 25, z materiálu lineárny polyetylén, SDR 

11 v celkovej dĺžke 47 m. potrubie bude uložené vo výkope. Potrubie bude po montáži 

obsypané preosiatym pieskom, nad potrubie bude uložená výstražná fólia – prevedenie podľa 

TPG 702 01 Plynovody a prípojky z polyetylénu. Potrubná prípojka bude ukončená 

uzatváracou armatúrou v HUP spoločne s regulátorom tlaku plynu a plynomerom, ktorý je 

umiestnený na hranici pozemku. 

 Potrubný rozvod bude prevedený z ocele, materiál tr. 11 s hutným atestom. Spoje budú 

zhotovené zváraním. V priestoroch kotolne – v miestnosti, kde bude kotol umiestnený, bude 

v stavebnej časti zaistená príslušná výmena vzduchu, a to mriežkou v stene, ktorá bude ústiť 

do vetracieho potrubia. Potrubie bude uzemnené, pri prestupoch potrubia stenami bude 

opatrené chráničkami. 

Spotreba: 
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 Qhod = 18,6 m3/rok 

 Qrok = 19000 m3/rok 

 

 Vykurovanie 

 Zdrojom tepla pre vykurovanie bude plynová teplovodná kotolňa, ktorá bude osadená 

v samostatnom oddelenom priestore v 2.NP vstupnej časti budovy (č.m. 2.07). Navrhujem 

použitie 2 ks plynových stacionárnych kotlov Viadrus GL, resp. GLX po 7 článkov s núteným 

odberom spalín, každý max. inštalovaný výkon 49,5 kW. Celkom max. inštalovaný výkon 

kotolne 99 kW. Táto kotolňa bude slúžiť pre vykurovanie i pre potrebu vzduchotechniky. 

Ohrev TUV pre odľahlejšie šatne so sprchami bude zaistený samostatným plynovým 

ohrievačom TUV, t.j. v šatni v 2.NP (č.m. 2.24). Malé odbery TUV v 1.NP vstupnej časti 

budovy sa zabezpečí lokálne elektricky alebo podobne. 

Systém vykurovania objektu bude teplovodný max. 75/60°C s núteným obehom. 

Priestor kotolne bude prirodzene vetraný vrátane zaistenia vzduchu potrebného ku spaľovaniu 

v kotloch (prívod pri podlahe, odvetranie pod stropom). Expanzia vykurovacieho systému 

bude tlakovou expanznou nádobou s membránou (Reflex). Prevádzka kotlov – automatický 

kaskádový režim s vyššie posunutou ekvitermnou krivkou. 

Vykurovacie médium (voda) sa najskôr zaústi do anuloidu a následne do kombi 

rozdeľovača so zberačom deleného na tieto samostatné predpokladané vykurovacie vetvy: 

- vykurovanie prevádzky autoservisu vrátane šatní a umyvárne áut (radiátory) 

- vykurovanie prevádzky pneuservisu vrátane skladov v strednej časti budovy 

 (radiátory)  

- vykurovanie predajnej haly, miestností kancelárskeho charakteru a pod. (radiátory 

 a podlahové konvektory) 

 - vykurovanie podlahové sálavé v predajnej hale (nízkoteplotné) 

 - pre vzduchotechniku (ohrievač vzduchu) 

 Každá vykurovacia vetva sa vybaví vlastnou automatickou reguláciou so systémom 

zmiešavania (ekviterm), ohrev pre VZT podľa teploty vzduchu (prívodného) do vetraného 

priestoru. 

 Ako vykurovacie telesá budú použité oceľové panelové doskové radiátory v prevedení 

ventil-kompakt (s termostatickým ventilom) a pri zasklených obvodových stenách sa osadia 

podlahové konvektory. V ploche predajnej haly je navrhnuté využitie podlahového 

vykurovania s vykurovacím betónom vhodným pre potrebné zaťaženie. Rozvody potrubia 
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v kotolni, zvodové potrubia do 1.NP a podobne, budú zhotovené z oceľových trubiek. Všetky 

ostatné podružné rozvody vykurovacieho média budú z plastových trubiek vedených 

v podlahe (systém Gabotherm, vrátane podlahového vykurovania, rozdeľovacích staníc so 

skrinkami a pod.). 

 Priestor autoservisu – haly (č.m. 1.11) bude vykurovacími telesami iba temperovaný, 

dokurovanie na požadovanú teplotu zaistia plynové teplovzdušné agregáty – cca 2 ks (Robur 

alebo pod.) vybavené automatickou reguláciou. Nútený prívod vzduchu s ohrevom pre 

vetranie zaistí VZT vlastnou plynovou jednotkou. 

 

Tepelná bilancia 

- tepelné straty objektu vrátane potreby tepla pre prirodzené vetranie:  138 kW 

Ročná spotreba tepla pre vykurovanie bude činiť 570 GJ, čo pri palive (zemný plyn) 

predstavuje približne 19000 m3 zemného plynu. 

Ročná spotreba tepla pre vzduchotechniku - viď riešenie VZT 

  

 Vzduchotechnické zariadenia 

 Predajná hala v 1.NP a kancelárie v 2.NP budú v letnom období chladené 

klimatizačnými jednotkami SPLIT. V hale budú umiestnené pod stropom tri vnútorné 

podstropné jednotky. Priestor kancelárií v 2.NP bude chladený tromi nástennými jednotkami. 

 Vetranie servisu bude zaistené nástennou jednotkou s plynovým ohrevom. Vonkajší 

vzduch bude v jednotke filtrovaný, ohrievaný (v zime) a ventilátorom bude takto upravený 

vzduch vyfukovaný cez mriežku do priestoru servisu. Odvod znehodnoteného vzduchu je 

riešený nástrešnou jednotkou. Miestne odsávanie výfukových plynov bude prevedené troma 

odsávacími jednotkami Kemper. 

 Hygienické zariadenia budú podtlakovo vetrané diagonálnymi ventilátormi, ktorými 

bude znehodnotený vzduch vyfukovaný nad strechu objektu do voľnej atmosféry. 

 

Spotreba energií: 

Spotreba tepla:  Q = 32 kW, zemný plyn 

Spotreba chladu:   Q = 28 kW, freón R 407 C 

Spotreba el. energie:  P = 15 kW, 400 V, 50 Hz 

Ročná spotreba tepla:  31,9 MWh/rok 
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 Umelé osvetlenie, elektrická energia 

 Predpisy a normy 

Umelé osvetlenie je navrhnuté podľa ČSN 36 0450 Umelé osvetľovanie vo vnútorných 

priestoroch, ČSN 36 0004 Umelé svetlo a osvetľovanie, ČSN 36 0008 Oslnenie, jeho 

hodnotenie a zábrana. 

 Rozvodné sústavy 

3PEN stried. 50 Hz 400/230 V / TN-C - prívod 

3PEN stried. 50 Hz 400/230 V / TN-C-S - hlavný rozvádzač 

3N PE stried. 50 Hz 400/230 V / TN-S - podružné rozvádzače a rozvody 

 Ochrana podľa ČSN 33 20 00 – 4 – 41 pred úrazom elektrickým prúdom: 

Ochrana bude prevedená v sieťach TN 400/230 V samočinným odpojením od zdroja 

nadprúdovými istiacimi prvkami pri splnení podmienok čl. 413.1.3 vyššie uvedenej normy. 

 V objekte bude zhotovené hlavné pospojovanie na hlavnú ochrannú prípojnicu objektu 

podľa čl. 413.1.2.1 vyššie uvedenej normy. Na HOP budú pripojené rozvádzače RH, RE, 

potrubie plynu, vody, kúrenia a vzduchotechniky, uzemnenie pokladní a veľké kovové 

konštrukcie objektu. V priestoroch zvlášť nebezpečných, kde je to požadované inými 

normami, bude zhotovené doplňujúce pospojovanie (kúpeľne, sprchy) podľa čl. 413.1.2.2. Pri 

vybraných obvodoch, kde to požadujú iné normy, bude zhotovená ochrana prúdovým 

chráničom. Priestory v objekte podľa ČSN 33 2000 – 4 – 41 sú z hľadiska úrazu el. prúdom 

určené prevažne ako normálne a nebezpečné. 

 

Bilancia elektrickej energie:  

    Pi   Pp   súčiniteľ 

Osvetlenie    8,0 kW  5,6 kW  0,7 

Technológie   50,0 kW  30 kW   0,6 

Vzduchotechnika  15,0 kW  10,5 kW  0,7 

Vykurovanie, voda  3,0 kW  2,1 kW  0,7 

Reklama   2,0 kW  2,0 kW  1,0 

Vonkajšie osvetlenie  1,5 kW  1,5 kW  1,0 

Rezerva   4,0 kW  4,0 kW  1,0 

Celkom   83,5 kW  55,7 kW 

Pmax = 55,7 x 0,8 = 44,56 kW 

In = 100 A 
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Inštalovaný výkon Pi = 83,50 kW 

Max. súčtový výkon Pmax = 44,56 kW 

 

Technické riešenie 

Stavebný objekt SO 01 Predajňa bude napojená elektrickou energiou z prípojkovej skrine 

elektromerovej skrine F5 (ESTA Ivančice), umiestnenej v pilieri osadenom v oplotení 

objektu, káblom CYKY 3x50 + 35 mm2, ktorý bude ukončený v hlavnom rozvádzači objektu 

RH. Z rozvádzača RH budú napojené podružné rozvádzače objektu. 

 Umelé osvetlenie je navrhnuté podľa ČSN 36 0450 Umelé osvetlenie vo vnútorných 

priestoroch. Objekt bude zaradený do kategórie osvetlenia B a C. Osvetlenie predajne bude 

prevedené žiarivkovými svietidlami s elektronickými predradníkmi v podhľade 

a výbojkovými svietidlami zavesenými pod stropom. V kancelárii, na chodbe a na 

hygienických zariadeniach (znížené priečky v kabínach) budú žiarivkové svietidlá 

v podhľade. V priestoroch dielne a pneuservisu budú použité žiarivkové svietidlá zavesené na 

lankových závesoch vo výške cca 3 m mimo pracovného priestoru zdvihákov. Ovládanie 

osvetlenia v predajni bude spínačmi pri vstupe do miestností. 

Vnútorné silnoprúdové rozvody 

 Zásuvkové obvody 230 a 400 V budú prevedené káblami CYKY uloženými 

v žľaboch, v lištách PVC, voľne v podhľade a pod omietkou. V rámci vnútorných 

silnoprúdových rozvodov bude prevedený rozvod pre zariadenie vykurovania 

a vzduchotechnické zariadenie. V kotolni bude prevedený systém riadenia chodu kotlov 

a vykurovania. V hygienických zariadeniach budú napojené ventilátory, spínané so svetlom 

a s dobehom, riadeným ventilátorovým relé. 

Núdzové osvetlenie 

 Bude prevedené podľa normy ČSN EN 1838 (36 0453). Núdzové osvetlenie bude 

tvorené kombináciou bezpečnostných značiek s vnútorným osvetlením a núdzovým 

osvetlením únikových ciest. Bezpečnostné značky sú žiarivkové svietidlá s vlastným 

akumulátorom a grafickým symbolom smeru úniku. Doba zálohovania núdzového osvetlenia 

pri výpadku elektrickej siete sa predpokladá u zdrojov 1 hodina. 

Vonkajšie osvetlenie 

 Vonkajšie osvetlenie a reklama budú ovládané fotobunkou doplnenou týždenným 

časovým spínačom. Vonkajšie osvetlenie bude prevedené  výbojkovými svietidlami 

osadenými na fasáde objektu. Rozvod pre svietidlá bude vedený vo vnútri objektu spoločne 
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s kabelážou vnútorných rozvodov. 

Vnútorné slaboprúdové rozvody 

 Súčasťou vnútorných slaboprúdových rozvodov bude rozvod telefónu a príprava na 

počítačovú sieť. Telefónny SYKFY bude vyvedený z koncového telefónneho rozvádzača 

umiestneného v miestnosti predajne. V kanceláriách, v dielni, servise a v pneuservise budú 

inštalované telefónne zásuvky. 

Bleskozvody a umiestnenie 

 Budú spracované podľa ČSN 34 1390, ČSN 33 2000 – 5 – 54, ČSN 33 2000 – 4 – 41. 

V základoch objektu bude prevedené spoločné uzemnenie elektrického zariadenia a 

bleskozvodu pásikom FeZn 30/4 mm. Zo spoločného uzemnenia budú vyvedené vývody pre 

uzemnenie bleskozvodu, vývod pre hlavnú ochrannú prípojnicu (HOP) v technickej chodbe 

a vývod pre uzemnenie prípojkovej skrine. Jímacie vedenie bude tvorené mriežkovou 

sústavou z vodiča FeZn, D = 8 mm. Jímacie vedenie bude uzemnené cez skúšobné svorky 

a spoločné uzemnenie.  

 

d) Riešenie dopravy 

 Vjazd do areálu auto-centra bude z ulice Mongolská. Návrh skladby komunikácií 

a spevnených plôch bude prevedený pre návrhovú úroveň porušenia D3. Ložná vrstva dlažby 

bude prevedená na podkladový betón do vrstvy zo štrkopiesku, príp. štrkodrte. 

Spevnené plochy (parkovisko) 

 Plochy sú navrhnuté pre osobné automobily podskupiny 01 (viď ČSN 73 6056). 

Veľkosť parkovacieho miesta je navrhnutá s ohľadom na min. požiadavky platnou normou 

ČSN. Je navrhnutých 35 staní, z toho 2 sú vyhradené pre ZŤP – vyznačené dopravnou 

značkou. 

 

e) Povrchové úpravy okolia stavby, vrátane vegetačných úprav 

 Plocha parkovacích plôch je 675 m2. Parkovacie stania budú dláždené zámkovou 

dlažbou, rozmery typického stania sú 2,50 x 5,00 m. Pre osoby telesne postihnuté a so 

zníženou schopnosťou pohybu budú mať stania rozmery 3,50 x 5,00 m. jednotlivé boxy budú 

odlíšené farbou dlažobných kociek. Konštrukcia komunikácie parkovacích staní bude cca 

0,45 m. Dažďové vody z týchto plôch budú zvedené uličnými vtokmi do verejnej kanalizácie.  

 Plocha spevnených plôch je 2215 m2. Chodníky hr. 0,3 m budú opäť zo zámkovej 

dlažby, odvodnenie bude prevedené v rámci komunikácie, prípadne sú spádované do 
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komunikácie. Príjazdová komunikácia na spevnené plochy a parkovisko „Autosalónu“ je 

súčasťou stavby vedľajšieho existujúceho objektu. 

 Vegetačné úpravy okolia stavby budú konzultované s investorom v priebehu výstavby. 

 

f) Elektronické komunikácie 

 Pripojenie na elektronické komunikácie nie je súčasťou tejto PD. 

 

 

Vypracoval: Bc. Pavol Pecko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diplomová práca 

 
 

31 
 

E. ZÁSADY ORGANIZÁCIE VÝSTAVBY 

 

TECHNICKÁ SPRÁVA  

K ZARIADENIU STAVENISKA 

 

a) Identifikačné údaje 

 Názov stavby:   Autosalón  

 Miesto stavby:  Ostrava - Svinov 

 Druh stavby:   Novostavba 

 Účel stavby:   Prevádzkový objekt 

 

 Investor:   VŠB – Technická univerzita Ostrava 

     Fakulta stavebná 

     L. Podéště 1875, 708 00 Ostrava – Poruba  

 

 Zhotoviteľ:   PPR, s.r.o. 

 

 Stavbyvedúci:   Peter Sedláček 

     Krasnopolská  433, 708 33 Ostrava – Poruba 

     tel.: 708 545 454 

 

 Projektant:   Bc. Pavol Pecko 

 
b) Popis stavby 

Stavba je riešená ako samostatný areál so spevnenými plochami určenými k 

manipulácii osobných vozov. Súčasťou stavby sú prípojky médií (voda, plyn, elektrina, 

kanalizácia), komunikácie a parkovisko, spevnené plochy, konečné terénne úpravy, 

ozelenenie, oplotenie. 

Celý objekt je nepodpivničený. Dominantou je budova, ktorá sa skladá z troch 

samostatných monoblokov predajne – administratívneho a dvoch servisných. Predajne – 

administratívna časť a juhozápadná časť servisného monobloku je dvojpodlažná. Monoblok 
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servisu v juhovýchodnej časti je jednopodlažný. Zastrešenie objektu pultovými strechami.  

 Najvyššia časť objektu (predajňa/showroom) je ŽB skelet, opláštený modernou 

zavesenou presklenou fasádou, zatiaľ čo východné krídlo (autoservis) i krídlo západné (pneu, 

autoumyváreň v 1.NP, kancelárie v 2.NP) ŽB skelet vyplnený tvárnicami POROTHERM. Na 

tomto obvodom plášti je zavesená odvetrávaná fasáda. Priechodnosť medzi jednotlivými 

monoblokmi je plne zachovaná. Hlavný vstup je do predajne zo severu. 

 

c) Charakteristika staveniska 

Objekt je situovaný na stavebných parcelách č. 3475/11, 3475/13, 3475/3, 806/8 s 

celkovou výmerou 6212 m2 v katastrálnom území Ostrava - Svinov. Vjazd na pozemok je z 

ulice Mongolská. Parcela je mierne svažitá, prevýšenie 0,5 m. Na pozemku sa nenachádzajú 

žiadne objekty, je zatrávnený. Základová pôda je tvorená piesočnato-hlinitou zeminou.  

Staveniskom objektu je vonkajší priestor po celom obvode, ktorý v potrebnom rozsahu 

slúži pre zariadenie staveniska a pracovný priestor. Zariadenie staveniska bude riadne 

oplotené poľami o rozmeroch 3 x 1,8 m vytvorenými z vlnitého pozinkovaného plechu, 

a bude opatrené informačnou tabuľkou o zákaze vstupu na stavenisko. 

Na stavenisku bude zabudovaná provizórna komunikácia pre dopravenie zásobníku 

suchých maltových zmesí, pre prístup ku skládke debnenia i lešenia.  

 

 Štatistické údaje o stavbe: 

- zastavaná plocha    1 117,11 m2 

- obostavaný priestor    10 083,90 m3 

- spevnené plochy    2215 m2 

- max. výška nad upraveným terénom  10,88 m 

 

d) Geologické podmienky staveniska 

 Inžiniersko-geologický prieskum vykonala firma GEOLIN, ktorá dospela k záveru, že 

územie má únosné podložie. Prieskumnými vrtmi (hĺbka 13,0 – 13,5 m) na určených miestach 

bol zistený súvislý horizont hladiny podzemnej vody v hĺbke 8 m pod povrchom terénu, táto 

podzemná voda nebola klasifikovaná ako napätá, nebude mať negatívny vplyv pri 

výkopových prácach a založení objektu.  

 Meraním pôdneho radónu sa stanovila jeho úroveň – nízka.  

 

e) Postup budovania a likvidácie staveniska 

 Priestor staveniska je majetkom investora. V súčasnej dobe je pozemok nevyužívaný, 
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neoplotený. Stavenisko sa začne budovať týždeň pred zahájením prác na stavbe a bude sa 

postupne budovať podľa potrieb v priebehu stavby. Likvidovať sa budú postupne objekty 

zariadenia staveniska tak, aby bolo pred definitívnym vyčistením objektu zariadenie 

staveniska zlikvidované. Pred začatím stavebných prác zaistí investor vytýčenie existujúcich 

inžinierskych sietí. 

 

f) Obecné zásady pre vybudovanie staveniska 

 Stavba bude zahájená predaním staveniska medzi zástupcami investora a hlavného 

dodávateľa stavby. 

 Stavenisko sa musí zriadiť, usporiadať a vybaviť prístupovými cestami pre dopravu 

materiálu tak, aby sa stavba mohla riadne a bezpečne realizovať. Nesmie dochádzať 

k ohrozeniu a nadmernému obťažovaniu okolia, zvlášť hlukom, prachom a pod. K ohrozeniu 

bezpečnosti prevádzky na pozemných komunikáciách, k ich znečisteniu, k obmedzeniu 

prístupu k priľahlým stavbám, pozemkom, k sieťam technického vybavenia a požiarnym 

zariadeniam. 

 Odvádzanie zrážkových, technologických a odpadných vôd zo staveniska musí byť 

zabezpečené tak, aby sa zabránilo rozmočeniu pozemku staveniska vrátane 

vnútrostaveniskových komunikácií a iných plôch priľahlých k pozemku. 

 Verejné priestranstvá a pozemné komunikácie sa pre stavenisko môžu použiť len 

v stanovenom rozsahu a dobe. Po ukončení ich užívania ako stavenisko musia byť uvedené do 

pôvodného stavu, pokiaľ nebudú určené k inému využitiu. 

 

g) Popis jednotlivých objektov zariadenia staveniska 

 Zariadenie staveniska bude riadne oplotené poľami o rozmeroch 3 x 1,8 m 

vytvorenými z pozinkovaného vlnitého plechu, toto oplotenie bude opatrené informačnou 

tabuľkou o zákaze vstupu na stavenisko. 

 Na stavenisku sa bude nachádzať vrátnica s uzamykateľným vjazdom, priestor pre 

prekládku materiálu. Zriadené budú taktiež uzavreté sklady, otvorené sklady (skládky), 

hygienické zariadenia, kancelárie, mobilné bunky, rozvodná stanica, šatne, miešacie centrá 

a silá. 

Sklady a skládky: 

 Rozmery skladov sú dané plochou nutnou pre vlastné uloženie materiálu 

a manipulačným priestorom. Vychádza sa z časového plánu stavby, sklady sa nebudú 

budovať všetky naraz, ale podľa potreby s postupom výstavby. 
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 Rozmiestnenie skladov a skládok na stavenisku musí zaistiť plynulý odber materiálu 

podľa potreby plánovaného postupu práce. Materiál v skladoch a na skládkach musí byť 

uskladnený tak, aby bola zaistená jeho stabilita a nebola ohrozená jeho kvalita. 

 Pre jednotlivé materiály platia tieto zásady: 

- sypký voľne ležiaci materiál sa ukladá v prirodzenom sklone tak, aby 

 nedochádzalo k jeho zosúvaniu 

- sypký materiál dodávaný vo vreciach sa ukladá do uzavretého skladu do výšky 

 max. 1,5 m (pre ručnú manipuláciu) 

- skladovanie sypkých materiálov v silách je určené výrobcom tohto zariadenia 

- kusový materiál pravidelných tvarov s smie skladovať do výšky 1,8 m 

- kusový materiál nepravidelných tvarov sa smie skladovať do výšky 1,0 m 

- prvky uložené na paletách sa smú skladovať do výšky 2 m 

- nosné oceľové prvky musia byť uložené v suchom prostredí 

- medzi skládkami musí byť zabezpečený minimálny priechod 0,75 m 

- drobné náradie a materiál sa uskladní v uzamykateľných skladoch 

- nebezpečné kvapalné látky musia byť uložené v uzavretých obaloch doporučených 

 výrobcom. Musia byť umiestnené v uzamykateľnom sklade na podlahe. 

 Pred všetkými skladovacími plochami a skladmi na stavenisku musí byť pre ich 

zriadením zobratá ornica. Uložená bude na depónii v južnom rohu staveniska. Ornica musí 

byť skladovaná maximálne do výšky 1,5 m. všetky skládky materiálu budú spevnené 

a odvodnené. 

Sklady: 

 Na stavenisku  bude umiestnený skladovací uzamykateľný kontajner firmy 

CONTIMADE. Bude uložený na cestných paneloch 3x1x0,15 m a podložený bude dreveným 

hranolom. Panely je vhodné uložiť na štrkopieskový zhutnený podsyp hr. 0,15 m  a musia byť 

uložené vodorovne. 

 Pre uskladnenie suchej maltovej zmesi bude na stavenisku realizované silo o objeme 5 

m3. Silo bude uložené na zhutnenom štrkopieskovom podsype hr. 0,15 m. 

 Skladník povedie evidenciu o všetkých vydaných a prijatých materiáloch a náradiach. 

 Na stavenisku budú tieto skladovacie kontajnery: 

- 1x CONTIMADE (rozmery 3,022 x 6,058 m, výška 2,66 m). slúžiť bude na 

uskladnenie  drobného náradia.  

-  
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Skládky: 

 Väčšina skládok na stavenisku je umiestnená popri staveniskovej komunikácii. Sú 

situované vedľa staveniskovej komunikácie. Plochy skládok sú spevnené štrkopieskovou 

vrstvou hr. 0,15 m  a sú 4 % spádom odvodnené. 

 Skládky pre murársky materiál sú umiestnené vo východnej časti staveniska. Budú 

predzásobené materiálom vždy pre aktuálne podlažie stavby. Väčšina materiálu bude hneď 

prepravená na dané podlažie.  

 V južnom rohu staveniska je navrhnutá plocha pre depóniu zobratej ornice, ktorá bude 

neskôr použitá pre terénne a sadové úpravy v okolí budovaného objektu. 

 Skladovacie plochy pre betonársku výstuž budú zásobované priebežne podľa potreby 

stavby. 

 Jednotlivé skládky budú po ich uvoľnení zásobené ďalším materiálom HSV a PSV 

podľa aktuálnych dodávok materiálov a potrieb stavby. 

Výrobne betónovej zmesi, mált a omietok: 

Pre potreby stavby budú na stavenisku umiestnené silo na suché zmesi na výrobu mált 

a omietok. Voda pre potreby miešania bude odoberaná z výtokového kohúta umiestneného na 

konštrukcii sila na suchú zmes. 

 Betónová zmes bude kvôli pomerne veľkému objemu betonárskych prác na stavbu 

prevažne dovážaná domiešavačmi z cca 9,5 km vzdialenej betonárne: 

 Českomoravský beton 

 Místecká 1121/60, 70300  

 Ostrava – Vítkovice 

 tel.: 708 777 655 
 Pre prípad doplnkového miešania betónovej zmesi pri málo objemových prácach 

zabezpečiť na stavenisko miešačku o objeme bubna 300 – 400 l (napr. AZING profi 315).  

 Ostatné stavebné materiály potrebné k výstavbe budú postupne dovážané zo stavebnín 

vzdialených cca 5 km: 

 STAMIX 

 Záhumenní 21/144 

 Ostrava – Poruba 

 tel.: 708 543 543 

 Prefabrikované ŽB dielce budú dodávané firmou Prefa Tovačov, vzdialenosť od 

stavby do sídla firmy je cca 100 km. 
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 Prefa Tovačov 

 Tovačov II – Annín 53 

 751 01 Tovačov 

 tel.: 765 343 244 

Šatne, kancelárie a hygienické zariadenia: 

V južnej časti staveniska bude v blízkosti komunikácie bude vytvorená zostava 

stavebných buniek CONTIMADE o rozmeroch 6,058 x 3,022 m, ktorá bude tvoriť 

prevádzkové a sociálne zázemie pre pracovníkov stavby. Bunky budú slúžiť ako šatne, WC 

a umyváreň.  

 Na strane staveniska priliehajúceho k ulici Mongolská budú umiestnené bunky 

s kanceláriami pre stavbyvedúceho a majstra, taktiež CONTIMADE. 

 Celá zostava bude uložená na cestných paneloch 3x1x0,15 m, ktoré je nutné položiť na 

zhutnený štrkopieskový podsyp hr. 0,15 m. Medzi panelmi a bunkami budú položené hranoly 

hr. 50 mm.  

 Všetky bunky budú napojené na staveniskový rozvod el. energie, bunka s WC 

a umyvárne budú napojené na vodovod a kanalizáciu. 

 Šatne budú vybavené uzamykateľnými skriňami pre daný počet pracovníkov 

a spoločnou lavicou. Kancelárie je nutné vybaviť skriňami, stolom a stoličkou. Bunka 

s hygienickým zariadením bude vybavená okrem záchodových sedadiel, pisoárov, sprchových 

státí a umývadiel ešte el. zásobníkom na prípravu TV o objeme 250 l. všetky bunky musia byť 

vybavené el. vykurovacími telesami a dostatočným umelým osvetlením. 

 

Návrh prevádzkového a hygienického zariadenia: 

 

Kancelárie: 

-1 stavbyvedúceho   bunka CONTIMADE – typ 1 = 18 m2 

-1 majstra    bunka CONTIMADE – typ 1 = 18 m2  

 

Šatne: 

- 40 pracovníkov 

 (40 x 1,25 m2 = 50 m2) 3x bunka CONTIMADE – typ 1 = 54  m2 
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WC a umyváreň: 

- 40 mužov    bunka CONTIMADE – typ 19  

     (2x WC, 2x sprcha, 2x pisoár, 3x umývadla) 

 

 

h) Napojenie staveniska na zdroje vody, elektriny, odvodnenie staveniska 

Voda:  

Miesto pre napojenie staveniskovej prípojky bude v provizórnej vodovodnej šachte. 

Šachta je vytvorená z betónových skruží o priemere 1 m a hĺbke 1,5 m. je umiestnená v južnej 

časti vytvorená na vodovodnej prípojke pre objekt výstavby z potrubia PE DN 80. 

Rozvod vodovodného potrubia po stavenisku je prevedený dočasným podzemným vedením 

z potrubia PE DN 40 v hĺbke 1 m pod úrovňou terénu. Na vodovodnú rozvod bude napojená 

bunka s hygienickým zariadením, a voda povedie aj ku silám suchých zmesí.  

Pre prevádzku staveniska potrebujeme: 

- úžitkovú vodu 

- pitnú 

- požiarnu 

Celková predpokladaná spotreba vody = 4,96 l/s 

Návrh vodovodnej prípojky o priemere 80 mm (80 mm = 7 l/s) 

Kanalizácia: 

Kanalizačné potrubie PVC KG DN 150 vedené od bunky s hygienickým zariadením 

bude napojené na novo vybudovanú kanalizačnú šachtu umiestnenú v severnej časti 

staveniska. 

 Potrubie bude vedené v hĺbke 1 m pod terénom a bude uložené v pieskovom lôžku 

min. 0,2 m nad horný líc potrubia. Zvyšok výkopu sa dosype zeminou vyťaženou pri zemných 

prácach.  

Elektrická energia: 

 Prívod elektrickej energie bude zaistený prípojkou NN z verejnej rozvodnej siete 

vedúcej v ulici Mongolská. Káble po stavenisku povedú pod povrchom zeme. 

 Na stavenisku bude potrebný rozvod 400/230 V, 50 Hz. Potrebný výkon sa stanoví pre 

obdobie maximálnej rozostavanosti a bude určený projektantom elektro. 

 Stavenisko bude osvetlené, osvetľovanú trasu je vhodné viesť samostatne z dôvodu 

koordinovaného zapínania a vypínania. Návrh prevedie projektant elektro. 
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Pri likvidácii zariadenia staveniska budú všetky dočasné inžinierske siete odstránené.  

 

i) Doprava 

 Vjazd na stavenisko bude z ulice Mongolská, kde bude zriadená vrátnica 

z uzamykateľným vjazdom. Šírka navrhovanej komunikácie bude 5 m, obojsmerná 

komunikácia. Bude zhotovená z cestných ŽB panelov. 

 Priestor okolo celej stavby je riadne zhutnený. 

 

j) Požiarna bezpečnosť pri výstavbe 

Pri výstavbe je nutné dodržať tieto základné podmienky: 

- zabrániť šíreniu požiaru vo vnútri objektu i medzi objektmi 

- umožniť účinne zasiahnuť hasičskému zboru 

- umožniť bezpečne evakuovať osoby a zariadenie z ohrozeného priestoru 

 

Stavenisko bude vybavené hasiacim práškovým prístrojom (10kg). Bude na bunke vrátnice. 

 Pri prípadnom zásahu hasičských jednotiek je možné urobiť napojenie hadíc na 

hydrant umiestnený  na existujúcej vodorovnej sieti na ul. Horná (vzdialený cca 35 m). 

 Pre príjazd hasičských áut a pre ich prípadný zásah je možné využiť vnútro- 

staveniskovú komunikáciu. 

 Telefónne čísla hasičov, polície a záchrannej služby budú vyvesené v kancelárii 

stavbyvedúceho. 

 Všetok uskladnený horľavý materiál na stavenisku musí byť označený výstražnou 

etiketou. V jeho blízkosti je zakázané fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom. 

 Prístup k rozvodným zariadeniam el. energie a k uzáverom vody a kúrenia musí byť 

voľný a bezpečný. 

  Dodávateľ stavebných prác je povinný zabezpečiť pravidelné školenie zamestnancov 

o požiarnej ochrane. 

 

k) Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

 Pri všetkých prácach na stavenisku je nutné dodržiavať zákon č. 309/2006 Sb., ktorým 

sa upravujú požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v pracovne právnych 

vzťahoch a o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia pri činnosti alebo poskytovaní služieb 

mimo pracovne právne vzťahy; nariadenie vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálnych 
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požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na staveniskách. 

Všetky práce budú prevedené v súlade s platnými normami, a to ako z technického 

hľadiska, tak z hľadiska splnenia požiadaviek na bezpečnosť pri práci so strojnými 

zariadeniami. 

 Všetci zúčastnení pracovníci budú absolvovať predpísané školenie z oblasti BOZP, 

budú rešpektovať pracovný poriadok a príkazy svojich nadriadených. Pri práci budú používať 

určené a pridelené pracovné pomôcky. 

 Práce musia byť prerušené pri ohrození pracovníkov, stavby alebo okolia vplyvom 

zhoršených poveternostných podmienok, nevyhovujúceho technického stavu konštrukcie, 

stroja alebo zariadenia, vplyvom prírodných vplyvov, prípadne iných nepredvídaných 

okolností. 

 Stavenisko musí byť riadne oplotené a opatrené informačnými tabuľkami so zákazom 

vstupu nepovolaným osobám. 

 

l) Ochrana životného prostredia pri výstavbe 

Pri prevádzke staveniska a pri vykonávaní stavebných prác môžu byť negatívne 

ovplyvnené tieto prvky životného prostredia: 

- zeleň a pôda 

- nároky na hlučnosť 

- prašnosť 

- čistota verejných komunikácií 

- odpady 

 -     okolie stavby 

 Tieto negatívne vplyvy je nutné  pri výstavbe brať v úvahu a je treba sa im vyvarovať. 

 Časť zobratej ornice bude uložená na depónii v priestore staveniska a bude využitá pre 

neskoršie parkové úpravy, zvyšok bude odvezený na určenú skládku. 

 Ťažká mechanizácia, ktorá môže byť zdrojom hluku, bude na stavenisku v prevádzke 

len nevyhnutnú dobu. Všetky stroje a zariadenia musia spĺňať normy o emisiách hluku 

a spalín. Za porušenie predpisov zodpovedá dodávateľ stavebných strojov a zariadení. 

 Z dôvodu prašnosti bude stavenisko oplotené celoplošným oplotením z vlnitého 

pozinkovaného plechu. 

 Všetky stroje vychádzajúce zo staveniska musia byť očistené od mechanických 

nečistôt tak, aby nedochádzalo ku znečisteniu verejnej komunikácie. 
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 Odpady vzniknuté pri výstavbe je nutné triediť podľa druhov a odvážať ich na 

stanovené skládky. Pre tieto účely budú na stavenisku umiestnené kontajnery podľa potreby. 

 Okolitá zástavba nebude výstavbou významne ovplyvnená. 

m) Orientačné lehoty výstavby 

 Predpokladaná doba výstavby komplexu „Autosalón“ vrátane všetkých objektov je 12 

mesiacov. Termín zahájenia prác je stanovený na 02/2012 a termín ukončenia 02/2013.  

 Po sprataní zariadenia staveniska je dodávateľ povinný stavenisko upraviť tak, ako sa 

zmluvne zaviazal s investorom, prípadne ako mu to ukladá projektová dokumentácia. 

 

 

 

Vypracoval: Bc. Pavol Pecko 
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F. DOKUMENTÁCIA STAVBY 

 

TECHNICKÁ SPRÁVA 

 

a) Účel objektu 

 Predmetom projektu je návrh novej prevádzky „Autosalón“, ktorá bude slúžiť na 

distribúciu nových vozidiel a ich servis. 

 Ponúkané zbožie a služby možno rozdeliť do troch základných častí: 

- nové vozidlá (predaj, leasing) 

- záručný servis, pozáručný servis 

- emisie, pneuservis, ručná umyváreň 

Objekt je situovaný na stavebných parcelách č. 3475/11, 3475/13, 3475/3, 806/8 s 

celkovou výmerou 6212 m2 v katastrálnom území Ostrava - Svinov. Vjazd na pozemok je z 

ulice Mongolská. Parcela je mierne svažitá, prevýšenie 0,5 m. Na pozemku sa nenachádzajú 

žiadne objekty, je zatrávnený. 

 

b) Urbanistické, architektonické, funkčné a dispozičné riešenie stavby 

Stavba pôdorysným situovaním a výškou rešpektuje prirodzene regulácie zástavby 

daného územia a je situovaná na pozemku investora. Stavba je riešená ako samostatný areál 

so spevnenými plochami určenými k manipulácii osobných vozov. Súčasťou stavby sú 

prípojky médií (voda, plyn, elektrina, kanalizácia), komunikácie a parkovisko, spevnené 

plochy, konečné terénne úpravy, ozelenenie, oplotenie. 

 Architektonická stránka stavby dokonale spolupracuje s funkčnou a dispozičnou 

stránkou, pretože už pohľad zvonka na stavbu naznačuje, že je rozdelená podľa funkčných – 

prevádzkových celkov, pričom celistvosť objektu nie je narušená. Najvyššia časť objektu 

(predajňa/showroom) je ŽB skelet, opláštený modernou zavesenou presklenou fasádou, zatiaľ 

čo východné krídlo (autoservis) i krídlo západné (pneu, autoumyváreň v 1.NP, kancelárie 

v 2.NP) ŽB skelet vyplnený tvárnicami POROTHERM. Na tomto obvodom plášti je zavesená 

odvetrávaná fasáda šedej farby. Priechodnosť medzi jednotlivými monoblokmi je plne 

zachovaná. 

Celý objekt je nepodpivničený. Dominantou je budova, ktorá sa skladá z troch 
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samostatných monoblokov predajne – administratívneho a dvoch servisných. Predajňa – 

administratívna časť a juhozápadná časť servisného monobloku je dvojpodlažná. Monoblok 

servisu v juhovýchodnej časti je jednopodlažný. Zastrešenie objektu pultovými strechami.  

Hlavný vstup je do predajne zo severu. Svetlá výška v predajni 8100 mm. Z predajne je 

možné sa dostať do autoservisu a skladov vo východnej časti objektu, pneuservisu v južnej 

časti, alebo pomocou schodiska na 2.NP do kancelárií. V predajni (v hale) sa nachádzajú aj 

hygienické zariadenia pre personál, zákazníkov, samostatné WC pre invalidov a pult rýchleho 

občerstvenia. Prístup do autoumyvárne a skladu pneumatík je možný len z exteriéru/ z dvora. 

Na 2. NP sa okrem kancelárií nachádzajú šatne, sprchy, kotolňa a hygienické zariadenie. 

Ďalšie vertikálne prepojenie vo forme schodiska sa nachádza v priestoroch pneuservisu, 

a vedie do 2.NP na chodbu, kde sa nachádzajú kancelárie. 

 

c) Orientačné údaje o stavbe 

  Zastavaná plocha:     1 117,11 m2 

 Obostavaný priestor:     10 083,90 m3 

 Podlahová plocha celkom:    1312,5 m 2 

 Spevnené plochy:     2215 m2 

 Maximálna výška nad upraveným terénom:  10,880 m 

 

d) Technické a konštrukčné riešenie objektu 

 

Výkopové – zemné práce 

 Pred zahájením výkopových prác postupovať tak, aby bolo možné zrealizovať 

priestorové vytýčenie stavby, v ideálnom prípade odbornou geodetickou firmou. Výkopové 

práce budú zahájené skrývkou ornice hr. 250 mm, ktorej časť (cca 30%) bude uložená na 

skládke depónie v južnej časti pozemku a po ukončení stavebných prác v rámci sadových prác 

a konečných terénnych úprav bude rozprestretá okolo stavby, zvyšok ornice sa odvezie podľa 

pokynov investora. 

 Výkopy pre základové pásy a pätky budú realizované do nezámrznej hĺbky (1500 mm 

pod úroveň upraveného terénu). Po strojovom vykopaní rýh a pätiek je nutné ručné dočistenie. 

Základovú škáru je nutné pred betonážou samotných základov chrániť pred poveternostnými 

vplyvmi, najmä pred prudkým slnkom a dažďom. Vzhľadom k tomu, že hladina podzemnej 

vody sa vyskytuje v dostatočnej hĺbke pod základovou škárou, a teda neohrozuje ani budúce 
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a vzhľadom k charakteru pozemku (rovinatý) a zeminy nie je potrebné zhotovovať drenáž 

základovej škáry (základov).  

 Zemina z výkopov sa 40% uskladní na depónii na pozemku investora, zvyšok 

výkopku sa odvezie na určenú skládku. Zemné práce realizovať podľa ČSN 73 3050. 

 Výkopové práce sa budú týkať i výkopu rýh pre vedenie prípojok inžinierskych sietí. 

Tieto strojom vykopané ryhy sa následne ručne začistia.  

 Podľa projektu a vykonaného prieskumu sa predpokladá, že ide o zeminu tr. 3 až 4. 

Pred betonážou základov je nutné prizvať projektanta, ktorý posúdi základ. škáru z hľadiska  

únosnosti a hĺbky založenia a taktiež prizvať stavebný dozor, ktorý základovú škáru 

prevezme. 

 Zásypy a násypy musia byť riadne zhutnené, minimálne na úroveň  pôvodného 

rastlého terénu alebo 0,2 MPa. 

 

Základové konštrukcie 

 Základové konštrukcie objektu sú navrhnuté ako kombinácia základových pásov 

a pätiek.  Základy po obvode objektu budú kvôli charakteru zeminy založené do nezámrznej 

hĺbky 1500 mm pod upravený terén. Použitý materiál pre pásy bude prostý betón C 16/20.  

 Zhotovenie základov je navrhnuté ako dvojetapové, pričom v prvej etape sa vybudujú 

základové pätky. V druhej etape sa dobudujú základové pásy umiestnené medzi pätkami. 

Poloha a prierezy základových pásov a pätiek sú zrejmé z výkresov.  

 Podkladové betóny sú navrhnuté ako vystužené KARI sieťami, s okami 150 x 150 mm 

priemer 6 mm. Stýkanie výstuže – presah 300 mm (2 oká). Podkladové betóny zhotovovať na 

upravenú plochu, na ktorej je zhutnený štrkopieskový podsyp hr. 100 mm a položená KARI 

sieť, ktorú je potrebné chrániť pri betonáži pred znečistením zeminou. 

 Pred betonážou podkladových betónov je potrebné zrealizovať podľa projektu 

zdravotechniky ležaté potrubie kanalizácie, prestupy cez základy riešiť pred betonážou 

vložením dreveného prípravku do základov, po oddebnení ktorého vznikne otvor v základoch. 

Prípadne je možné použiť búracie kladivo.  

 Základové konštrukcie realizovať podľa ČSN 73 1000, ČSN 73 1001.  

 

Zvislé konštrukcie 

Systémom použitým v objekte predajne, servisu, skladov a kancelárií, je klasický 

železobetónový skelet prefa Tovačov. Vo východnom monobloku (jednopodlažnom) sú 
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navrhnuté stĺpy výšky 6500 mm a osovou vzdialenosťou 9200 mm. Druhý zo servisných 

monoblokov je dvojpodlažný zostavený z typického pozdĺžneho skeletu prefa Tovačov. Ide 

o stĺpy výšky 3250 mm s osovou vzdialenosťou 4600 mm v smere uloženia prievlakov 

a 10400 mm v smere uloženia stropných predpätých dielcov SPIROLL hr. 250 mm. Ako 

výplň týchto dvoch servisných monoblokov sú použité tvárnice POROTHERM hr. 300 mm. 

 Vnútorné nosné murivo a priečky celej stavby sú z tehál POROTHERM. Pre 

murovanie obvodového muriva a priečok je nutné dodržať zásady dané technologickým 

predpisom výrobcu murovacieho materiálu a ďalej príslušnou normou ČSN 73 2310. Pri 

murovaní sa vynechajú otvory podľa potrebných profesií pre inštalácie, ktoré sa následne 

domurujú. 

  

Vodorovné konštrukcie 

 Preklady nad okennými a dvernými otvormi v nosných stenách a priečkach sú 

navrhnuté v systéme POROTHERM 23,8.  

 Strop dvojpodlažného servisného monobloku je tvorený prievlakmi uloženými na 

stĺpoch pozdĺžne, na prievlakoch sú osadené stropné predpäté dielce SPIROLL hr. 250 mm. 

Na tieto dielce bude položená podlaha podľa účelu miestnosti. 

 Pri doprave, skladovaní a montáži výrobkov prefa Tovačov je nutné dodržiavať 

technologické predpisy a montážne postupy poskytnuté výrobcom. 

 

Schodisko 

 Hlavné schodisko je priame jednoramenné (parametre ramena 21x173,8x280 mm), 

nachádza sa v predajnej hale a je vytvorené kombináciou oceľovej stredovej schodnice 

a oceľových stupňov, ktoré sú obložené dreveným masívom. Oceľ i drevo sú opatrené 

príslušným ochranným náterom.  

 Druhé schodisko vedúce z pneuservisu do priestorov kancelárií je rovnakého 

materiálu, schodisko je v tvare L, nástupné rameno má 5 stupňov (5x182,5x280 mm), 

výstupné rameno má parametre 15x182,5x 280 mm. 

 Obe schodiská majú konštrukčnú výšku 3650 mm. Sklon schodiskových ramien 

zodpovedá príslušným ustanoveniam OTP vyhl. č. 137/1998 Sb. 
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Vnútorné povrchy 

 Povrchy vnútorných stien sa opatria jednovrstvovými hladenými omietkami Baumit 

MPA 35 L v hrúbke 10 – 15 mm. V hygienických priestoroch je navrhnutý keramický obklad 

stien do výšky stropu. Jednotlivé farebné riešenia budú riešené za účasti investora 

a projektanta v priebehu realizácie výstavby. 

 

Vonkajšie povrchy 

 Opláštenie servisných monoblokov bolo navrhnuté ako odvetrávaná fasáda 

CEMBRIT, ktorá je predĺžená až k zemi. Farebný odtieň určí investor. 

 Napojenie spevnených plôch na okolitý terén bude spresnené v priebehu výstavby, a to 

na základe skutočného stavu okolitého terénu. 

 

Podlahy  

 Nášľapné vrstvy podláh sú keramická dlažba, betónová mazanina brúsená (C 12/15). 

Skladby konštrukcií viď výkresová dokumentácia. V priestoroch predajne bude uložený do 

podlahy vykurovací had pre podlahové vykurovanie. 

 Monolitické betónové vrstvy budú od obvodových konštrukcií dilatované vkladaným 

okrajovým pásikom. Betónové mazaniny minimálnej hrúbky 50 mm možno dilatovať 

prerezaním rezným kotúčom, alebo vytvoriť dilatáciu použitím vhodného dilatačného profilu.  

V priestoroch auto-umyvárne je sedimentačná jímka objemu 4 m3. Jímka je 

železobetónová, izolovaná proti olejom. Izolácia proti olejom je taktiež v olejovom 

hospodárstve a v sklade olejov. 

 Podlahové konštrukcie realizovať podľa ČSN 74 4505. 

 

 

Strecha 

 Objekt je zastrešený  strechami pultového tvaru so sklonom do dvora a sú odvodnené 

do žľabov, sklon 1,75% a 3,5%. Nízky sklon je umožnený použitím hydroizolačnej strešnej 

fólie. Skladba strešného plášťa – viď výkresy. 

 Strešná konštrukcia východného servisného monobloku je navrhnutá 

z lichobežníkových väzníkov dĺžky 13400 mm, ktoré sú osadené na ŽB stĺpoch. Na týchto 

väzníkoch sú osadené ŽB krokvy dĺžky 9200 mm s osovou vzdialenosťou 4400 (4600) mm. 

Väzníky i krokvy sú z výrobného programu firmy Prefa Tovačov. 
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Rovina strešného plášťa nad predajňou  je tvorená oceľovým priehradovým väzníkom 

dĺžky 25400 mm konštantnej výšky šikmo uloženým na oceľových stĺpoch v obchodnej časti. 

Súčasťou tejto strešnej konštrukcie  sú oceľové priehradové väzničky s osovou vzdialenosťou 

3500 mm. Väzničky sú okolo celého pôdorysu administratívno-obchodnej časti vyložené 

1000 mm a tvoria podpornú konštrukciu pre trapézové plechy a ostatné vrstvy strešného 

plášťa (viď rezy).  

 

Výplne otvorov a presklené fasády 

 Všetky okná, presklené fasády a vonkajšie dvere dodá firma JANSEN. Jedná sa 

o výplne otvorov s hliníkovým profilom, prípadne kovovým s tepelne deleným rámom vo 

farbe, ktorú zvolí investor. Všetky prvky sú opatrené bezpečnostným kovaním Vario-Tec 

a zasklené izolačným dvojsklom hodnota prestupu tepla celým oknom UW =1,6 W/m2K. 

Vlastné konštrukčné riešenie ponúkne priamo firma JANSEN, v technologickej časti tejto 

práce je vypracovaný technologický predpis pre montáž  systému JANSEN. 

 

Tepelná izolácia 

 Podlahové konštrukcie na teréne budú obsahovať tepelnú izoláciu určenú pre podlahy, 

avšak iba v priestoroch predajne, izolácia ISOVER STROPOTERM hr. 50 mm vhodná do 

priestorov so zvýšeným zaťažením. 

 Podlahové konštrukcie v 2.NP budú izolované proti krokovému hluku doskami 

ISOVER N 30 mm. 

 V strešnom plášti sú použité ako tepelná izolácia dosky z polystyrénu s integrovaným 

asfaltovým pásom na hornom povrchu, hr. 200 mm.  

 Na obvodových stenách, ktoré sú vymurované z tehál POROTHERM, sa umiestni 

tepelná izolácia EPS hr. 50 mm celoplošne ako súčasť prevetrávanej zateplenej fasády. 

 

Hydroizolácia 

 Na podkladový betón bude zhotovená hydroizolácia proti zemnej vlhkosti a radónu 

z podložia 1x PRIMA G200 S40 (Hydroizol), pás bude celoplošne natavený na penetrovaný 

betónový podklad. V priestoroch kúpeľní a vlhkej prevádzky sa zhotoví vytiahnutie 

hydroizolácie na steny min. 200 mm. 

 Jímka umiestnená v priestoroch autoumyvárne je železobetónová, izolovaná proti 

olejom. Izolácia proti olejom je taktiež v olejovom hospodárstve a v sklade olejov. 
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 Separačná fólia bude použitá pri podlahách medzi tepelnoizolačnú vrstvu a cementový 

poter, príp. betónovú mazaninu, aby nedošlo k nasiaknutiu tepelnej izolácie.  

 

Konštrukcie klampiarske 

 Klampiarske výrobky budú titán-zinkové hr. 0,7 mm, zhotovené podľa ČSN 73 3610. 

Ide o oplechovanie strechy, prestupy na streche, parapety, žľaby, zvody. 

 

Konštrukcie stolárske 

 Obloženie stupňov schodiska bude prevedené z bukového masívu hr. 20 mm. 

Vnútorné dvere budú drevené hladké bez zasklenia dyhované, do drevených obložkových 

zárubní, povrch určí investor. 

 Presné rozmery otvorov sa zamerajú priamo na stavbe.  

 

Konštrukcie zámočnícke 

 Jedná sa o zábradlie schodiska, drobné kotviace konštrukcie a kotvenie exteriérových 

žalúzií na západnej strane presklenej fasády. Dodávku a montáž týchto prvkov zaistí 

dodávateľ po dohode s investorom.  

 

Maľby a nátery 

 Vnútorné povrchy stien opatrené náterom PRIMALEX, odtieň podľa výberu investora, 

drevené prvky natrené priehľadným epoxidovým lakom, kovové prvky opatrené 

antikoróznym náterom vo farbe podľa požiadaviek investora. 

 

Obklady a dlažby 

 V hygienických zariadeniach, kuchynke budú zhotovené keramické obklady a dlažby 

podľa požiadaviek investora. 

 Výška obkladu v sprche 2000 mm, v kuchynke vo výške 850 mm bude výška obkladu 

500 mm. Rohy a styky obkladu so zariaďovacími predmetmi opatriť silikónom CERESIT. 

 Kladenie dlažieb do lepiacich tmelov zhotovovať podľa doporučení výrobcov 

lepiacich a škárovacích hmôt. Keramické soklíky výšky 100 mm oddeliť od keramickej 

dlažby presilikónovaním prechodového kúta.   
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Zariaďovacie predmety a vnútorné vybavenie 

 Vybavenie hygienických priestorov bude štandardné – keramické misy, umývladlá, 

pisoáre (JIKA).  Vybavenie servisu tento projekt nerieši. 

 

Spevnené plochy a úprava okolia 

 Parkovacie stania budú dláždené zámkovou dlažbou, rozmery typického stania sú 2,50 

x 5,00 m. Pre osoby telesne postihnuté a so zníženou schopnosťou pohybu budú mať stania 

rozmery 3,50 x 5,00 m. jednotlivé boxy budú odlíšené farbou dlažobných kociek. Konštrukcia 

komunikácie parkovacích staní bude cca 0,45 m. Dažďové vody z týchto plôch budú zvedené 

uličnými vtokmi do verejnej kanalizácie.  

 Chodníky hr. 0,3 m budú opäť zo zámkovej dlažby, odvodnenie bude prevedené v 

rámci komunikácie, prípadne sú spádované do komunikácie. Príjazdová komunikácia na 

spevnené plochy a parkovisko firmy je súčasťou stavby predajne LIDL. 

 Vegetačné úpravy okolia stavby budú konzultované s investorom v priebehu výstavby. 

 

e) Tepelne technické vlastnosti stavebných konštrukcií 

 Tepelné izolácie budú spĺňať požiadavky vyhlášky č. 151/2001. Vonkajšia obálka 

objektu bude spĺňať požiadavky normy ČSN 73 0540 – 2 a mernú energetickú spotrebu podľa 

vyhlášky č. 291/2001. 

 

f) Spôsob založenia objektu 

 Na základe inžiniersko-geologického prieskumu a získaných podkladov z výstavby 

okolitých stavieb sa predpokladajú jednoduché základové podmienky v zeminách tr. 3 až 4, 

avšak do úvahy sa bral aj prípadný negatívny vplyv poddolovania, ktorý sa v malej miere 

v lokalite vyskytuje. 

 Hladina podzemnej vody bola stanovená na hodnote 226,5 m n.m. a teda sa 

nepredpokladá jej nepriaznivý vplyv na založenie stavby, a vôbec na výstavbu a užívanie 

objektu.  

 Objekt je založený na základových pásoch a pätkách uložených v nezámrznej hĺbke 

1500 mm pod povrchom upraveného terénu. 

 

g) Vplyv objektu a jeho užívanie na životné prostredie 

 Počas doby výstavby dôjde ku zhoršeniu životného prostredia. Toto zhoršenie bude 
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spôsobené hlukom a prašnosťou pri realizácii vlastnej stavby. Dodávateľ je zodpovedný za 

čistenie mechanizačnej techniky pred výjazdom na verejnú komunikáciu, aby táto nebola 

znečistená. V dobe od 21.00 do 07.00 musí byť dodržovaný nočný kľud.  

 Pri výstavbe vznikne odpad, predovšetkým zvyšky stavebných materiálov – drevo, 

betónová drť, tehly, asfaltové pásy, obaly a pod. Tento odpad bude triedený a priebežne 

odvážaný na skládky. 

 Odpad, ktorý vznikne pri prevádzke komplexu, bude ukladaný do kontajnerov podľa 

druhu odpadu a jeho zvoz bude zaistený príslušným mestom alebo časťou mesta v spolupráci 

s firmou, ktorá zabezpečuje likvidáciu domového a komunálneho odpadu. 

 Splaškové a dažďové odpadové vody budú zvedené kanalizáciou do verejného 

kanalizačného rádu. 

 Pri prevádzke je nutné minimalizovať vznik odpadov, separovať a recyklovať 

vzniknutý odpad. 

 

h) Dopravné riešenie 

 Vjazd do areálu komplexu „Autosalón“ bude z ulice Mongolská. Návrh skladby 

komunikácií a spevnených plôch bude prevedený pre návrhovú úroveň porušenia D3. Ložná 

vrstva dlažby bude prevedená na podkladový betón do vrstvy zo štrkopiesku, príp. štrkodrte. 

Spevnené plochy (parkovisko) 

 Plochy sú navrhnuté pre osobné automobily podskupiny 01 (viď ČSN 73 6056). 

Veľkosť parkovacieho miesta je navrhnutá s ohľadom na min. požiadavky platnou normou 

ČSN.  

 

i) Ochrana objektu pred škodlivými vplyvmi, protiradónové opatrenia 

Stavba bude chránená pred škodlivými vplyvmi príslušnými opatreniami, v spodnej 

stavbe sa jedná o izoláciu proti zemnej vlhkosti a radónu, ktorá bude umiestnená pod 

podlahou objektu. 

Vo vrchnej stavbe sa jedná o koróznu agresivitu atmosféry. Všetky nadzemné 

konštrukcie budú opatrené zodpovedajúcimi ochrannými nátermi či povlakmi. Proti dažďovej 

vode bude objekt chránený hydroizolačnou vrstvou. 

 

j) Dodržanie obecných požiadaviek na výstavbu 

 Pri realizácii stavebných a montážnych prác je treba dodržiavať nariadenie vlády č. 
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362/2005 Sb. o bližších požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na 

pracoviskách s nebezpečenstvom pádu z výšky alebo do hĺbky, zákon č. 309/2006 Sb. 

o zaistení ďalších podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a nariadenie vlády č. 

591/2006 Sb. o bližších minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 

na staveniskách. 

  Použité stroje a zariadenia predurčujú potrebu zvýšenej miery pozornosti 

a dodržiavania predpisov o bezpečnosti práce v riešenom prevádzkovom súbore. Všetky 

obmedzenia a pracovné postupy budú popísané v príslušných smerniciach a jednotliví 

pracovníci budú o týchto obmedzeniach záväzne informovaní prostredníctvom pravidelných 

školení o bezpečnosti práce. 

 Bude sa jednať najmä o používanie ochranných pracovných pomôcok, pozornosť pri 

manipulácii s rozmernými výrobkami, uložení materiálu, skladovaní materiálu, zabezpečení 

staveniska a dodržovaní určených pracovných postupov.    
 Na stavenisko nebudú mať prístup nepovolané osoby. 

 

 

Vypracoval: Bc. Pavol Pecko 
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PRESKLENÁ FASÁDA  

JANSEN – VISS® – TV 1V 

 

 

TECHNOLOGICKÝ PREDPIS 
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Obecná charakteristika systému 
 
 

1. Presklená fasáda JANSEN – VISS® – TV 1V 

1.1  Charakteristika systému 

 Fasádne konštrukcie JANSEN VISS®-TV 1V s prerušeným tepelným mostom sú 

založené na princípe stĺpov a priečok s netmeleným zasklením. Nosná konštrukcia fasády je 

tvorená oceľovými profilmi v pohľadovej šírke 50 mm (60 mm) s rôznou stavebnou hĺbkou 

podľa statickej náročnosti stien vzhľadom k jej výške. Profily sa môžu spájať spojkami alebo 

zváraním. Prerušenie tepelného mostu je dosiahnuté osadenými plastovými izolačnými 

sponami. Pre vonkajšie opláštenie konštrukcie sú k dispozícii hliníkové profily v rôznych 

hĺbkach a tvaroch.  

 Konštrukciu VISS®-TV je možné vyplniť izolačnými dvojsklami v rôznych hrúbkach 

alebo tepelne izolačnou plnou výplňou. 

 

1.2  Definícia a názvoslovie 

 Presklená fasáda patrí medzi moderné prvky súčasnej architektúry. Ekvivalentný 

názov je transparentná fasáda. 

 Najviac používané riešenia presklených fasád: 

  - rastrová (roštová) 

  - modulová (panelová) 

  - bodová (terčová) 

 Podľa viditeľnosti horizontálnych a vertikálnych styčných škár možno rozdeliť 

presklené fasády na lištové, pološtrukturálne a štrukturálne. 

 JANSEN VISS®-TV je podľa predchádzajúceho delenia zaradený medzi rastrové 

lištové fasádne systémy. 

 

1.3  Rozsah použitia 

 S prihliadnutím na statické prednosti oceľových profilov VISS, možno pri 

veľkoplošnom zasklení používať štíhle profily s veľmi malou prierezovou plochou. 

Vzhľadom na tieto vlastnosti sú konštrukcie JANSEN VISS® (typ „stĺpik – priečka“) vhodné 

predovšetkým pre veľkoplošné zasklenia napr. obchodných domov, vonkajších schodísk, 
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viacposchodových fasádnych konštrukcií, ako i pre šikmé zasklenie stien a strešných 

konštrukcií. 

 Široký výber profilov umožňuje tiež tvorbu atypických konštrukcií. Jednoduchosť a 

presnosť oceľových profilov s veľmi malým rohovým zaoblením spĺňajú požiadavky ako 

technické a ekonomické, tak aj estetické. 

 

1.4 Prvky fasádneho systému 

 Jednotlivé prvky použité vo fasádnom systéme JANSEN VISS®-TV a rezový náčrt 

systému sa nachádzajú v prílohovej časti technologického postupu. 

  

 

2. Materiál – všeobecné parametre a povrchová úprava 

2.1  Oceľ 

 VISS profily sú vyhotovené v základnom (blank) lesklom prevedení. Možná 

povrchová úprava týchto profilov je práškovou vypaľovanou farbou – KOMAXIT 

v požadovanom odtieni podľa vzorkovníka farieb RAL. V prípade spájania profilov zváraním 

na stavbe je povrchová úprava prevedená dvojnásobným nástrekom polyuretánovými alebo 

polyesterovými farbami. 

2.2  Hliník 

 Hliník je použitý vo forme vonkajších zasklievacích prítlačných a krycích profilov, 

u ktorých je k dispozícii široká paleta rôznych tvarov. Hliníkové profily možno povrchovo 

upraviť anodickou oxidáciou v požadovanom odtieni (eloxážou A6/CO) s minimálnou 

hrúbkou oxidačnej vrstvy 20 m. 

2.3 Ostatné materiály 

 Zasklievacie exteriérové profily pri fasádnych systémoch možno dodať okrem 

hliníkových líšt, ešte v materiáloch: 

   - nerez 

   - Rheinzink® (vertikálny 50/18 mm, horizontáln y 50/15 mm) 

   - bronz 

 

2.4  Spojovací materiál 

 Skrutky, matice a ostatný spojovací materiál je chránený proti korózii (nerez, chromát 

alebo pozink). 
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2.5 Tesniace profily  

 Materiál použitých tesniacich profilov je z EPDM, čo zaručuje zachovanie ich 

pružnosti a elastické vlastnosti pri akýchkoľvek zmenách teploty (- 40 + 120 °C) po celú dobu 

ich životnosti. EPDM = Etylén propylén dién pryž; odoláva vplyvu vetra a počasia, nepraská 

a zostáva elastický i po mnohých rokoch. 

2.6  Tesniace tmely a lepiace materiály 

 Použité tesniace tmely neobsahujú žiadne agresívne látky a sú znášanlivé so 

stavebnými látkami, s ktorými sú v styku. Vyrobené sú na báze neutrálneho silikónu alebo 

tiokolu. 

2.7  Tesniace fólie a pásky 

 Použité utesňovacie fólie a pásky zodpovedajú svojimi vlastnosťami účelu použitia, na 

ktoré sú určené. Sú odolné voči starnutiu. 

2.8  Styk rôznych materiálov 

 Pri spájaní rôznych materiálov  je zaistené, aby neprichádzalo ku stykovej korózii, ani 

k iným nepriaznivým reakciám. 

2.9  Sklo 

 Hrúbka skiel, vzduchová medzera u izolačných skiel, prevedenie skla, jeho fyzikálne 

a mechanické vlastnosti i farebný odtieň sú určované zámerom architekta a investora. 

Systémové konštrukcie JANSEN rešpektujú pri zabudovaní skla pokyny výrobcov izolačných 

skiel. Bezpečnostné sklá sa vyrábajú z dvoch lepených tabúľ podľa príslušných predpisov, 

alebo sa dodávajú kalené. 

2.10  Dodatočná ochrana povrchových úprav materiálov 

 Ak budú oceľové konštrukcie osadené pred ukončením prác na hrubej stavbe, je 

potrebné zabezpečiť ich pred poškodením stavebnými materiálmi. Ochrana môže byť 

zabezpečená vhodnými lepiacimi fóliami. 

 

 

3. Statické požiadavky 

3.1  Statické kritérium 

 Oceľové prvky preberajú zaťaženia vznikajúce od vetra, vlastnej hmotnosti, hmotnosti 

výplní, pôsobenia rozdielu teplôt a u strešných konštrukcií aj od priťaženia snehom. Pred 

vyhotovením prvkov musí byť statický prepočet nosných konštrukcií overený a odsúhlasený 

autorizovaným statikom. 
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 Konštrukcie spojov sú navrhnuté tak, aby dovoľovali vyrovnávanie tolerancií voči 

stavbe a zohľadnili tepelné dilatácie. 

 Základný tlak vetra podľa ČSN 73 0035 je w = 0,55 kN/m2, prípustný priehyb 

oceľového prvku – stĺpika a priečnika – je fmax = L/300, kde L je najväčší rozpon stĺpikov, 

resp. priečok. Do úvahy je braný maximálny prípustný priehyb skla podľa jednotlivých typov 

skiel a sklených systémov. 

 

 

4. Fyzikálne požiadavky 

4.1  Tepelno-technické kritérium 

 Všetky izolované systémy spĺňajú požiadavky DIN 52 619, DIN 4108 a ČSN 73 0540, 

ČSN 73 05 45, ČSN 74 6210. 

 Súčiniteľ prestupu tepla je pri fasádnych systémoch JANSEN VISS® U < 1,9 W/m2K. 

 

4.2 Vodná a vzduchová nepriepustnosť 

 Vodná i vzduchová nepriepustnosť zodpovedajú požiadavkám DIN EN 42 a DIN EN 

86 a je možné ich doložiť protokolmi o meracích skúškach. Konštrukcie VISS® - TV 

vykazujú nulový prienik vody pri 1200 Pa. 

 Nosné fasádne oceľové konštrukcie sú situované v interiéri s prakticky stálou teplotou. 

Od strany exteriéru je oceľová konštrukcia vodotesne oddelené tesnením z EPDM, na 

povrchu ktorého prebiehajú všetky kondenzačné deje a ich odvodnenie.  

 

4.3 Akustické kritérium 

 Oceľové konštrukcie a ich spojenie so stavebnou konštrukciou spĺňajú požiadavky na 

zníženie hladiny hluku podľa normy EN ISO 143/1993 a DIN 52 210.  Zvuková 

nepriezvučnosť systému JANSEN VISS®-TV 1V je 51 dB (pri použití výplne o hodnote 55 

dB). 

 

4.4 Ochrana pred slnečným žiarením 

 Na ochranu pred slnečným žiarením sa používajú rôzne tieniace systémy, žalúzie, 

slnolamy a špeciálne druhy skiel.   

 Použiť sa môžu zafarbené sklá, pri ktorých v dôsledku zafarbenia dochádza k redukcii 

priepustnosti slnečnej energie. Nevýhoda skla je, že pri súčasnom znížení svetelnej 
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priepustnosti nastáva zvýšená absorpcia tepelnej energie samotným sklom. Následkom je 

citelný vzostup teploty skla, čo je vnímané ako nepríjemné. 

 Fotosenzitívne sklo je žalúziové číre sklo, ktoré spája v jednej tabuli transparentnosť 

a ochranu pred slnkom v podobe úzkych lamelových žalúzií. Tenké lamelové prúžky sú 

umiestnené vo vzdialenosti 3 mm od seba a ich sklon je špecifický pre každý projekt a je 

určený projektantom. 

 Ďalším typom slnečnej ochrany je použitie odrazových a selektívnych povlakov na 

skle. Tieto povlaky vznikajú pridaním tenkých vrstiev vzácnych kovov alebo oxidov kovov. 

Sklá opatrené povlakmi sú schopné zaistiť maximum prirodzeného svetla a minimálne tepelné 

straty.   

 

4.5 Požiarna ochrana 

 Pri dodržaní špeciálnych požiadaviek pre skladbu základnej konštrukcie a pri použití 

špeciálnych prvkov pre zasklenie, je možné zhotoviť fasádny systém JANSEN VISS®-TV tiež 

v protipožiarnom prevedení, s požiarnou odolnosťou G30/R30. 

 

4.6 Ochrana pred bleskom 

 Fasádne profily možno vodivo spájať a následne bezpečne uzemniť. 

 

 

5. Montáž – všeobecný postup  

5.1 Výber oceľových profilov 
 Výber oceľových profilov sa riadi podľa konkrétnych statických požiadaviek, v súlade 

s požiadavkami na osadenie a estetiku. 

 

5.2 Spájanie profilov 

 Nosná konštrukcia systému JANSEN VISS®  môže byť vyhotovená stavebnicovým 

spôsobom (nasunutie na T-spojky a montážou jednotlivých elementov), alebo vyzváraním 

zostáv. Pri voľbe typu konštrukcie sa zohľadňujú faktory ako veľkosť jednotlivých 

elementov, spôsob prevedenia povrchových úprav, výrobné a transportné možnosti, charakter 

obostavaného priestoru, atď. 
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 Zváranie spojov v ochrannej atmosfére argónu zaručuje, že šikmé i tupé zvary budú 

technicky i esteticky dokonalé bez možnosti korózie. Zvary sú na spojoch vybrúsené 

a zaleštené. 

 Profily fasádneho systému možno spájať: 

- zváraním 

- montážou na T-spojky systémom „stĺpik – priečka – stĺpik“ 

- montážou na T-spojky systémom „stĺpik – stĺpik – priečka“ 

- kombinovaným spôsobom (T-spojka aj zváranie) 

 

5.3 Tesnenia 

 Pevne zasklené časti a krídla sú tesnené s vonkajším a vnútorným celoobvodovoým 

EPDM tesnením spojeným a zlepeným v styčnom bode, tesnenie medzi rámom a krídlom so 

stredovým EPDM tesnením. 

 

5.4 Systém odvodnenia a odvetrania 

 Odvetranie je na zasklievaciu drážku profilu pod spodnou hranou skiel. Otvor 

odvzdušňovacej trubičky pre vyrovnanie pretlaku je vyvedený do vonkajšej atmosféry, 

v súlade s predpismi výrobcov izolačných skiel.  

 Odvodnenie stĺpikov je cez drenážny systém na rovine vnútorného tesnenia EPDM 

mimo vlastných profilov konštrukcie, vyvedený v najnižšom bode. Každá priečka má na 

oboch koncoch skryté otvory na spodnej hrane na vyrovnanie pretlaku. Okrem toho umožňuje 

tvar dvojdielneho vnútorného tesnenia priečok odvod prípadného kondenzátu cez 

odvetrávacie otvory, alebo jeho zvod do drenážneho systému situovaného na tesnení EPDM 

jednotlivých stĺpikov.  

 

5.5 Zasklievanie 

 Zasklievanie fasády sa realizuje z vonkajšej strany objektu, a to priamo z lešenia alebo 

za pomoci montážneho koša.  

 Zasklievacie lišty, farebne upravené podľa požiadaviek konkrétneho projektu, sú 

osadené samosvorne bez viditeľného upevnenia. 
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5.6 Kovania 

 Kovania zabezpečujú bezchybné tesnenie medzi rámom a krídlom. Ich výber sa riadi 

diagramami kovania podľa výrobcu systému. Všetky častí kovaní sú vyrobené z materiálov 

odolných voči korózii. 

 

5.7  Rozmer 

 Rozmery jednotlivých konštrukcií sú pred výrobou preverené zameraním skutočného 

stavu na stavbe.  

 

 

Realizácia fasády na objekte „Autosalón“ 
 
 

6. Údaje o stavbe 

6.1 Identifikačné údaje 

   Názov stavby:   Autosalón  

   Miesto stavby:  Ostrava - Svinov 

   Druh stavby:   Novostavba 

   Účel stavby:   Prevádzkový objekt 

   Stupeň PD:   Projektová dokumentácia pre  

       realizáciu stavby 

   Investor:   VŠB – Technická univerzita   

       Ostrava 

       Fakulta stavebná 

       L. Podéště 1875, 708 00 Ostrava –  

       Poruba  

   Projektant:   Bc. Pavol Pecko 

 

6.2  Umiestnenie systému na objekte 

 Presklená fasáda je navrhnutá na časti objektu, ktorá bude slúžiť ako predajňa 

a showroom. Konštrukčný systém je železobetónový skelet so stĺpmi, ktorý bude opláštený 

fasádnym systémom JANSEN VISS®-TV.  
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7. Stavebná pripravenosť 

7.1  Projektová príprava 

 Vo fáze projektovej prípravy pri návrhu presklenej fasády je potrebné riadiť sa 

výrobnými katalógmi zvoleného výrobcu fasádnych systémov. Doporučujem prípadne 

kontaktovať odborných technických poradcov fasádneho systému a začať spoluprácu už 

samotných začiatkoch projektu.  

 

7.2  Výrobná príprava 

 Pred samotnou výrobou jednotlivých komponentov a dielcov fasády je potrebné 

presné zameranie skutočného stavu a rozmerov priamo na stavbe. Taktiež je pred výrobou 

dôležité, aby zhotoviteľ stavby poskytol výrobcovi fasádneho systému všetky dohodnuté 

detaily náväzných remesiel v styku s konštrukciou, ako i svoj časový plán koordinácie 

jednotlivých prác, aby bol zabezpečený plynulý priebeh výroby a montáže. 

 

7.3  Všeobecné požiadavky a podmienky 

  Pri realizácii systému JANSEN VISS®-TV na objekte „Autosalón“ je potrebné: 

- dodržať projektovú dokumentáciu 

 - dodržať technické podmienky stanovené firmou JANSEN  a technologický predpis, vrátane 

pracovných postupov stanovených technickými listami 

- používať výhradne materiály a výrobky dodávané firmou JANSEN a tým zaručiť, že 

materiály a výrobky spĺňajú vlastnosti uvedené v certifikátoch a vyhláseniach o zhode 

- používať materiály a výrobky, ktoré majú na obale označenie výrobcu, materiálu,  čísla 

výrobnej šarže, návod na použitie, prípadne ďalšie údaje, avšak až po konzultácii 

a odsúhlasení príslušným odborníkom firmy JANSEN (platí napr. pre sklené tabule). 

 Pre účely montáže bude použitá mobilná nožnicová plošina CPH 4394RT, z bude 

montovaný nosný rošt i zasklievanie. 

 Pred začatím samotnej montáže presklenej fasády musí byť stavba v takom štádiu, že 

okolie objektu, ktorý je predmetom opláštenia systémom JANSEN VISS®-TV, bude vo 

vzdialenosti min. 4 m po celom obvode voľný priestor pre manipuláciu s konštrukciami 

a prvkami fasádneho systému.  
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7.4  Obmedzenia pri realizácii 

 Realizácia plášťa môže prebiehať takmer za každých klimatických podmienok. Práce 

musia byť pozastavené v prípade silného vetra, ktorý by mohol poškodiť sklenené tabule pri 

preprave na miesto uloženia a za silného dažďa, kedy hrozí riziko zabudovania vlhkosti do 

konštrukcie. 

 

8. Použitie strojov a zariadení 

 Pre montáž nosného roštu ako i pri osádzaní skiel bude použitá pojazdná nožnicová 

plošina na elektrický pohon (JLG 4394RT).  Ostatné stroje a zariadenia: 

- elektrická oblúková zváračka - spájanie profilov zvarmi (Asist 45-100A) 

- uhlová brúska – rezanie profilov 

- vŕtačka, aku skrutkovač 

 

9. Pracovné a ochranné pomôcky 

 Všetky pracovné a ochranné pomôcky musia byť pripravené pred začatím prác. 

Pravidelne kontrolovať ich opotrebovanie a kvalitu. 

 Pri zasklievaní budú použité manipulačné prísavky. Pri zváraní ochranná kukla 

a rukavice. Ostatné pracovné pomôcky ako vŕtací prípravok, vyrezávací prípravok, gumené 

kladivo. 

 

10. Materiál, spôsob dopravy, skladovanie 

 Oceľové profily budú maximálnej dĺžky 9200 mm a budú dovezené nákladným 

automobilom s korbou požadovanej dĺžky. Uložené budú na skládke na drevených hranoloch 

v blízkosti miesta budúcej montáže. Profily chrániť pred poveternosťou. K profilom JANSEN 

budú dodané aj kotevné platne podľa výrobnej dokumentácie. 

 Sklenené tabule budú dopravované na automobiloch, ktorých korba bude opatrená 

nosičom určeným na prepravu skla. Tabule budú uložené v blízkosti miesta montáže na 

pevnom (zhutnenom) rovnom povrchu. 

 

11. Zloženie pracovnej čaty 

- montáž nosného roštu a ostatné zámočnícke práce:  4 zámočníci 

- zasklievanie fasády sklenenými tabuľami:   4 sklenári 
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12. Postup montáže fasády JANSEN – VISS® – TV na objekt 

„Autosalón“ 

 

12.1  Montáž nosnej konštrukcie 

 Pre zhotovenie nosnej konštrukcie bol zvolený spôsob T-spojky „stĺpik - stĺpik - 

priečka“, šírka profilu v pohľadovej časti 50 mm. To znamená osadenie vertikálnych stĺpikov 

v osovej vzdialenosti 1750 mm a následné osadenie priečok medzi stĺpiky.  

 
Obr. 1 – montáž „stĺpik - stĺpik - priečka“ 

 

 

 V prípade potreby bude možné stavebnicový spôsob montáže T-spojkou kombinovať 

zváraním. 

 

 

 

 
Obr. 2 – montáž zváraním 
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 Oceľové profily VISS je možné podľa potreby skrátiť rezaním. Pri rezaní priečok je 

potrebné ich reznú plochy obojstranne odihliť, aby nedošlo k poškodeniu povrchovej úpravy 

stĺpika pri ich osádzaní. Rezné rozmery priečok – viď obr. 3. 

 

 
Obr. 3 vľavo T-spojka, vpravo zváraný spôsob 

 

 Dĺžka priečky = a – b – 10 mm    Dĺžka priečky = a – b 

 

a = osová miera 

b = šírka profilu 50 mm 

L = dĺžka priečky   

 

 Obojstranná vôľa 5 mm je vyžadovaná pri použití T-spojok s tesniacimi manžetami. 

 Pre montáž T-spojok systémom „stĺpik - stĺpik - priečka“ sa na stĺpiky priskrutkujú 

osadzovacie platničky. Tri otvory Ø 5,7 mm, ktoré sú potrebné pre montáž osadzovacích 

platničiek, sa vyvŕtajú ručnou alebo stojanovou vŕtačkou prostredníctvom vŕtacieho prípravku 

(obr. 4). Ostrá hrana sa po vyvŕtaní odihlí. Otvory na profiloch sa vŕtajú pred prevedením 

povrchovej úpravy. 

 
Obr. 4 vŕtací prípravok 
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 V prípade navarenia priečky na stĺpik sa tento zvar prevedie ako priebežný kútový. 

Hrúbka zvaru musí zodpovedať odsúhlaseným statickým požiadavkám. Pre preukázanie 

kvality zvaru je potrebné sa riadiť všeobecne platnými predpismi pre zváranie. Pre normálne 

použitie postačuje hrúbka zvaru 3 mm. Zvar na prednej strane, ak má priečka rovnaký rozmer 

ako stĺpik, i na zadnej strane vybrúsiť a začistiť uhlovou brúskou.  

 V oblasti drážky sa VISS profily nezvárajú! Po prevedení povrchovej úpravy sa drážka 

utesní silikónovým tmelom. Ak však dochádza k prenosu zaťaženia z priebežných stĺpikov na 

priečku, potom je vhodné s prihliadnutím na silový priebeh vovariť do drážky stĺpika na 

výšku priečky pásovinu o rozmeroch 15 x 10 x 70 mm. 

 Podľa spôsobu upevnenia stĺpikov do stavby bude potrebné navariť príslušné kotviace 

prvky: základové pätky, horné uchytenie, zaslepenia, uholníky, atď (obr. 5). 

 

 
Obr. 5 navarené kotviace prvky: vľavo základová pätka, vpravo horné uchytenie 

 

 

 Vždy je potrebné dbať na to, aby dutiny nosných profilov VISS boli uzavreté. Táto 

podmienka bude dosiahnutá uzatvorením profilu základovou pätkou a správne prevedeným 

horným uchytením.  

 Stĺpiky na objekte predajne budú po celej svojej výške priebežné, z jedného kusu. Ak 

by však došlo k nadpájaniu dvoch kusov, treba dbať na to, aby spoje stĺpikov boli uzavreté 

a utesnené silikónom, aby do ich vnútorného priestoru nemohla vniknúť voda. 

 

12.2  Povrchová úprava nosnej konštrukcie 

 Po zabudovaní nosnej konštrukcie do stavby bude potrebné previesť ochranný náter 

zamedzujúci korózii farbou Hostagrund S 2160, odtieň podľa projektu príp. podľa 

požiadaviek investora. Rezné hrany profilov a otvorov odihliť a opatriť antikoróznou farbou. 
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12.3  Osadenie tesniacich manžiet  

 Profil priečky treba presunúť na jednu stranu. Do medzery vytvorenej na protiľahlej 

strane potom možno namontovať manžetu na T-spojku (obr. 6). Ľahkým pritlačením profilom 

priečky je tesniaca manžeta provizórne upevnená. Na protiľahlej strane sa do drážky stĺpika 

osadí rozpínací prípravok (obr. 7). Účinkom tlaku vyvolaného pákou prípravku sa medzi 

stĺpikom a priečkou vytvorí priestor pre druhú tesniacu manžetu, ktorá sa teraz osadí a napätie 

medzi stĺpikom a priečkou vyvolané rozpínacím prípravkom sa môže uvoľniť. Po osadení 

manžiet sa treba presvedčiť o ich správnom uložení. 

 

 
Obr. 6 vľavo odsunutie priečky na jednu stranu, vpravo osadenie rozpínacieho prípravku 

 

 
Obr. 7 vľavo osadenie druhej manžety za pomoci rozpínacieho prípravku, vpravo osadené obe manžety 

 

 

12.4  Zaistenie priečky 

 Osadenie priečok prostredníctvom T-spojok sa uskutočňuje bezskrutkovým spojením. 

Ak bude z akýchkoľvek dôvodov (zvýšená bezpečnosť, atď) potrebné spojenie zaistiť 

skrutkou, urobí sa tak samoreznou skrutkou umiestnenou v drážke profilu VISS (obr. 8). 

Skrutku osadiť až po nasadení tesniacich manžiet. 
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Obr. 8 spevnenie spoja samoreznou skrutkou 

 

 

12.5  Kotvenie v styku so stavbou 

 Montáž stĺpikov, resp. nosnej konštrukcie do stavby je potrebné previesť 

odpovedajúcimi upevňovacími prostriedkami. Tieto musia preberať všetky vznikajúce sily 

a preniesť ich na nosnú časť stavby. 

 Všetky zvary prevedené na stavbe treba po ich zhotovení pretrieť zinkovou farbou. 

 Všeobecne treba dbať na to, aby boli vylúčené pohyby stavby (klesanie stropu, atď.) 

a aby žiadne zaťažovanie nebolo prenášané na nosnú konštrukciu VISS. 

 Upevnenie konštrukcie je zvolené s prihliadnutím na dĺžkovú rozťažnosť materiálu 

a umožňuje jej pohyb.  

 Nosná konštrukcia VISS nesmie prenášať žiadne stavebné zaťaženia. 

  

12.6  Osadenie nosných kotiev a izolačných tiahiel  

 Do zhotovenej nosnej konštrukcie vytvorenej ukotvením stĺpikov o stavbu 

a následným osadením priečok sa v ďalšom kroku osadia izolačné tiahla (do stĺpikov i 

priečok), rozmiestnia a osadia sa i nosné kotvy.  

 Prvé izolačné tiahlo sa umiestňuje 100 mm od začiatku stĺpika (t.j. 75 mm nad osou 

priečky). Ďalšie tiahla sa osadzujú vo vzdialenosti po 300 mm. Z dôvodu manipulácie 

s prípravkom na vyrezávanie tesnenia (obr. 9) je dôležité pri rozmiestňovaní izolačných 

tiahiel dbať na zásadu, aby žiadny z týchto elementov neležal v rozsahu krížového spoja 

s priečkou (potrebný priestor pre použitie vyrezávacieho prípravku). Pre montáž musí zostať 

voľný priestor ± 75 mm od osi priečky. 

 Prítlačná dĺžka na konci upevňovacieho profilu nesmie presiahnuť 200 mm. Spoj 

upevňovacieho profilu sa umiestňuje na výšku osi priečky. Prvé izolačné tiahlo po spoji, 

nasleduje potom 75 mm nad osou priečky. 
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 V prípade osadzovania elementov na priečky je postup obdobný ako pri stĺpikoch, 

najväčšia prítlačná dĺžka upevňovacieho profilu nemá presiahnuť 180 mm. 

 

 
Obr. 9 vyrezávací prípravok 

 

 

 Nosná kotva je určená k prenosu zaťaženia výplne. Počet kusov kotiev sa stanoví 

podľa hmotnosti výplne.  

 

 
Tab. 2 poloha a počet kotiev pre sklené výplne 

 

 

Upevnenie izolačného tiahla  

 Izolačné tiahlo sa vloží kotviacou časťou do drážky oceľového profilu, pootočí sa 

o 90°a upevní zasunutím pružnej časti (obr. 10). 
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Obr. 10 vľavo nasunutie tiahla, vpravo upevnenie tiahla 

 

 

Upevnenie nosnej kotvy 

 Nosná kotva sa vloží kotviacou časťou do drážky oceľového profilu a pootočí sa 

o 90°. Potom sa kotva utiahne nástrčkovým kľúčom vsadenom v aku-skrutkovači (obr. 11). 

 

 
Obr. 11 vľavo vloženie nosnej kotvy, vpravo jej dotiahnutie 

 

 

12.7  Montáž vnútorného tesnenia   

 Profily , predovšetkým horizontálne drážky nosnej konštrukcie treba pred nasadením 

vnútorného tesnenia a výplne očistiť od nečistôt a vody. Konce drážok profilu priečok zatrieť 

silikónom, aby sa zabránilo škodám z korózie, vyvolaných prítomnosťou vody. Pred použitím 

sa tesnenie musí skladovať na chladnom mieste – bez pôsobenia slnka. 

 Pri osadzovaní vnútorného vertikálneho tesnenia sa smerom zhora nadol nylonovým 

kladivom zhotovia v tesnení otvory a to sa bez napnutia osadí na izolačné tiahla (obr. 12). 

Ako pomôcka pre vycentrovanie tesnenia slúži vodiaca drážka zhotovená na rubovej strane 

tesnenia. Pri správnej manipulácii má tesnenie medzi dvojicou izolačných tiahiel iba malý 

previs. 

 Pomocou vyrezávacieho prípravku a noža sa vyreže vertikálne vnútorné tesnenie na 

miestach krížového a koncového spoja (obr. 13). 
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Obr. 12 perforovanie vnútorného tesnenia 

 

 
Obr. 13 silným úderom kladiva na vysekávací prípravok sa vyreže časť tesnenia 

 

 

 Horizontálne tesnenie – rovnako vertikálne sa osadzuje na nosné kotvy a izolačné 

tiahla. Vnútorné tesnenie vytvára zábranu pre vstup vlhkosti a vody do priestoru zasklievacej 

drážky. Vzhľadom na to treba previesť prelepenie a utesnenie veľmi starostlivo. 

Postup utesnenia spojov vnútorného tesnenia:  

- pripevnenie butylových pások k vonkajšej strane tesnenia 

- vtlačenie butylových pások v tvare U do výrezu (obr. 14) 

- odstránenie ochrannej fólie 

- konce horizontálneho a vertikálneho vnútorného tesnenia pevne stlačiť (obr. 15) 

- kontrola priľnavosti a správnosti prevedeného utesnenia 

 Dávať pozor, aby dotykové plochy tesnení boli suché, bez prachu a mastnoty. Pre 

prípadné očistenie týchto plôch použiť trichlorethan alebo technický benzín. 

 Pri správnom zhotovení otvorov pre izolačné tiahlá a nosné kotvy dosiahneme po 

nasadení tesnenia dobrú tesnosť týchto prienikov. Vzhľadom na nutnosť dokonalého 

utesnenia treba  urobiť kontrolu týchto miest, poprípade dodatočne utesniť lepidlom PRO-

Line.  
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Obr. 14 položenie a vtlačenie butylovej tesniacej pásky 

 

 
Obr. 15 pritlačenie koncov tesniacej pásky 

 

 

12.8  Upevnenie a osadenie skla   

 Po nasunutí vnútorného tesnenia sa pokračuje s montážou kúskov z drážkovaného 

profilu. Tento profil sa nareže asi na 100 mm dlhé kúsky, ktoré sa narazia na nosné kotvy. (Pri 

váhe výplne nad 100 kg je treba narezať drážkovaný profil na dĺžku 150 mm.) 

 Podložky skla sa nasunú do kúskov drážkovaného profilu. Výška sklenej tabule musí 

byť o 24 mm menšia ako je osová vzdialenosť priečok, šírka tabule musí byť o 22 mm menšia 

ako osová vzdialenosť stĺpikov (pri pohľadovej šírke profilov 50 mm). Dôvodom takýchto 

rozmerov je bezproblémové osadenie. 

 Výplňové elementy (dvojsklo) sa provizórne zachytia montážnymi platničkami 

a skrutkami (s podložkou z umelej hmoty). Ihneď po nasadení upevňovacieho profilu treba 

montážne platničky odstrániť. Platničky nesmú pôsobiť žiadnym tlakom na podložku. 
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12.9  Upevňovacie profily 

 Rozloženie izolačných tiahiel musí bezpodmienečne súhlasiť s polohou pozdĺžnych 

otvorov na upevňovacom profile. S týmto treba počítať pri rezaní upevňovacích profilov. 

 Spoje vertikálnych upevňovacích profilov sa zhotovujú na osi priečky. Pre dilatáciu je 

potrebné uvažovať s 1 mm na meter dĺžky profilu (bez ohľadu na stavebné tolerancie). 

 

 
Obr. 16 Vertikálne upevňovacie profily 

 

 

 

 
Obr. 17 Horizontálne upevňovacie profily 
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12.10  Vonkajšie tesnenie 

 Vonkajšie tesnenie sa priebežne zatlačí do upevňovacieho profilu. Je potrebné počítať 

s prídavkom na dĺžkovú dilatáciu od 10 mm/m, max. 40 mm. Pre osadenie upevńovacieho 

profilu treba odsunúť vonkajšie tesnenie. 

 

Dĺžka „lo“ narezania vonkajšieho tesnenia na hornej časti priečky: 

    lo = a – b + 10 mm/m 

 Vonkajšie tesnenie situované na dolnej časti priečky sa prerušuje vloženými 

tesneniami, ktoré eliminujú vznikajúce napätie v tesnení a slúžia na odvodnenie a odvetranie 

priečky. 

Celková dĺžka „lu“ vonkajšieho tesnenia na dolnej časti priečky: 

    lu = a – b – (n x 17) + 10 mm/m 

 

a = osová vzdialenosť 

b = šírka profilu (50 mm) 

n = počet dielcov eliminujúcich napätie 

 

 
Obr. 18 Vonkajšie tesnenie 
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 Pri priskrutkovávaní upevňovacích profilov treba dbať na to, aby nebol prekročený 

dovolený tlak na výplň. Krútiaci moment by mal dosahovať približne 1 Nm (10 kg.cm). 

Vizuálna kontrola správnosti dotiahnutia – vonkajšie tesnenia sa po upevnení profilov stlačia 

o 0,3 až 0,5 mm. 

 Po priložení vertikálneho upevňovacieho profilu treba dbať na to, aby klopy 

horizontálneho vnútorného tesnenia medzi dolnou časťou výplne a vonkajším tesnením boli 

dôkladne spojené a s preložením. 

 Pre odvodnenie drážky, v ktorej je uložené sklo, je dôležité, aby klopy vnútorného 

tesnenia medzi dolnou časťou výplne a vonkajším tesnením boli pripojené so spádom. To sa 

dosiahne osadzovaním horizontálneho upevňovacieho profilu smerom zhora nadol a tým 

dôjde k malému napätiu tesniacich klôp. 

 Nasleduje odrezanie prečnievajúcich častí vnútorného horizontálneho tesnenia. Rezať 

sa začne na rohu za pomoci noža. Odrezať možno aj prečnievajúcu časť vertikálneho 

vonkajšieho tesnenia. Pri práci s nožom treba predísť poškodeniu výplne!   

 

12.11  Zaistenie proti posuvu  

 Vertikálne profily sa zaisťujú proti posuvu a podľa technických požiadaviek tiež 

v zmysle ochrany proti požiaru (obr. 18). 

Postup montáže: 

- bezpečnostnú kotvu osadiť do stredu 

profilu 

- priskrutkovať na nosnú kotvu 

fixačný plechový pásik (nízkym 

krútiacim momentom) 

- upevňovací profil spojiť 

prostredníctvom závitorezných 

skrutiek 4,2 x 13 s fixačným pásikom 

(vysokým krútiacim momentom) 

 

Hrúbka výplne bola projektom určená 

na 30 mm, imbusová matka M4 x 30 

je pre túto hrúbku dostatočná. 

       Obr. 19 zaistenie fixačným pásikom 
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12.12  Krycie profily  

 Najskôr sa nasadia vertikálne krycie profily a potom pokračuje montáž horizontálnych 

profilov. Nasunutie krycích profilov uľahčí prestreknutie styčnej plochy profilu olejom. 

 Vertikálne krycie profily musia mať vždy väčšiu stavebnú výšku ako vodorovné 

krycie profily. 

 S dilatáciou profilu sa uvažuje v rozsahu 1 mm/m (bez ohľadu na stavebné tolerancie) 

(obr. 19). Pri spoji s horizontálnym krycím profilom sa na oboch stranách vynechá medzera 

0,5 mm. 

 Vertikálne krycie profily treba zaistiť proti posuvu. Uprostred profilu v rozsahu 

kríženia s priečkou sa upevní skrutka s kužeľovou hlavou M 3.9 x 13.  

 

 

 
 

Obr. 20 vľavo nadpájanie krycieho profilu, vpravo styk vertikálneho a horizontálneho profilu 
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Všeobecné ustanovenia 
 

13. Vyhlásenie o zhode 
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14. Certifikát 
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15. Výrobná kontrola 

 Výrobcovia jednotlivých komponentov (oceľové profily, sklo, atď.) vykonávajú 

výrobno-kontrolné skúšky v priebehu výroby v laboratóriách, ktorými overujú kvalitu 

vstupných surovín a hotových výrobkov podľa príslušných štátnych a podnikových noriem, 

resp. technických predpisov.  

 

16. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

Pri práci je potrebné dodržiavať bezpečnostné predpisy platné pre prácu vo výškach, 

pre obsluhu príslušných strojov a zariadení a vyhlášku č. 324/1990 o bezpečnosti práce 

a technických zariadení pri stavebných prácach. 

Všeobecné požiadavky na bezpečnosť práce: 

- všetky pracovné a ochranné pomôcky musia byť pripravené pred začatím prác 

- udržiavať poriadok na skládke materiálu a v jej okolí 

- dodržiavať predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

- ochranné a bezpečnostné pomôcky pravidelne kontrolovať a udržiavať zariadenie   

v predpísanom stave 

- zabezpečovať kontrolu pracovných lešení v zmysle ČSN 73 8101 

- pracovné čaty musia byť zaškolené odborným pracovníkom BOZP 

 

17. Záverečné odporúčania 

 V prípade realizácie presklenej fasády objektu „Autosalón“ v systéme JANSEN 

VISS®-TV je potrebné, aby dodávateľ montážnych prác bol riadne preškolený a v ideálnom 

prípade mal za sebou referenčné stavby, kde získal praktické skúsenosti. 

 Neoddeliteľnou súčasťou tohto technologického predpisu sú technické detaily 

v prílohovej časti (časť č. 14). 

 

 

 

 

 

 

 



Diplomová práca 

 
 

77 
 

Prílohová časť technologického predpisu 
 

 

18. Technické detaily 

18.1  Rezový náčrt systému JANSEN VISS®-TV 
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18.2  Kotvenie stĺpika v styku so stavbou 

 Pri hornom povrchu 

 

 Pri dolnom povrchu 
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19. Rozpočet a harmonogram 

Položkový rozpočet i harmonogram montáže presklenej fasády JANSEN VISS®-TV 1V sa 
nachádza v prílohe č. 4. 
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Záver 

 V tejto diplomovej práci som sa zaoberal návrhom vyhotovenia presklenej fasády. 

Spomedzi množstva výrobcov a výrobných systémov som zvolil JANSEN VISS®-TV 1V na 

základe dobrých referencií a vlastnej praktickej skúsenosti. 

 Zaoberal som spracovaním technologického predpisu pre zvolenú presklenú fasádu a 

riešil projekt na úrovni projektu pre realizáciu stavby. Aplikoval som materiály, postupy a 

technológie, s ktorými som sa počas štúdia na VŠB-TUO zoznámil.  

 Práca je spracovaná podľa platných českých noriem.  
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Podklady z internetu 

 http://www.imaterialy.cz/Technologie/   - ľahké obvodové plášte 

 http://www.jansen.sk/     - presklené fasády 

 http://www.hueck.sk/fasady-stabalux-typy/  - druhy transparentných fasád 

 http://www.asb.sk/stavebnictvo/    - izolačné dvojsklo 

 http://www.toposprefa.cz/     - výrobca prefabrikátov 

 http://www.cembrit.cz/     - odvetraná fasáda 

 

 



Diplomová práca 

 
 

82 
 

Použitý software 

AutoCAD, MS Office, Build Power, MS Project    

Prílohy 

Príloha č. 1 – Výkresová dokumentácia 
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