
@ TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, sup.
Technical and Test Institute for Construction Prague, SOE
Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Oznámený subjekt, Subjekt pro technické
posuzování, Certifikační orgán, Inspekční orgán • Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Notified Body, Technical
Assessment Body, Certification Body, Inspection Body • Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, Czech Republic
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vydává
podle ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a S 2 a 3 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády
č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb.

STAVEBNÍ TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ
č. 040-061256

na výrobek:

Železobetonové stropní desky PZD
typ / varianta:

IČO.
adresa:
výrobna:
adresa:
zakázka:

viz přehled typů v příloze

výrobci:

Petr Tobiška
66655072
Bukovany 14E, 473 01 Nový Bor
Cementové zboží Petr Tobiška
Štěpánovice 40, 512 63 Rovensko pod Troskami
Z040160071

Autorizovaná osoba 204 tímto stavebním technickým osvědčením osvědčuje údaje o technických
vlastnostech výrobku, jejich úrovni a postupech jejich zjišťování ve vztahu k základním požadavkům
uvedeným v příloze č. 1 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.
a nařízení vlády č. 215/2016 Sb.

Osvědčení je technickou specifikací určenou k posouzení shody uvedeného výrobku.

Počet stran stavebního technického osvědčení včetně strany titulní: 5+přílo a

Zpracovatel tohoto stavebního technického osvědčení:
g. ar slav Sytař

vedoucí posuzovatel

Platnost osvědčení do: 30. července 2022

Osoba odpovědná za správnost tohoto stavebního technického osvědčení:

Teplice, l.července 2019

Upozornění: Bez písemného souhlasu vedoucího autor' 

Ing. Pavel Rubáš, Ph.D.
zástupce vedoucího autorizované osoby 204

avební technické osvědčení nesmí reprodukovat jinak než celé.
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TZÚS Praha, s.p. — pobočka Teplice 040-061256 Str.: 2/5

1. Popis výrobku a vymezení způsobu jeho použití ve stavbě:
PZD desky jsou stropní železobetonové prefabrikované dílce z betonu C20/25-XC1 za použití

výztuže B 500B, sloužící pro vytvoření vodorovných konstrukcí pozemních staveb. Dílce do délky
1500 mm jsou vylehčené čtyřmi podélnými dutinami kruhového průřezu o průměru 23 mm (tl. 60
mm) a 36 mm (tl. 80 mm), sloužícími u menších typů prvků ke snadné manipulaci pomocí ocelových
tyčí. Panely s dutinami neodpovídají typologicky, příčným řezem a vyztužením harmonizované
normě ČSN EN 1168+A3 - Betonové prefabrikáty — Dutinové panely, proto nejsou podle této normy

posuzovány. Dílce o délce nad 1500 mm jsou plné.

Používají se k vytvoření stropních či střešních konstrukcí pozemních staveb (rodinných domů,
veřejných a občanských staveb atp.). Výrobky mohou být použity v místech se stupněm vlivu
prostředí XCI dle ČSN EN 206+A1 a ČSN P 73 2404.

Desky jsou vyráběny dle výrobní dokumentace na základě statického výpočtu, který byl proveden

dle aktuálně platné ČSN EN 1992-1-1 a ČSN EN 1992-1-2. Maximální průhyb při výpočtovém
zatížení dle ČSN EN 1990 byl stanoven na hodnotu 1/250 rozpětí desky. Výroba je prováděna dle
požadavků normy ČSN EN 13369 - Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty včetně jejich
aktuální změny ZI. Při výrobě betonu jsou dodržovány požadavky norem ČSN EN 206+A1
a ČSN P 73 2404.

Stropní PZD desky jsou vyráběny ve shodné šířce 290 mm (při uvažování skladebného rozměru
300 mm) a v délkách od 590 do 3290 mm (ve skladebných délkách 600 až 3300 mm). Jejich
tloušťka se různí od 60 do 140 mm. Desky jsou vyráběny ve dvou třídách zatížitelnosti, a to pro
užitné zatížení 3,0 kN/m 2 a 5,0 kN/m 2 . Při návrhu stropní desek bylo uvažováno se stálým zatížení
PZD desek vlastní tíhou, nadbetonávkou tl. 60 mm a dále pak skladbou podlahy o charakteristické

plošné hmotnosti 150 kg/m 2 .

Stropní PZD desky se ukládají na dostatečně rovinnou podpůrnou konstrukci. Vhodné je uložení
na železobetonové věnce, zděné konstrukce a na ocelové nosníky. Při ukládání stropních desek
na ocelové konstrukce je třeba použít dostatečně tuhé pryžové pásy. Při ukládání na betonové či
zděné konstrukce je nutno použít cementové lože (MC) tloušťky minimálně 15 mm.

Minimální délka uložení stropních desek je 100 mm, při ukládání na ocelové konstrukce lze
minimální délku uložení snížit na 80 mm. Dílce musí dosednout podél celého uložení, nelze připustit

dutiny v cementovém loži. Stropní dílce se musí ukládat prostě a mohou být podepřeny pouze na
svých příčných (kratších) hranách. Vytvoření záporného momentu (vnitřní podpora, převislý konec,
konzola atp.) je nepřípustné. Ukládání podélné hrany panelu na podporu je nepřípustné. Při
ukládání dílců musí být kontrolována rovinatost budované konstrukce jak v příčném, tak podélném

směru dílce a dále pak musí být korigovány případné rozdíly v tloušťce sousedních panelů. Vhodné
je použití dřevěných či plastových klínků.

Sortiment výrobků v popsaném rozmezí je specifikován v dokumentu Katalogové listy a může být
v souladu s deklarací v tomto STO aktualizován. V katalogových listech jsou uvedeny pro jednotlivé
typy tyto údaje:

označení, délka, šířka, výška, hmotnost, charakteristické užitné zatížení, požární odolnost,
návrhový moment na mezi únosnosti MEd, způsob vyztužení, návrhová momentová únosnost

Přehled příčných profilů celého typového sortimentu je v příloze č. 1
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TZÚS Praha, s.p. — pobočka Teplice 040-061256

Vymezení sledovaných vlastností a způsobu jejich posouzení:

Tab. 1:

Č. Sledovaná vlastnost

1 Unosnost a
použitelnost

2 Pevnost a objemová
hmotnost betonu

Zkušební postup

Vždy ověření (O)

o.

Stat. výpočet autorizovaným
statikem podle
ČSN EN 1992-1-1
a ČSN EN 1992-1-2

Zkušební tělesa

beton — viz sled. vlastnost 2
ocel - ČSN EN ISO 6892-1

Zkušební tělesa - pevnost v
tlaku - destruktivně.:
ČSN EN 12390 -3
ČSN EN 12504 -1

Výrobek - pevnost v tlaku —

tvrdoměrem s upřes. kal.
vztahem:
ČSN 73 1373

ČSN EN 12504 -2
Objem. hmotnost:
ČSN EN 12390 -7
O: Záznamy výrobny betonu
— dle požadavku
ČSN EN 206+A1:2018
a ČSN P 73 2404+Z1.•2018

Počet
vzorků

CIT D

3 Odolnost betonu proti O:

působení prostředí

4 Druh, počet a poloha
výztuže, tloušťka
krycí vrstvy

5 Geometrické
parametry dílce

6 Požární odolnost

7 Akustické vlastnosti

receptura betonu pro stupeň
vlivu prostředí XCI

Před zabetonováním nebo
hotový výrobek
ČSN EN 13369

Výrobek
ČSN 73 0212-5
ČSN EN 13369 - říl. J
O:

ČSN EN 1992-1-2
tabelární klasifikace

IJsŤ4v

1

3

3

1

1

3

1

5

3

3

1

1

3

8 Součinitel prostupu
te la

Str.: 3/5

Požadovaná (P)/
deklarovaná (D) úroveň

p:

Výrobek
posouzení jednotlivých
rozměrových reprezentantů
podle mezních stavů
únosnosti a použitelnosti
D:
při dohledu ověření
pevnostních charakteristik
betonu a oceli, tj.:
beton — viz sled. vlastnost 2
ocel — ReH ž charakt. hodnota
návrhu hl. v' ztuže
p:

destr. zkouška:
fck,cubež 25 MPa
každý jednotlivý výsledek
zkoušky
fci ž fck — 4

průměr „n” výsledků zkoušek

fcm Ž fck + 4

tvrdoměrná zkouška:
Rbgž fck

objem. hmotnost:
Dž2200 kg/m 3

D:

dle tabulky F. 1.1
ČSN P 73 2404+Z1:2018:
pro C20/25 XCI (F.I.I):
max. w/c = 0,65
min.obsah cementu 260k /m3

D:

druh, počet a poloha dle výr.
dokumentace
k tí 20±1 mm
D:

šířka ±3 mm
výška ±3 mm
délka ±5 mm
D:
pro krytí 20 mm REI 60

D:

Není stanoveno
D:
Není stanoveno
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9 Součinitel tepelné
vodivosti —
charakteristická
hodnota

10 Sorpční vlhkost

11 Stanovení obsahu
přírodních
radionuklidů
-hodnocení indexu
hmotnostní aktivit

12 Značení výrobků

13 Bezpečnost úchytů

14 Povrchové vady

040-061256

Vyhláška č. 422/2016 Sb. 1

o radiační ochraně
a zabezpečení
radionuklidového zdro•e
o:

Výrobek 3
ČSN 72 3000

Stat. výpočet autorizovaným 1

statikem podle
ČSN 73 1201
při dohledu:
O:

beton — viz sled. vlastnost 2

ocel - ČSN EN ISO 6892-1 5

O: 3

ČSN EN 13369

Str.: 415

D:

Poznámka: C — certifikace výrobku ; D— dohled nad certifikovaným výrobkem

2— Zajištění systému řízení výroby

Není stanoveno

D:

Není stanoveno

1

p:

index hm. aktivity:
beton

D:

3 výrobní podnik, výrobna,
značka druhu dílce, datum
výroby, hmotnost (na štítcích
dílců
p:

V rámci statického výpočtu —

posouzení k návrhové
hodnotě manipulační síly dle
čl.6 ČSN 731201
D..

při dohledu ověření
pevnostních charakteristik
betonu a oceli, tj.:
pro beton — viz sled.
vlastnost 2

5 pro ocel — ReH ž charakt,
hodnota oužité oceli

3 p:

bez vad majících vliv na
bezpečnost dílce (trhliny,
dutiny, nezhutněný beton,
odlomené části

Obecné požadavky na systém řízení výroby u výrobce jsou uvedeny v příloze č. 3 nařízení vlády

č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Upřesňující požadavky jsou uvedeny v ČSN EN 13369+Z1.

3, Podklady předložené výrobcem:
Technické podmínky — Stropní desky PZD (firemní řídicí dokumentace, 5/2011)

Technologický postup - Stropní desky PZD (firemní řídicí dokumentace, 5/2011)

Komplexní kontrolní a zkušební plán (firemní řídicí dokumentace)

Systém řízení výroby (firemní řídicí dokumentace)

technická dokumentace Výrobní dokumentace PZD desek (Ing. Pavel Buřič, 6/2019)

VD — Část D. 1.2 — Statický výpočet (Ing. Pavel Buřič, 6/2019)

VD - část D. 1.2 - Technický /ist (Ing. Pavel Buřič, 6/2019)

VD - část D. 1.2 - Katalogové listy (Ing. Pavel Buřič, 6/2019)

Protokol č. 040-043313 0 proveden
PZD 150 a PZD 120 (TZÚs Tep • 9

záznamy o průběžných zkouš

záznamy o vlastních kontrolní FyzŔo 

4/90

acích zkouškách železobetonové stropní desky

(TESTAV- LAB, Liberec)
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TZÚS Praha, s.p. — pobočka Teplice 040-061256 Str.: 515

Protokol č. 040-061266 0 měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních
materiálech

4. Přehled použitých technických předpisů, technických norem
a dalších dokladů:

ČSN EN ISO 6892-1 - Kovové materiály - Zkoušení tahem - Část 1: Zkušební metoda za okolní
teploty

ČSN 73 1201 :2010 - Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb

ČSN EN 1992-1-1 ed.2 - Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná
pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 12390-3 - Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles

ČSN EN 12504-1 - Zkoušení betonu v konstrukcích - Část 1: Vývrty - Odběr, vyšetření a
zkoušení v tlaku

ČSN 73 1373 - Tvrdoměrné metody zkoušení betonu

ČSN EN 12504-2 - Zkoušení betonu v konstrukcích - Část 2: Nedestruktivní zkoušení -
Stanovení tvrdosti odrazovým tvrdoměrem

ČSN EN 12390-7 - Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 7: Objemová hmotnost ztvrdlého betonu

ČSN EN 206+A1 :2018 - Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

ČSN P 73 2404+Z1:2018 - Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda - Doplňující
informace

ČSN 73 0212-5 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 5: Kontrola
přesnosti stavebních dílců

ČSN EN 13369+Z1 - Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty

ČSN 72 3000 - Výroba a kontrola betonových stavebních dílců. Společná ustanovení

Vyhláška č. 422/2016 Sb. o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje

Technický návod pro činnost AO při posuzování shody č. 01 . 1 1.01 — Prefabrikované betonové
výrobky určené pro konstrukční použití (TZÚS Praha, 12/2018)

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých
zákonů, v platném znění

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební
výrobky ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb.

5. Ověřovací zkoušky:
Ověřovací zkoušky nebyly provedeny.

6, Upřesňující požadavky pro posuzování shody:
Výrobek je zařazen do přílohy č. 2, skupina 01_11 podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, a předepsaný způsob posouzení shody odpovídá S 6 uvedeného
nařízení. Výrobce zajišťuje systém řízení výroby v souladu s požadavky písm. c) odst. 2 S5
uvedeného nařízení.

Dohled nad certifikovaným výrobkem bude prováděn jedenkrát za 12 měsíců.

Přílohy:

č. 1 — Přehled příčných řezů

IJsŤ4L,
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