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Abstrakt 

Predmetom tejto práce je riešenie technologickej etapy hrubej vrchnej stavby so zameraním 

na murovanie zvislých konštrukcií bytového domu v Tatranskej Lomnici. V práci je 

spracovaná technická správa riešeného objektu, technologický predpis murovania, porovnanie 

viacerých materiálových variánt, návrh strojnej zostavy, situácia stavby, technická správa 

zariadenia staveniska, kontrolný a skúšobný plán, bezpečnosť práce, časové a finančné plány. 

 

Kľúčové slová 

Stavba, bytový dom, murovanie, technická správa, technologický predpis, materiály, strojná 

zostava, situácia. 

 

 

 

Abstract 

The object of this work is to address the technological stages gross surface works focusing on 

vertical structures masonry apartment building in the Tatranska Lomnica. The work is 

handled by the technical design of the building management, technological prescription 

bricklaying, compare several variants of material, design of machine assembly, situation 

constructions, technical management equipment, inspection and test plan, job security, time 

and financial plans. 

 

Keywords 

Building, apartment building, masonry, technical management, technological instruction, 

materials, machine assembly, situation. 
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ÚVOD 

 

 Vo svojej práci popisujem technologickú etapu hrubej vrchnej stavby so zameraním na 

murovanie bytového domu v Tatranskej Lomnici. Projekt je tvorený komplexom troch 

bytových domov, avšak vo svoj práci sa venujem riešeniu jedného bytového domu s názvom 

Borovica. Výnimkou je vypracovaná technická správa a zariadenie staveniska, u ktorého som 

vypracovala plán pre celý komplex. 

 Nosná časť bytového domu je tvorená z keramických tvárnic Porotherm, s výnimkou 

stužujúceho jadra výťahovej šachty a dvoch železobetónových stĺpov. Stropná konštrukcia 

objektu je železobetónová. 

 Práca je štruktúrovaná do niekoľkých časti. Riešením bude realizácia murovaných 

konštrukcií, návrh strojnej zostavy, situáciu stavby so širšími vzťahmi dopravných trás, 

kontrolný a skúšobný plán murovaných konštrukcií, riešenie zariadenia staveniska, 

bezpečnosť pri výstavbe a ako ďalšie zadanie som si vybrala porovnanie rôznych 

materiálových prevedení murovaných zvislých konštrukcií. 

 Pri porovnávaní som si ako alternatívu zvolila keramické tvárnice Heluz v dvoch 

variantách a pórobetónové tvárnice Ytong. Porovnávanými parametrami boli cena a čas. 

 Predmetom tejto práce je dodávateľská príprava z hľadiska časových a vecných väzieb 

na základe znalostí získaných v predchádzajúcom štúdiu, za účelom ich prehĺbenia 

a nadobudnutia schopností spracovať získané informácie, využívať dostupné software, 

premýšľať nad vznikajúcimi problémami a snažiť sa o ich riešenie. Súčasne som si chcela 

zdokonaliť svoje znalosti v oblasti murovaných konštrukcií. 
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1. Popis územia stavby 

 

a) charakteristika stavebného pozemku 

 Predmetný objekt výstavby sa nachádza v katastrálnom území mesta Vysoké Tatry – 

mestská časť Tatranská Lomnica na parcelách č.260/61 a 372. Pozemok je mierne svahovitý 

vyspádovaný od západu na východ. 

 

b) zoznam a závery prevedených prieskumov a rozborov (geologický 

prieskum, hydrogeologický prieskum, stavebno-historický prieskum, ...) 

 Na stavenisku bol geológom vykonaný geologický prieskum a obhliadka terénu. Bol 

zrealizovaný výškopis a polohopis terénu, ako aj vytýčenie sietí a inžinierskogeologický 

prieskum. Na riešenom území neboli zistené žiadne archeologické nálezy. 

 

c) jestvujúce ochranné a bezpečnostné pásma 

 Oblasť Vysokých Tatier spadá do chránenej krajinnej oblasti Tatranského Národného 

parku. Výstavba komplexu bytových domov v tejto lokalite bola schválená príslušnými 

orgánmi a úradmi štátnej správy. 

 

d) poloha vzhľadom k záplavovému územiu, poddolovanému územiu, ... 

 Riešená parcela sa nenachádza v záplavovej oblasti, seizmickej oblasti, ani v oblasti 

s výskytom dolov. 

 

e) vplyv stavby na okolité stavby a pozemky, ochrana okolia, vplyv stavby 

na odtokové pomery v území 

 Zo západnej strany je parcela ohraničená lesným pozemkom. Z juhozápadnej a južnej 

strany ju vymedzuje miestny potok a existujúca dopravná komunikácia, z východnej strany 

zástavba bytových a hospodárskych objektov. 

 Stavba výrazne neovplyvní predošlý ráz sídliska na ktorom je realizovaná. 

Predpokladom je zlepšenie sociálnych podmienok v oblasti výstavby z dôvodu vybudovania 

detského ihriska a výsadby novej zelene, ktorá je súčasťou projektu. Odtokové pomery 

v oblasti ostanú zachované. 
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f) požiadavky na asanácie, demolácie, výrub drevín 

 Pred samotnou realizáciou výstavby, budú na parcele zrealizované všetky potrebné 

prípravné práce vrátane odstránenia vzrastlej zelene čo činí približne 25 stromov (zrejmé 

z prílohy BP „A.5 Výkres zariadenia staveniska“), odňatia zeminy, trávnatého porastu 

o hrúbke do 20 cm, z terajšej plochy zelene riešeného územia a zarovnanie terénu. 

 

g) požiadavky na maximálne zaberanie poľnohospodárskeho pôdneho 

fondu alebo pozemkov určených k plneniu funkcie lesa (dočasné/ trvalé) 

 Pozemky svojim charakterom neplnia funkciu lesa. Jedná sa o stavebné pozemky 

nachádzajúce sa v katastrálnom území mesta Vysoké Tatry, parcely č.260/61 a 372. 

 

h) územno-technologické podmienky (najmä možnosť napojenia na 

existujúcu dopravno-technickú infraštruktúru) 

 Novo navrhované objekty sú napojené na všetky potrebné inžinierske site. Všetky 

inžinierske siete (verejný vodovod, kanalizácia, VN vedenie, ...) sa nachádzajú v  blízkosti 

pozemku. Plánované je vybudovanie novej trafostanice a prípojok inžinierskych sietí, ako aj 

preložky kanalizácie a VN vedenia. 

 

i) vecné a časové väzby stavby, podmieňujúce, vyvolané, súvisiace 

investície 

 Termíny zahájenia a dokončenia stavby budú stanovené investorom ako výsledok 

súťaže v zmysle zákona „Zákon č. 137/2006 Sb., O veřejných zakázkach“. 

 

 

2. Celkový popis stavby 

 

2.1. Účel využívania stavby 

 

 Objektom výstavby je komplex nájomných bytových domov v Tatranskej Lomnici, 

ktorého zastavaná plocha tvorí 3 x 415,38 m2 = 1 246,14 m2. 
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BYTOVÉ JEDNOTKY JEDNÉHO BYTOVÉHO DOMU: 

 

Tabuľka č.1: „Bytové jednotky jedného bytového domu“ 

podlažie 
číslo 

bytu 

podlahová plocha bytu 

bez lodžií (m2) 

podlahová plocha 

lodžií (m2) 

podlahová plocha bytu s 

lodžiami (m2) 
počet izieb 

1 

1 64,73 - 64,73 2 

2 64,67 - 64,67 2 

3 64,65 - 64,65 2 

4 64,73 - 64,73 2 

2 

5 64,71 1,89 66,60 2 

6 64,64 1,89 66,53 2 

7 35,88 - 35,88 1 

8 64,62 1,89 66,51 2 

9 64,71 1,89 66,60 2 

3 

10 64,71 1,89 66,60 2 

11 64,64 1,89 66,53 2 

12 35,88 - 35,88 1 

13 64,62 1,89 66,51 2 

14 64,71 1,89 66,60 2 

4 

15 64,71 1,89 66,60 2 

16 64,64 1,89 66,53 2 

17 35,88 - 35,88 1 

18 64,62 1,89 66,51 2 

19 64,71 1,89 66,60 2 

5 

20 56,18 1,82 58,00 2 

21 54,82 1,82 56,64 2 

22 35,88 - 35,88 1 

23 54,80 1,82 56,62 2 

24 56,18 1,82 58,00 2 

 

2.2. Celkové architektonické a urbanistické riešenie 

 

a) urbanizmus – územná regulácia, kompozícia priestorového riešenia 

 Celková dispozičná koncepcia zástavby na prednom pozemku vychádza 

z urbanistických možností danej lokality. Vstupy do nájomných bytových domov sú riešené 

zo západnej strany. Návrh uvažuje s napojením na existujúcu miestnu komunikáciu 

prepájajúcu jestvujúce sídlisko s cestou č. 540, Tatranská Lomnica – Veľká Lomnica. 
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V území pribudnú dopravné komunikácie s odstavnými parkovacími plochami pre potreby 

predmetnej stavby. 

 Vnútorný priestor medzi bytovými domami je rozčlenený na zóny s detskými 

ihriskami a parkom s vysadenou zeleňou. 

 

b) architektonické riešenie – kompozícia tvarového riešenia, materiálové 

farebné riešenie 

 Objekt je riešený ako päťpodlažný vrátane obytného podkrovia. Dispozícia priestoru 

vychádza z požiadaviek investora a príslušných noriem a predpisov, je jednoduchá a funkčná, 

so samostatným schodiskom a výťahom, ktoré vertikálne sprístupňujú jednotlivé podlažia. 

 V objekte sa na 1. podlaží nachádza priestor zádveria, kotolne, uzatvárateľná chodba 

so schodiskom, upratovacia komora a štyri dvojizbové byty. Druhé, tretie a štvrté podlažie je 

vo všetkých objektoch identické a pozostáva zo štyroch dvojizbových a jedného 

jednoizbového bytu. Na piatom podlaží – v podkroví sa nachádza jeden jednoizbový byt a 

štyri dvojizbové byty. Jednotlivé byty sú bežného štandardu. Každá bytová jednotka má svoj 

výmenník tepla pripojený na spoločnú domovú kotolňu na prvom podlaží. 

 Celkové architektonické a dispozičné riešenie obytných domov je aj odrazom parcely 

na ktorej sa objekty budú nachádzať. Architektonický návrh sa odvoláva na okolité objekty, 

v danej lokalite vytvára horskú architektúru poňatú v modernom štýle. Architektonická 

kompozícia v hmotovom výraze pôsobí kompozične čisto, jednoducho a je odrazom 

dispozičného riešenia. 

 

2.3. Celkové prevádzkové riešenie 

 

 Objekty budú slúžiť k pobytu osôb. V jednom bytovom dome sa nachádza 24 

bytových jednotiek. 

 

2.4. Bezbariérové používanie stavby 

 

 Návrh vyhovuje aj normovým požiadavkám Českej republiky„Vyhláška č. 398/2009 

Sb, o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívaní staveb“. 

 V bytových domoch nie sú navrhnuté osobité bytové jednotky určené k pobytu osôb 

s obmedzenou schopnosťou pohybu. 
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2.5. Bezpečnosť pri využívaní stavby 

 

 Nie sú kladené zvláštne požiadavky na bezpečnosť pri využívaní stavby. 

 

2.6. Základná charakteristika objektu 

 

a) stavebné riešenie 

ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY: 

SO 01  Bytový dom „A, B, C“ 

SO 02  Príprava územia 

SO 03  Rozšírenie miestnych komunikácií 

SO 04  Terénne úpravy 

SO 05  Sadové úpravy 

SO 06  Detské ihrisko a drobná architektúra 

SO 07  Vonkajšie káblové rozvody NN 

SO 08  Rozšírenie verejného osvetlenia 

SO 09  Káblová VN prípojka 

SO 10  Vonkajší kanalizačný rozvod k domu „A, B, C“ 

SO 11  Rozšírenie verejného vodovodu 

SO 12  Vonkajší vodovodný rozvod k domu „A, B, C“ 

SO 13  Dažďová kanalizácia 

SO 14  Predložka a rozšírenie existujúcej kanalizácie 

SO 15  Rozšírenie STL plynovodu 

SO 16  Pripojovací STL plynovod k domu „A, B, C“ 

SO 17  Predložka a úprava VN káblov 

 

PS 01  Kiosková trafostanica 

 

b) konštrukčné a materiálové riešenie 

BYTOVÝ DOM: 

 

Základy 

 Navrhovaná stavba je založená na hlbinných základoch (pilótach) a oceľobetónovom 

rošte. Podkladový betón je vystužená doska hr. 150 mm. 
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Zvislé konštrukcie 

 Nosný systém pozostáva zo systému nosných murovaných stien, ktoré zároveň tvoria 

hlavné deliace prvky medzi komunikačným jadrom a bytmi, a medzi bytmi navzájom. 

Obvodové a nosné konštrukcie sú navrhnuté tehlového muriva, z tehál Porotherm 30 P+D, 25 

P+D a 17,5 P+D na maltu Baumit 100 (MVC 10). Stĺpy sú navrhnuté monolitické 

železobetónové v oceľovej rúre, tvar stĺpov je kruhový. Steny výťahovej šachty sú navrhnuté 

monolitické železobetónové a sú založené na základovej doske výťahovej šachty. Deliace 

priečky sú z tehlového muriva, z tehál Porotherm 14 P+D, 11,5 P+D a 8 P+D na maltu 

Baumit 100 (MVC 10). 

 

Vodorovné konštrukcie 

 Stropy na všetkých podlažiach sú železobetónové, podobne ako konštrukcie obidvoch 

terás na 5.NP. Prievlaky sú taktiež oceľobetónové. Naddverné preklady umiestnené na 

vnútorných stenách sú v systéme navrhovaného muriva Porotherm. Nadokenné a naddverné 

preklady u obvodových stien, sú súčasťou železobetónových vencov vedených nad nosnými 

stenami objektu. Konštrukcie balkónov sú tvorené pomocou prerušených tepelných mostov 

Izokorb. Konštrukcie schodísk sú oceľobetónové, ramená sú zvukovo oddilatované. 

 

Strecha 

 Objekt je zastrešený systémom dvoch pultových striech, jednou strmšou so sklonom 

40,6° a plytšou so sklonom 8,75°. Nosnú konštrukciu krovu tvorí kombinácia drevených a 

oceľových prvkov. Strešnú krytinu prvej strmšej strechy tvorí farbený pozinkovaný plech, 

krytinu plytšej strechy tvorí PVC fólia. V časti s jednoizbovými bytmi bude jednoplášťová 

plochá strecha s klasickým poradím vrstiev. 

 

Úpravy povrchov, podlahy 

 Obvodový plášť tvorí tehlové murivo z tehál Porotherm 30 P+D na maltu Baumit 100 

(MVC 10), z vonkajšej strany opatrený zatepľovacím systémom z minerálnej vlny o hr. 120 

mm. 

 Jednotlivé podlahy vyplývajúce z charakteru miestností sú zrejmé z výkresovej časti 

projektu (nie je súčasťou BP). Podľa potreby sa podlahy odizolujú proti vode, resp. proti 

zemnej vlhkosti. Na prízemí a komunikáciách bude použitá keramická dlažba GRESS, v 

hygienických priestoroch bude použitá keramická dlažba. V ostatných priestoroch je 

navrhnutá vinylová podlahovina. Priestory s keramickou dlažbou budú opatrené nízkym 
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keramickým soklíkom, do výšky 100 mm. Priestory s vinylovou podlahovinou budú opatrené 

soklíkom z rovnakého materiálu v soklovej lište. 

 Povrchové úpravy stien a stropov sú taktiež zrejmé z tabuliek vo výkresovej časti 

projektu (nie je súčasťou BP). Vnútorné povrchové úpravy murovaných konštrukcií budú 

tvoriť omietky a maľby podľa špecifikácie. V hygienických zariadeniach sú navrhnuté 

keramické obklady, do výšky 1 800 mm nad podlahu.  

 V niektorých miestnostiach je navrhnutý sadrokartónový podhľad podľa špecifikácie 

vo výkresovej časti projektu (nie je súčasťou BP). 

 

Výplne otvorov 

 Okná sú plastové z vnútornej strany biele, z vonkajšej strany opatrené fóliou v dekóre 

dreva. Vstupné dvere sú oceľové. Vnútorné dvere sú fóliované v oceľovej zárubni. Výplne 

otvorov rešpektujú riešenie požiarnej ochrany. Podrobná špecifikácia všetkých okenných a 

dverných výplní je v samostatnom výkaze výplní otvorov (nie je súčasťou BP). 

 Podrobná špecifikácia zámočníckych a klampiarskych výrobkov, ako sú oceľové 

prvky zábradlí, oplechovania atýk a iné, a špecifikácia tepelných izolácií a hydroizolácií je vo 

výkresovej časti a vo výkazoch zámočníckych a klampiarskych výrobkov (nie je súčasťou 

BP). 

 

c) mechanická odolnosť a stabilita 

 Príloha projektu „Statika“ (nie je súčasťou BP), rieši podrobne hore spomínaný nosný 

systém budovy vo svojej výkresovej časti (výkresy tvaru, výkresy výstuží,...). 

 

2.7. Základná charakteristika technických a technologických zariadení 

 

a) technické riešenie 

VYKUROVANIE 

 

 Predmetom riešenia projektu je aj návrh strojného zariadenia kotolne a systém 

vykurovania pre nájomné bytové domy. Vykurovanie je navrhované teplovodné s teplotným 

spádom 70/50 C a núteným obehom teplonosného média. V objekte je navrhovaná plynová 

kotolňa, ktorá bude umiestnená v samostatnej miestnosti na prízemí objektu (1 NP). Kotolňa 

bude spaľovať zemný plyn naftový. 
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 V plynovej kotolni bude z akumulačnej nádoby napojená jedna vykurovacia vetva. 

Hlavné ležaté rozvody vykurovacej vetvy budú vedené z kotolne pod stropom. Z hlavných 

vykurovacích rozvodov sú napájané jednotlivé stúpacie vedenia. 

 Zo stúpacích vedení budú v každom byte osadené bytové výmenníkové stanice. Každá 

stanica bude riešiť vykurovanie každého bytu a prípravu teplej vody prietokovým ohrevom. 

Bytová výmenníková stanica je napojená len na primárny vykurovací rozvod, a na studenú 

vodu. Každý byt bude riešený samostatným meraním spotreby tepla a spotreby studenej vody. 

Regulácia vykurovania a prípravy teplej vody, je riešená v každom byte samostatne podľa 

požiadavky majiteľa. 

 

Plynová kotolňa 

 Pre plynovú kotolňu sú navrhnuté dva závesné kondenzačné kotle BUDERUS 

LOGAMAX PLUS GB 142. Na kotloch budú osadené pretlakové horáky, v prevedení ako 

uzavretý spotrebič, so zníženými emisiami NOx. 

 Prívod spaľovacieho vzduchu a vetranie kotolne bude riešené z vonkajšieho priestoru. 

Odvod spalín bude riešený cez komínové teleso, ktoré bude vyústené nad strechu. Plynová 

kotolňa bude riešená ako plne automatická s občasnou kontrolou. 

 

Podrobnejšia špecifikácia v prílohe projektu „Ústredné kúrenie“, ktorá nie je súčasťou BP. 

 

 

ZDRAVOTECHNIKA 

 

Vodovod 

 Za vstupom do objektu a výstupom nad podlahu 1.NP bude osadená uzatváracia 

armatúra, ktorá bude slúžiť ako hlavný uzáver vody. Hlavný horizontálny rozvod vody k 

jednotlivým stúpacím potrubiam, bude vedený pod stropom 1. nadzemného podlažia. Pre byty 

bude studená pitná voda dopravovaná piatimi samostatnými vetvami. Pre jednotlivé bytové 

jednotky bude studená pitná voda dopravovaná pod stropom a každý byt bude mať samostatné 

meranie spotreby vody. 

 Požiarna ochrana objektu je zabezpečená pomocou nástenných hydrantov s hadicovým 

navijakom s tvarovo stálou hadicou DN 25mm dĺžky 30m. 
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Rozvod teplej úžitkovej vody 

 Teplá úžitková voda z umyvárne s výlevkou na 1.NP bude pripravovaná samostatne 

pomocou prietokového ohrievača, ktorý bude osadený nad výlevkou spolu s drezovou 

batériou. Pre bytové priestory je ohrev teplej úžitkovej vody riešený samostatne 

v jednotlivých bytoch pomocou bytových staníc. Tieto bytové stanice budú umiestnené 

v komorách pridružených k  jednotlivým bytom. 

 

Vnútorná kanalizácia 

 Splaškové vody sú od jednotlivých zriaďovacích predmetov odvedené pomocou 

pripojovacieho potrubia PVC. Pripojovacie potrubie bude vedené v drážkach stavebnej 

konštrukcie, v sadrokartónových predstenových konštrukciách a v podlahe. Zvislé odpadné 

potrubie je navrhnuté z rúr PVC. Na zvislých odpadných potrubiach budú vysadené odbočky 

pre jednotlivé pripojovacie potrubia. Ležaté potrubie vedené v základoch bude taktiež z rúr 

PVC. Odpadné potrubia sú vybavené čistiacimi kusmi 1m nad podlahou 1.NP – 4.NP, resp. 

v problémových úsekoch, kde by mohlo dôjsť k upchatiu potrubia.  

 

Zrážkové vody 

 Dažďové vody zo strešnej konštrukcie, ktoré budú natekať do zaatikovaného žľabu, 

budú odvádzané pomocou strešného vtoku. Stúpacie potrubie je vedené po celej výške 

objektu z rúr PE zváraných, tepelne izolovaných až pod podlahu 1.NP, kde následne 

prechádza do ležatého gravitačného potrubia z rúr PVC. Na ležatom potrubí bude osadený 

čistiaci kus, ktorý bude osadený v spoločnej revíznej šachte. 

 

 

ELEKTRO 

 

Skratové pomery 

 Skratový prúdy v rozvádzačoch nebudú väčšie ako 10kA. Všetky prvky 

v rozvádzačoch sú navrhnuté s vypínacou schopnosťou 10kA, čo vyhovuje požiadavke 

skratovej odolnosti. 

 

Technické údaje 

 Napájacím bodom pre bytový dom bude rozvádzač RE vyprojektovaný v rámci 

odberného elektrického zariadenia a umiestnený na verejne prístupnom mieste. V tomto 
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rozvádzači je umiestnené centrálne energetické meranie. Z toho rozvádzača je napojený 

podružný elektromerový rozvádzač RE. V podružnom elektromerovom rozvádzači je 

podružné meranie pre 24 bytov, pre spoločné priestory, kotolňu a výťah. Spolu 27 

podružných meraní. 

 

Podrobnejšia špecifikácia v prílohe projektu „Elektro“, ktorá nie je súčasťou BP. 

 

 

PLYNOFIKÁCIA 

 

 Predmetom riešenia projektu je aj plynofikácia - napojenie sa na guľový uzáver, 

ktorým je ukončený stredotlakový pripojovací plynovod, regulácia tlaku plynu, meranie 

spotreby zemného plynu a rozvod plynu pre horáky kotlových jednotiek, osadených 

v plynovej kotolni. Plynová kotolňa bude spaľovať zemný plyn naftový.  

 

Podrobnejšia špecifikácia v prílohe projektu „Plynofikácia“, ktorá nie je súčasťou BP. 

 

 

VZDUCHOTECHNIKA 

 

 Predmetom riešenia stavby Bytových domov v Tatranskej Lomnici je vyriešenie 

vetrania sociálnych zariadení v rámci stavebného objektu v miestnostiach WC, kúpeľni a  

vetrania skladových priestorov. Taktiež odvod pár od varných sporákov. Systém vetrania je 

podtlakový s odsávaním vzduchu z vetraných priestorov do voľného ovzdušia nad strechu 

objektu. Odvádzaný vzduch bude do vetraných priestorov privádzaný infiltráciou a oknami.  

 

Rozdelenie zariadení 

 Vetracie zariadenia tvoria samostatné celky, ktoré sú osadené v jednotlivých 

podlažiach riešeného objektu stavby. Projekt rieši časť vetrania sociálnych zariadení 

miestnosti WC, kúpeľni, skladov na prízemí a odvod pár od varných sporákov. 

 

Podrobnejšia špecifikácia v prílohe projektu „Vzduchotechnika“, ktorá nie je súčasťou BP. 
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b) zoznam technických a technologických zariadení 

 Riešia samostatné prílohy projektovej dokumentácie „Ústredné kúrenie, 

Zdravotechnika, Elektro, Plynofikácia, Vzduchotechnika“, ktoré nie sú súčasťou BP. 

 

2.8. Požiarno-bezpečnostné riešenie 

 

 Rieši samostatná príloha projektovej dokumentácie „Požiarna ochrana“, ktorá nie je 

súčasťou BP. 

 

2.9. Zásady hospodárenia s energiami 

 

 Rieši samostatná príloha projektovej dokumentácie „Projektové hodnotenie 

energetickej hospodárnosti budovy“, ktorá nie je súčasťou BP. 

 

2.10. Hygienické požiadavky na stavby, požiadavky na pracovné a komunálne 

prostredie 

 

 Stavba splňuje hygienické požiadavky a požiadavky na pracovné a komunálne 

prostredie podľa platných predpisov a noriem. 

 Na stavbe bude pred uvedením do prevádzky vykonaná kolaudácia. 

 

2.11. Ochrana stavby pred negatívnymi účinkami vonkajšieho prostredia 

 

a) ochrana pred prenikaním radónu z podložia 

 Nie je nutné podnikať zvláštne opatrenia na ochranu stavby pred prenikaním radónu 

do objektu. Radón sa na riešenom území vyskytuje v prípustnej miere. 

 

b) ochrana pred bludnými prúdmi 

 Na riešenom území nie je zistený výskyt bludných prúdov. 

 

c) ochrana pred technickou seizmicitou 

 Pre riešený projekt nie je relevantné, dané územie sa nenachádza v seizmickej oblasti. 

 

 



- 29 - 

d) ochrana pred hlukom 

 Objekt po svoju dobu užívania nie je vystavovaný pôsobeniu nadmerného hluku, 

z toho dôvodu nie je nutné podnikať ďalšie opatrenia zabraňujúce jeho šíreniu. V blízkosti 

stavby sa nenachádza diaľnica, žiadna hlavná komunikácia, železnica či iné. 

 

e) protipovodňové opatrenia 

 Pre riešený projekt nie je nutné uvažovať, riešené územie sa nenachádza v záplavovej 

oblasti. V blízkosti pozemku sa nachádza miestny potok, ten však nepredstavuje riziko pri 

užívaní stavby. 

 

 

3. Pripojenie na technickú infraštruktúru 

 

a) miesta napojenia technickej infraštruktúry 

• Vonkajšie káblové rozvody NN 

 Bytové domy v Tatranskej Lomnici budú napojené na elektrickú energiu 

z projektovanej trafostanice. Všetky skrine SR, RE budú verejne prístupné. Skrine SR 

budú napojené z dvoch strán. Káble budú vedené prevažne v zelenom páse. 

 

• Verejné osvetlenie 

 Napojenie verejného osvetlenia bude zo stožiarovej svorkovnice existujúceho stožiara 

verejného osvetlenia č. 1348. 

 

• Káblová VN prípojka 

 Kiosková trafostanica bude napojená na el. energiu z existujúceho VN kábla ANK 95, 

ktorý napája trafostanicu Čukotka TS05540004. 

 

• Vonkajšia kanalizačná prípojka 

 Splašková a dažďová voda budú odvádzané osobitne. Dažďová voda bude odvádzaná 

gravitačne do susediaceho potoka. Príslušný spôsob odvedenia dažďových vôd bol 

odsúhlasený príslušnými orgánmi. 
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• Verejný vodovod 

 Plánované napojenie prípojky na verejný vodovod DN 100 pri bytovom dome „A“. 

 

• Plynovod 

 Plánované napojenie na existujúci plynovod DN 80, prevádzkový pretlak 100 kPa. 

 

b) pripojovacie rozmery, výkonové kapacity a dĺžky 

 Bližšie špecifikované v predchádzajúcom bode č 3.a). 

 

 

4. Dopravné riešenie 

 

a) popis dopravného riešenia 

 V rámci stavebného objektu sa riešia všetky komunikačné spevnené plochy nutné pre 

prevádzku nájomných bytov. Z dopravného hľadiska budú bytové domy sprístupnené 

navrhovanou komunikáciou, napojenou na existujúcu miestnu komunikáciu. Prístupová 

komunikácia je navrhovaná ako dvojpruhová o šírke 6,00 m s obojstrannými kolmými 

parkovacími miestami. 

 

b) napojenia územia na existujúcu dopravnú infraštruktúru 

 Plánované napojenie na dopravnú infraštruktúru bude cez existujúce sídlisko s cestou 

č. 540, Tatranská Lomnica - Veľká Lomnica. 

 

c) doprava v pokoji 

 Počet navrhovaných parkovacích miest je 66. Z toho tri parkovacie miesta sú 

vyhradené pre ťažko postihnuté osoby. Vonkajšie parkovacie miesta, kolmé státia sú rozmeru 

2,40 x 5,00 m. Vyhradené parkovacie miesta sú o šírke 3,50 m. Parkovacie miesta budú 

vyznačené vložením iného farebného pruhu použitej dlažby vodorovného dopravného 

značenia. 

 

d) pešie a cyklistické cesty 

 Do stavebného projektu je zahrnuté vybudovanie peších parkových chodníkov. 

Cyklistické chodníky neuvažujeme. 
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5. Riešenie vegetácie a súvisiacich technických úprav 

 

a) terénne úpravy 

 Do stavebného projektu je zahrnuté vybudovanie peších parkových chodníkov a plôch 

pre umiestnenie detských ihrísk. Hlavné trasy parkových chodníkov budú zo zámkovej 

dlažby. Úprava plôch pod detskými ihriskami, ako aj samotné osadenie detských ihrísk 

a lavičiek s ich dodávkou je predmetom riešenia projektu. Do projektu je zahrnutá aj úprava 

terénu po ukončení hlavnej stavebnej činnosti. Táto bude pozostávať z úpravy terénu do 

navrhovaných profilov s rozprestretím ponechanej zeminy odňatej pri zemných prácach. 

 

b) použité vegetačné prvky 

 Predmetom riešenia sadových úprav je výsadba novej zelene, kríkov, okrasných drevín 

a rastlín, záhonov. V záujme dotvorenia estetického a humánneho prostredia bezprostredne 

nadväzujúceho na funkciu bývania s trvalým charakterom v prostredí Vysokých Tatier. 

Samotnému prostrediu zodpovedá aj druhový výber rastlín. 

 

 Podrobný výpis použitých vegetačných prvkov rieši príloha projektu „Sadové 

úpravy“, ktorá nie je súčasťou BP. 

 

c) biotechnické opatrenia 

 Pre riešený projekt nie je potrebné uvažovať. 

 

 

6. Popis vplyvu stavby na životné prostredie a jeho ochranu 

 

a) vplyv stavby na životné prostredie – ovzdušie, hluk, voda, odpady 

a pôda 

 Pri nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknú počas výstavby bytového domu a po ukončení 

výstavby, nie je predpoklad ohrozenia životného prostredia, pokiaľ sa budú vzniknuté druhy 

odpadov zhromažďovať a skladovať oddelene na vyčlenenom mieste, kde budú zabezpečené 

proti odcudzeniu, znehodnoteniu a prípadnému úniku do okolia za predpokladu dodržiavania 

prevádzkového poriadku vypracovaného pre skladovanie nebezpečných odpadov. 
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 Pôvodca, zhotoviteľ zabezpečí využitie a zneškodnenie všetkých druhov odpadov 

samostatne. Zabezpečí prepravu a zneškodnenie všetkých druhov odpadov na základe 

platných povolení vydaných príslušnými orgánmi štátnej správy. 

 

 Podrobnosti a špecifikácia odpadov sú súčasťou príloh projektovej dokumentácie 

„Odpadové hospodárstvo“, ktorá nie je súčasťou BP. 

 

b) vplyv stavby na prírodu a krajinu (ochrana drevín, ochrana 

pamiatkových stromov, ochrana rastlín a živočíchov, ...), zachovanie 

ekologických funkcií a väzieb v krajine 

 Ekologické väzby a funkcie v danej oblasti nebudú porušené. Výsadba novej zelene 

bude nadväzovať na charakter oblasti Vysokých Tatier a bude prispôsobená oblastným 

klimatickým podmienkam. 

 

c) vplyv stavby na sústavu chránených území Natura 2000 

 Územie Vysokých Tatier spadá do chráneného územia Natura 2000. Vysoké Tatry sa 

nachádzajú na území Tatranského národného parku. Výstavba na chránenom území je 

povolená len v súlade s dodržiavaním požadovaných platných noriem a predpisov vydaných 

príslušnými orgánmi štátnej správy.  

 

d) návrh zohľadnenia podmienok zo záveru zisťovacieho konania alebo 

stanoviska EIA 

 Výstavba objektu bude prebiehať v súlade s platnými normami a predpismi. 

 

e) navrhované ochranné a bezpečnostné pásma, rozsah obmedzení 

a podmienky ochrany podľa iných právnych predpisov 

 Odstupové vzdialenosti sú navrhnuté podľa platných predpisov a noriem o ochranných 

pásmach pri vedeniach inžinierskych sietí. 

 

Elektrické vedenie 

 Ochranné pásmo je vymedzené zvislými rovinami vedenými po oboch stranách 

elektrického vedenia a je závislé na veľkosti napätia, v riešenom prípade projektu je to 1m 

(napätie do 110kV). 
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 V ochrannom pásme je zakázané vykonávať bez súhlasu príslušných úradov zemné 

práce, umiestňovať stavby a konštrukcie ktoré by zamedzili prístup k vedeniu, vysádzať 

trávnatý porast a prechádzať mechanizmami o hmotnosti nad 3t. 

 

Plynové vedenie 

 Ochranným pásmom sa rozumie priestor vo vodorovnej vzdialenosti od pôdorysu 

plynárenského zariadenia, merané kolmo na jeho obrys. V riešenom prípade je veľkosť 

ochranného pásma 8m (priemer od 200 do 500 mm). 

 

Vodovod 

 Ochranné pásma sú vymedzené podľa priemeru potrubia, v riešenom prípade sa jedná 

o ochranné pásmo šírky 1,5m (DN do 500mm). 

 

 

7. Ochrana obyvateľstva 

 

 Splnenie základných požiadaviek z hľadiska plnenia úloh ochrany obyvateľstva. 

 

 Nutné dodržiavanie základných BOZP opatrení, potrebného vyškolenia pracovníkov 

a predpísaného zabezpečenia staveniska a pracoviska zamestnancov. 

 Stavbyvedúci musí klásť dôraz na správne dodržiavanie projektovej dokumentácie, 

a správnosť prevedenia prác v súlade s platnými predpismi a technologickými postupmi. 

 Stavba musí byť pred uvedením do chodu odsúhlasená a skolaudovaná príslušnými 

orgánmi štátnej správy. 

 V prípade dodržania všetkých potrebných ustanovení nie je nutné klásť zvláštny dôraz 

na ochranu obyvateľstva v dobe realizácie výstavby ani v dobe užívania samostatnej stavby. 

 

 Bezpečnosť sa riadi platnými zákonmi a nariadeniami vlády Českej republiky. Použité 

zákony a nariadenia vlády: „Nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi; Nařízení vlády 362/2005 Sb. o 

bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím 

pádu z výšky nebo do hloubky; Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší 

požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí; 
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Zákon č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany draví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)“. 

 

 

8. Zásady organizácie výstavby 

 

a) potreby a spotreby rozhodujúcich médií a hmôt, ich zaistenie 

 Materiál použitý pri realizácii výstavby bytových domov bude na stavenisko dovezení 

postupne podľa potreby. Včasné dodanie materiálu zaistí a skontroluje stavbyvedúci. 

 Množstvo použitého materiálu pri realizovaní technologickej etapy murovania je 

definované v prílohe PB „B.8 Položkový rozpočet pre technologickú etapu murovania“. 

 

b) odvodnenie staveniska 

 Odvodnenie staveného pozemku bude počas celej doby trvania výstavby odvádzané do 

jestvujúcej kanalizačnej siete. Po ukončení výstavby bude dažďová voda gravitačne 

odvádzaná do potoku susediaceho s pozemkom investora. Tento spôsob odvodnenia stavby je 

odsúhlasený príslušnými orgánmi štátnej správy. 

 

c) napojenie staveniska na jestvujúcu dopravnú a technickú 

infraštruktúru 

 Stavenisko bude počas výstavby napojené na existujúcu komunikáciu č. 540. Doprava 

vozov po stavenisku bude realizovaná pomocou vytvorenia dočasnej komunikácie z 

betónových panelov. 

 

d) vplyv realizácie stavby na okolité stavby a pozemky 

 V prípade dodržiavania nariadení určených pre prevádzku staveniska nebude mať 

výstavba vplyv na okolité stavby a pozemky. 

 Pri prácach na stavenisku sa bude postupovať tak, aby boli dodržané maximálne 

prípustné hodnoty limitu hluku. Práce budú vykonávané iba v denných hodinách a to od 7:00 

do 16:00 hod. a budú sa dodržiavať predpísané prestávky. 
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 Pri prácach sa bude postupovať tak, aby sa zamedzilo šíreniu prachu do okolia, zvlášť 

z dôvodu výstavby v krajinnej chránenej oblasti Vysokých Tatier. 

 

e) ochrana okolia staveniska a požiadavky na súvisiace asanácie, 

demolácie, výrub drevín 

 Stavenisko bude v dobe výstavby bytových domov oplotené plotom o výške 2 m 

a vstup bude zabezpečený. Vstup na stavenisko bude zabezpečený pomocou uzamykateľnej 

brány. Výrub drevín bude prebiehať v súlade s platnými povolaniami a len na pozemku 

investora. 

 

f) maximálne zaberanie staveniska (trvalé/dočasné) 

 Celé stavenisko sa nachádza na pozemku investora. 

 

g) maximálne produkované množstvo a druhy odpadov a emisií pri 

výstavbe, ich likvidácia 

 Druhmi odpadov produkovaných pri výstavbe a ich likvidáciou sa zaoberá príloha 

projektovej dokumentácie „Odpadové hospodárstvo“, ktorá nie je súčasťou BP. 

 

h) bilancia zemných prác, požiadavky na prísun alebo depónie zemín 

 Nie je nutné dovážanie ani odvážanie zeminy zo staveniska. Zeminy zo zemných prác 

budú následne využité pri budovaní detského ihriska a parku v okolí bytových domov. 

 

i) ochrana životného prostredia pri výstavbe 

 Výstavba bude prebiehať v súlade s platnými normami a predpismi. V prípade 

dodržiavania noriem a predpisov nedochádza k vzniku rizika ohrozenia životného prostredia. 

 Pri prácach sa bude postupovať tak, aby sa zamedzilo šíreniu prachu do okolia. Ak 

dôjde k znečisteniu verejných plôch ako sú dopravné komunikácie prachom, bude okamžite 

vykonaná náprava. Potrebné je taktiež dbať na predchádzanie úniku nafty a motorových 

olejov z vozidiel (potrebná je pravidelná kontrola a údržba stavebných strojov). Pri prípadnom 

úniku olejov či iných látok je stavbyvedúci povinný vykonať nápravu nasypaním absorventu 

prípadne odňať kontaminovanú zeminu. Túto udalosť je potrebné zapísať do stavebného 

denníku. 

 

 



- 36 - 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku, 

posúdenie potreby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci podľa iných právnych predpisov 

 Počas výstavby sa budú všetci pracovníci riadiť platnými zákonmi a nariadeniami 

vlády Českej republiky. Použité zákony a nariadenia vlády: „Nařízení vlády 591/2006 Sb. o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi; 

Nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky; Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. 

kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických 

zařízení, přístrojů a nářadí; Zákon č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti 

a ochrany draví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)“. 

 Pred vstupom na stavenisko budú všetci pracovníci vyškolený, o školení bude vedený 

záznam v stavebnom denníku spolu s podpismi všetkých zúčastnených. 

 Prítomnosť koordinátora stavby nie je potrebná, stavbyvedúci bude dohliadať na 

dodržiavanie bezpečnostných predpisov pri realizácii výstavby. 

 

k) úpravy pre bezbariérové využívanie výstavby dotknutých stavieb 

 Projekt vyhovuje normovým požiadavkám Českej republiky„Vyhláška č. 398/2009 Sb, 

o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívaní staveb“. 

V bytových domoch nie sú zvlášť navrhnuté bytové jednotky určené k pobytu osôb 

s obmedzenou schopnosťou pohybu.  

 

l) zásady pre dopravno-inžinierske opatrenia 

 Výstavba bytových domov výrazne neovplyvní fungovanie dopravnej infraštruktúry 

okolia, preto nie je potrebné vykonávať bližšie opatrenia s výnimkou umiestnenia príslušných 

výstražných značiek oboznamujúcich o blízkosti výskytu staveniska, a zníženia požadovanej 

rýchlosti na komunikácii v oblasti staveniska (rýchlosť znížená na 30 km/hod).  
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m) stanovenie špeciálnych podmienok pre realizáciu stavby (realizácia 

stavby za prevádzky, opatrenia proti účinkom vonkajšieho prostredia 

pri výstavbe, ...) 

 Pri riešenom projekte nie je nutné stanovovať špeciálne podmienky pre realizáciu 

stavby. 

 

n) postup výstavby, rozhodujúce čiastkové termíny 

POSTUP VÝSTAVBY: 

1. Prípravné práce 

2. Základy 

3. Hrubá stavba 

4. Inštalácie, úpravy povrchov 

5. Kompletizácia 

6. Vonkajšie terénne úpravy 

 

 Termíny zahájenia a dokončenia stavby budú stanovené investorom ako výsledok 

súťaže v zmysle zákona „Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách“. 
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1. Všeobecné informácie 

 

Názov stavby:   Nájomné bytové domy – Lipa, Breza, Borovica 

Účel stavby:   Stavba pre bývanie (nájomné bytové domy) 

Charakter stavby:  Novostavba 

 

Miesto stavby:  Vysoké Tatry – Tatranská Lomnica, č. parcely 260/61 a 372 

Okres:    Poprad 

Katastrálny úrad:  Poprad 

 

Investor:   Mesto Vysoké Tatry, Starý Smokovec 1, 062 01 Vysoké Tatry, 

    IČO: 00326585 

Zodpovedný projektant: Ing. arch. Branislav Ivan, architektonický ateliér   

    ARCHSTUDIO, spol. s.r.o., Hraničná 4716, 058 01 Poprad 

Zhotoviteľ:   KRYPTON, s.r.o., Partizánska 2898/92, 058 01 Poprad,  

    IČO: 36455849 

 

1.1. Všeobecná charakteristika stavby 

 

 Premetom projektu je komplex troch nájomných bytových domov Lipa, Breza, 

Borovica, v Tatranskej Lomnici v oblasti Vysokých Tatier. Vybraná technologická etapa je 

v práci riešená na jednom z bytových domov a to na objekte s názvom Breza. Objekt má 

pôdorysné rozmery 23,60 m a 17,55 m, pričom zastavaná plocha objektu je 415,38 m2 

a obostavaný priestor má 6 320 m3. 

 

 Bytový komplex je realizovaný na parcelách č. 260/61 a 372 ktoré spadajú do 

katastrálneho územia Tatranskej Lomnice patriacej pod mesto Vysoké Tatry. Pozemok je 

vlastníctvom investora, ktorým je v riešenom prípade samotné mesto Vysoké Tatry. 
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KONŠTRUKCIA BYTOVÝCH DOMOV: 

 

Základy 

 Objekt je založený na základoch hlbinných, tvorených pilotmi a oceľobetónovým 

roštom. Podkladový betón je vystužená doska hrúbky 150 mm. 

 

Zvislé konštrukcie 

 Obvodové konštrukcie sú navrhnuté z tehlového muriva Porotherm 30 P+D. Nosné 

konštrukcie sú z keramických tvárnic Porotherm 25 P+D a 17,5 P+D na maltu Baumit 100 

(MVC 10). Stĺpy sú monolitické železobetónové kruhového tvaru. Steny výťahovej šachty sú 

taktiež monolitické železobetónové. Deliace priečky sú z tehlového muriva Porotherm 14 

P+D, 11,5 P+D a 8 P+D na maltu Baumit 100 (MVC 10). 

 

Vodorovné konštrukcie 

 Stropy na všetkých podlažiach sú železobetónové, rovnako ako konštrukcie terás na 5 

NP. Prievlaky sú taktiež železobetónové. Naddverné preklady u vnútorných stien sú tvorené 

zo systému Porotherm. Nadokenné a naddverné preklady u obvodových stien sú súčasťou 

stužujúcich vencov nad nosnými stenami objektu. Konštrukcie balkónov sú tvorené pomocou 

prerušovaných tepelných mostov Izokorb. Konštrukcie schodísk sú oceľobetónové, ramená sú 

zvukovo oddilatované. 

 

Strecha 

 Objekt je zastrešený systémom dvoch pultových striech o sklonoch 40,6° a 8,75°a 

jednoplášťovou plochou strechou s klasickým poradím vrstiev. Konštrukcia krovu je tvorená 

kombináciou drevených a oceľových prvkov. Strešná krytina prvej, strmšej strechy je 

z pozinkovaného plechu, pričom krytina druhej strechy s menším sklonom je tvorená z PVC 

fólií. 

 

Úpravy povrchov, podlahy 

 Obvodový plášť tvorí tehlové murivo z tehál Porotherm 30 P+D na maltu Baumit 100 

(MVC 10), z vonkajšej strany opatrený zatepľovacím systémom z minerálnej vlny o hr. 120 

mm. 

 Jednotlivé podlahy vyplývajúce z charakteru miestností sú zrejmé z výkresovej časti 

projektu (nie je súčasťou BP). Podľa potreby sa podlahy odizolujú proti vode, resp. proti 
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zemnej vlhkosti. Na prízemí a komunikáciách bude použitá keramická dlažba GRESS, v 

hygienických priestoroch bude použitá keramická dlažba. V ostatných priestoroch je 

navrhnutá vinylová podlahovina. Priestory s keramickou dlažbou budú opatrené nízkym 

keramickým soklíkom, do výšky 100 mm. Priestory s vinylovou podlahovinou budú opatrené 

soklíkom z rovnakého materiálu v soklovej lište. 

 Povrchové úpravy stien a stropov sú taktiež zrejmé z tabuliek vo výkresovej časti 

projektu (nie je súčasťou BP). Vnútorné povrchové úpravy murovaných konštrukcií budú 

tvoriť omietky a maľby podľa špecifikácie. V hygienických zariadeniach sú navrhnuté 

keramické obklady, do výšky 1 800 mm nad podlahu.  

 V niektorých miestnostiach je navrhnutý sadrokartónový podhľad podľa špecifikácie 

vo výkresovej časti projektu (nie je súčasťou BP). 

 

Výplne otvorov 

 Okná sú plastové z vnútornej strany biele, z vonkajšej strany opatrené fóliou v dekóre 

dreva. Vstupné dvere sú oceľové. Vnútorné dvere sú fóliované v oceľovej zárubni. Výplne 

otvorov rešpektujú riešenie požiarnej ochrany. Podrobná špecifikácia všetkých okenných a 

dverných výplní je v samostatnom výkaze výplní otvorov (nie je súčasťou BP). 

 Podrobná špecifikácia zámočníckych a klampiarskych výrobkov, ako sú oceľové 

prvky zábradlí, oplechovania atýk a iné, a špecifikácia tepelných izolácií a hydroizolácií je vo 

výkresovej časti a vo výkazoch zámočníckych a klampiarskych výrobkov (nie je súčasťou 

BP). 

 

1.2. Všeobecná charakteristika procesu 

 

 Pred zahájením realizácie etapy murovania zvislých nosných konštrukcií je potrebné 

mať ukončenú predošlú etapu základových konštrukcií, vrátanie uloženia hydroizolačných 

pásov na penetračný náter pod pásy obvodových a nosných stien objektu s presahom 

minimálne 150 mm. 

 Po výstupnej kontrole kvality prevedenia predošlých prací pristupujeme k samotnej 

fáze murovania. Murovanie každého podlažia prebieha v dvoch výškach, pričom je nutné 

neustále dbať na presné dodržiavanie projektovej dokumentácie v rámci povolených 

odchýlok. Na správnosť prevedenia dohliada stavbyvedúci. 
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2. Pripravenosť pracoviska 

 

2.1. Pripravenosť stavby 

 

 Pred murovaným zvislých konštrukcií je potrebné mať dokončenú predošlú etapu 

výstavby, čo zahŕňa spodnú hrubú stavbu – základové konštrukcie, podkladovú dosku 

a hydroizoláciu, na ktorú ukladáme pásy zvislých konštrukcií z keramických tvaroviek od 

výrobcu značky Porotherm. 

 Pri betonáži podkladovej dosky musí byť dodržaná stanovená dĺžka technologickej 

prestávky, rovinnosť a vodorovnosť konštrukcie. Konštrukcia musí byť dostatočne tuhá, 

kvalitne prevedená a vizuálne nesmú byť viditeľné žiadne poruchy. V prípade zistenia závad 

je nutné tieto nedokonalosti odstrániť pred zahájením ďalších prác, pričom o všetkom bude 

vedený záznam v stavebnom denníku.  

 

2.2. Pripravenosť staveniska 

 

 Vstup na stavenisko je umožnený z miestnej komunikácie nachádzajúcej sa na južnej 

strane pozemku.  

 Stavenisko je oplotené nepriehľadnými vlnitými plechovými doskami o výške 2,0 m. 

Nosné stĺpiky plotu sú kotvené do betónových podstavcov. Oplotenie staveniska je 

zrealizované po celom jeho obvode, aby sa tak zamedzil prístup nepovolaným osobám na 

stavenisko. V oplotení je osadená vstupná uzamykateľná brána slúžiaca na vjazd a výjazd 

vozidiel ako aj vstup pracovníkov. Stavenisko je počas doby realizácie výstavby strážené. 

 Na stavenisku sa nachádzajú prenosné staveniskové bunky slúžiace ako šatne 

a prezliekarne pracovníkov, kancelárske priestory vedenia stavby a sklady materiálu. 

Súčasťou zariadenia staveniska sú aj sociálne objekty (WC ktoré sú súčasťou staveniskových 

buniek). 

 Stavenisko je napojené na všetky potrebné inžinierske siete (elektrická energia, voda, 

kanalizácia, ...). 

 Na stavenisku sú zrealizované všetky potrebné prípravné práce, a to odstránenie 

vzrastlej zelene čo činilo približne 25 stromov, odobratie zeminy ,trávneho porastu o hrúbke 

do 20 cm z terajšej plochy zelene riešeného územia a zarovnanie terénu. 
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 Odvodnenie staveniska je zabezpečené do jestvujúcej kanalizačnej siete. Zariadenie 

staveniska (sociálne - hygienické) je možné odvádzať do novo navrhovanej kanalizačnej siete. 

 Na stavenisku je možné skladovať stavebný materiál na ploche staveniska. Na 

uskladnenie materiálu ktoré podliehajú poveternostným vplyvom (vápno, cement,...) alebo by 

im hrozilo odcudzenie (náradie, zariaďovacie predmety,...), slúžia plechové uzamykateľné 

sklady. Skladovanie odpadov ktoré vznikajú pri stavebnej činnosti na stavenisku, je 

realizované na vyhradenom mieste v kontajneroch určených na odpad, ktorých pravidelný 

odvoz bude zabezpečený počas celej doby trvania výstavby. 

 

 

3. Materiál, doprava, skladovanie 

 

3.1. Materiál 

 

Porotherm 30 P+D 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok č.1: „Porotherm 30 P+D“ 

 

Porotherm 25 P+D 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok č.2: „Porotherm 25 P+D“ 

 

 

Rozmery d/š/v [mm]: 247/300/238 

Hrúbka muriva [mm]: 300 

Pevnosť v tlaku: P15 

Celková spotreba [m2]: 907,89 

Spotreba [ks] (16,0 [ks/m2] ): 14 526 

Počet paliet [ks] (80 [ks/paleta] ): 182 

Hmotnosť palety [kg] (15,4 [kg/ks] ): 1 232 

Spotreba malty MVC 10 [l] (24 [l/m2] ): 21 789 

Rozmery d/š/v [mm]: 372/250/238 

Hrúbka muriva [mm]: 250 

Pevnosť v tlaku: P15 

Celková spotreba [m2]: 878,06 

Spotreba [ks] (10,7 [ks/m2] ): 9 395 

Počet paliet [ks] (60 [ks/paleta] ): 157 

Hmotnosť palety [kg] (17,0 [kg/ks] ): 1 020 

Spotreba malty MVC 10 [l] (20 [l/m2] ): 17 561 
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Porotherm 17,5 P+D 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok č.3: „Porotherm 17,5 P+D“ 

 

 

Porotherm 14 P+D 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok č.4: „Porotherm 14 P+D“ 

 

 

Porotherm 11,5 P+D 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok č.5: „Porotherm 11,5 P+D“ 

 

 

Porotherm 8 P+D 

Rozmery d/š/v [mm]: 372/175/238 

Hrúbka muriva [mm]: 175 

Pevnosť v tlaku: P10 

Celková spotreba [m2]: 286,65 

Spotreba [ks] (10,7 [ks/m2] ): 3 067 

Počet paliet [ks] (84 [ks/paleta] ): 37 

Hmotnosť palety [kg] (13,2 [kg/ks] ): 1 109 

Spotreba malty MVC 10 [l] (14 [l/m2] ): 4 013 

Rozmery d/š/v [mm]: 497/140/238 

Hrúbka muriva [mm]: 140 

Pevnosť v tlaku: P10 

Celková spotreba [m2]: 126,73 

Spotreba [ks] (8,0 [ks/m2] ): 1 014 

Počet paliet [ks] (80 [ks/paleta] ): 13 

Hmotnosť palety [kg] (14,4 [kg/ks] ): 1 152 

Spotreba malty MVC 10 [l] (11 [l/m2] ): 1 394 

Rozmery d/š/v [mm]: 497/115/238 

Hrúbka muriva [mm]: 115 

Pevnosť v tlaku: P10 

Celková spotreba [m2]: 520,46 

Spotreba [ks] (8,0 [ks/m2] ): 4 164 

Počet paliet [ks] (96 [ks/paleta] ): 44 

Hmotnosť palety [kg] (11,8 [kg/ks] ): 1 133 

Spotreba malty MVC 10 [l] (11 [l/m2] ): 5 725 

Rozmery d/š/v [mm]: 497/80/238 

Hrúbka muriva [mm]: 80 

Pevnosť v tlaku: P10 

Celková spotreba [m2]: 72,56 

Spotreba [ks] (8,0 [ks/m2] ): 580 

Obrázok č.6: „Porotherm 8 P+D“ 
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Baumit murovacia malta 100 (MVC 10) 

 

 Obrázok č.7: „Baumit 100“ 

 V cene materiálu sú započítané 5% straty. 

 

Preklady 

 

 Obrázok č.8: „KPP“ 

 

3.2. Doprava 

 

a) primárna 

 Na stavenisko je možné dopravovať stavebné materiály a mechanizmy po miestnych a 

štátnych komunikáciách až k stavenisku. Vjazd na stavenisko je sprístupnený z južnej strany 

cez vstupnú uzamykateľnú bránu. 

 Primárna doprava bude zaistená pomocou valníka TATRA T815 s HR. Materiál bude 

na stavbu dovážaný po etapách a vykladaný na skládku materiálu nachádzajúcu sa na 

pozemku investora pomocou hydraulickej ruky valníka PALFINGER 15500. 

 Doprava ľahšieho materiálu bude na skládku zaistená stavbyvedúcim, prípade 

pomocným personálom na dodávke IVECO DAILY. 

 

 

 

Počet paliet [ks] (120 [ks/paleta] ): 5 

Hmotnosť palety [kg] (9,5 [kg/ks] ): 1 140 

Spotreba malty MVC 10 [l] (6 [l/m2] ): 435 

Hrúbka maltového lôžka [mm]: 12 

Celková spotreba [l]: 50 917 

Hmotnosť zmesi [kg]: 84 862 

Počet balení [ks] (40 [kg/ks] ): 2 122 

Počet paliet [ks] (35 [ks/paleta] ): 61 

Hmotnosť palety [kg]: 1 400 

Porotherm KPP 120x65x1000 [ks]: 68 

Hmotnosť prekladu [kg]: 14,0 

Porotherm KPP 120x65x1250 [ks]: 67 

Hmotnosť prekladu [kg]: 17,5 
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a) sekundárna 

 Na stavenisku bude materiál z valníka vykladaný pomocou hydraulickej ruky valníka 

a pomocou vysokozdvižného vozíka Heli H-VD45, priamo na miesto skládky. Valník sa bude 

na stavenisku pohybovať po dočasnej komunikácií zhotovenej z betónových panelov. 

Prepravovanie materiálu z miesta skládky bude realizované pomocou vežového žeriava 

LIEBHERR 81 K. 

 Doprava ľahšieho stavebného materiálu, bude na stavenisku realizovaná pomocou 

stavebných fúrikov, a následne prepravovaná na potrebné poschodia stavby pomocou 

dočasného stavebného výťahu GEDA 500 Z/ZP. 

 

3.3. Skladovanie 

 

 Na stavenisku je materiál skladovaný priamo na pozemku investora. Materiál musí byť 

uskladnený tak, aby sa zamedzilo jeho znehodnoteniu v dobe uskladnenia aj prepravovania. 

Materiál, ktorý podlieha poveternostným podmienkam (vápno, cement,...), alebo im hrozí 

odcudzenie (náradie, ...), bude uskladnený v uzamykateľných plechových skladoch 

nachádzajúcich sa na stavenisku. U muriva, pri ktorom je potrebné zabrániť navlhnutiu, je 

nutné skontrolovať celistvosť a neporušenosť fólie v ktorej bol materiál na skládku privezený. 

 Skladovacie miesto musí byť upravené, spevnené, odvodnené, vyrovnané, a v dosahu 

žeriava. Skládka bude vytvorená zo štrku. Palety budú na skládke pokladané na seba, 

a preložené drevenými hranolmi z dreva, o vzdialenosti max. 1/10 rozpätia od obidvoch 

krajov (max. 600 mm od kraja). Drevené hranoly budú ukladané medzi paletami, aj pod 

najspodnejšou paletou z dôvodu oddelenia materiálu od stekajúcej vody zo skládky. Prvky sa 

môžu nad seba skladovať do výšky max. 2 m. Podľa pokynov výrobcu na skládke so 

štrkovým podkladom sa smú palety skladovať v maximálnom množstve 3 palety na sebe. 

Medzi prvkami musí byť utvorený dostatočný manipulačný priestor, min. 450 mm pre 

ukotvenie nosných prvkov. Priestor potrebný pre pohyb osôb medzi jednotlivými hromadami 

skládky musí byť min. 700 mm. Nepriechodný priestor musí mať minimálny rozmer 350 mm. 

Prejazdový priestor musí mať min. rozmer 3 500 mm. 

 Materiál bude na stavbu dovážaný postupne. Jeho včasné prebratie, a kontrolu 

zabezpečí stavbyvedúci. 
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4. Pracovné podmienky 

 

4.1. Všeobecné podmienky 

 

 Pracovné podmienky vhodné na realizáciu vrchnej hrubej stavby budú vytvorené  pred 

realizáciou predošlej technologickej etapy spodnej hrubej stavby. Jedná sa predovšetkým 

o vhodné zariadenie staveniska vrátane všetkých potrebných záležitostí spojených 

s prevádzkou na stavenisku a pripojením na potrebné inžinierske site. 

 Stavenisko nie je osvetlené umelým svetlom, preto je stavebnú činnosť možné 

vykonávať výlučne za denného svetla. Predpokladom je realizácia murovania v letnom 

období. 

 

4.2. Klimatické podmienky 

 

 Práce vo výškach sú výrazne obmedzené poveternostnými podmienkami. Práce je 

potrebné za nepriaznivých poveternostných podmienok pozastaviť do doby, kým sa tieto 

podmienky nezlepšia, z dôvodu hrozby zvýšeného rizika pádu pracovníkov. 

 Murovanie je nutné prerušiť za nepriaznivých poveternostných podmienok ktorými sú: 

- dážď, búrka; 

- sneh; 

- námraza; 

- čerstvý vietor (max. rýchlosť vetra 8 m/s) 

- silný vietor (max. rýchlosť vetra 11 m/s); 

- nízka viditeľnosť (menej ako 30 m); 

- ak teplota trvalo klesne pod -10°C. 

 Ak bude murovanie prebiehať pri nízkych teplotách, murovaním pri nízkych teplotách 

sa rozumie prostredie s priemernou dennou teplotou menej ako 5°C, alebo pokles teploty pod 

0°C (priemerná denná teplota sa vypočíta ako priemer z najvyššej a najnižšej teploty 

nameranej za 24 hodín), je potrebné kontrolovať teplotu malty a povrchu položeného muriva 

(teplota nesmie klesnúť pod 10°C). 
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 Opatrenia pre murovanie za nízkych teplôt: 

- ak klesne teplota pod 5°C, odporúča sa k výrobe malty použiť nehasené vápno; 

- ak klesne teplota pod 0°C, odporúča sa ohrievať zámesovú vodu (max. 80 °C); ak 

klesne teplota pod -5°C, odporúča sa ohrievať zámesovú vodu aj kamenivo (max. 

40 °C) a predĺžiť dobu miesenia na dvojnásobok (teplota malty pred použitím 

nesmie klesnúť pod 15°C); 

- ak teplota trvalo klesne pod 0°C, odporúča sa použitie malty o jeden stupeň 

vyššej, než je malta projektom stanovená (je možné použiť prísad a prímesí malty, 

ale jej vlastnosti je nutné overiť skúškami podľa „ČSN EN 998-1 Specifikace malt 

pro zdivo - Část 1: Malta pro vnitřní a vnější omítky“ a „ČSN EN 998-2 

Specifikace malt pro zdivo - Část 2: Malta pro zdění“). 

 Pri murovaní za vysokých teplôt sa musia prvky vlhčiť, aby po nanesení malty 

nedochádzalo z odoberaniu vody malte. Vlhčiť je potrebné aj po dlhšej prestávke. Za suchého 

a horúceho počasia musí byť murivo chránené pred vysušovaným a prudkým slnečným 

žiarením zakrytím,(napr. textíliou), a zároveň musí byť vlhčené. 

 

 

5. Pracovný postup 

 

 Pred samostatnou realizáciou technologickej etapy murovania musia byť ukončené 

všetky predošlé činnosti spojené s realizáciou spodnej hrubej stavby a podklad musí byť 

zbavený všetkých nečistôt. 

 Všetci pracovníci musia byť pred zahájením prác oboznámený s bezpečnostnými 

predpismi, platnou projektovou dokumentáciou, technologickými postupmi realizácie 

výstavby spolu s predpismi danými výrobcom značky Porotherm. 

 

POSTUP PRÁCE: 

 

Murovanie zvislých konštrukcií 

 Nosné konštrukcie riešeného objektu sú navrhnuté z keramických tvárnic značky 

Porotherm. Obvodové nosné steny sú z tvárnic Porotherm 30 P+D, vnútorné nosné steny 

z tvárnic Porotherm 25 P+D a Porotherm 17,5 P+D. 
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 Naddverné preklady vnútorných konštrukcií sú zo systémových prekladov Porotherm 

KPP 120x65 dl. 1000 mm a dl. 1250 mm. Nadokenné a naddverné preklady na obvodových 

stenách sú súčasťou stužujúcich železobetónových vencov. 

 Spojovacím materiálom je malta Baumit 100 (MVC 10). 

 

a) príprava pracovníkov, náradia, pomôcok, strojov a materiálu 

 Pracovníci si pred zahájením prací nachystajú všetky potrebné pracovné pomôcky, 

skontrolujú a nachystajú miešačku ATIKA Patriot 250 s ručným dávkovaním zmesi a nastavia 

potrebnú hustotu maltovej zmesi predpísanú výrobcom. 

 Príprava maltovej zmesi Baumit 100 (40 kg vrece): 

- do miešačky vlejeme 6 – 7 l čistej vody; 

- pridáme maltovú zmes, 40 kg vrece; 

- doba miešania 2 – 3 min. 

 Stavbyvedúci spolu s majstrom skontrolujú technický stav všetkých strojov použitých 

pri technologickej etape murovania (skontrolujú unikajúci olej, odhalené prívodné káble 

a iné.). Skontrolujú stav a počet dodaného materiálu. 

 

b) vytýčenie a osadenie rohových tehál 

 Stavbyvedúci spolu s majstrom skontrolujú vytýčenie stavby geodetom. Následne 

vedúci pracovnej čaty prenesie body vytýčené geodetom prostredníctvom povrázku 

ukotveného na lavičky v mieste budúcej steny podľa projektovej dokumentácie a pretiahne 

povrázok v opačnej lavičke. Rovnako vykoná vo všetkých smeroch a v miestach kríženia 

povrázkov vyznačí hľadané body (rohy, lomy) stavby. Pre kontrolu výškového a dĺžkového 

modulu pri murovaní z tvárnic Porotherm je doporučené urobiť značky s rozstupom 250 mm 

(125 mm). 

 Murári osadia rohové tehly podľa technického listu výrobcu, pričom výška maltového 

lôžka musí byť minimálne 10 mm (optimálne 12 mm). Pri osadzovaní rohových tehál, je 

nutné dbať na presné výškové osadenie a vodorovnosť, ktorá sa zabezpečí dostatočným 

vyrovnaním podkladovej základovej dosky maltou Baumit 100. Na každom rohu v tom istom 

rade musí byť každá tehla oproti predchádzajúcej pootočená v pôdoryse o 90°. U tehál 

systému pero a drážka sa treba rozhodnúť pre určitú orientáciu pier a drážok. V princípe sú 

možné obe polohy (drážkami von aj dovnútra), ale počas murovania by sa už nemala táto 

poloha meniť. Majster spolu s vedúcim čaty skontrolujú pôdorysné rozmery založenia tehál (v 

kolmom aj uhlopriečnom smere), a porovnajú ich s projektovou dokumentáciou. 
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 Pre správne murovanie vedúci pracovnej čaty natiahne z vonkajšej strany povrázok. 

 Murári podkladovú dosku vyrovnajú natiahnutím podkladovej malty tak, aby výška 

maltového lôžka bola najmenej 10 mm (optimálne 12 mm). Pri vyrovnaní podkladovej dosky 

je potrebné dbať na presné dodržanie vodorovnosti. V prípade nedokonalostí, sa chyby 

prenášajú na ďalšie rady tehál a odchýlka murovania sa tým zvyšuje. Vzniknuté nerovnosti sa 

vyrovnávajú maltou od najvyššieho bodu podkladovej dosky. 

 Pri vyznačení nosných stien je potrebné si presne vyznačiť miesta budúcich otvorov 

a na daných miestach nemurovať. Objekt je sprístupnený jednými vchodovými dverami 

o šírke 2,8 m. 

Obrázok č.9: „Schéma nosných konštrukcií“ 

 

 

c) murovanie nosných stien 

 Murári položia prvú radu muriva na pripravené maltové lôžko min. hr. 10 mm 

(optimálne 12 mm), a zároveň pomocou gumovej paličky a vodováhy koordinujú osadenie 

muriva. Ostatné rady tehál sa položia do maltového lôžka hr. 12 mm a toleranciou ± 1 mm. 

Malta sa na tehly nanáša celoplošne. Výška jednotlivých vrstiev muriva sa premeriava 

priebežne metrom a kontroluje pomocou vodováhy. Zvislé špáry sú spojované na pero 

a drážku, čo znamená, že do ich styku sa malta nedáva. Malta vytekajúce cez okraje muriva 

musí byť odstránená, zoškrabnutá pomocou murárskej lyžice. Pomocný pracovníci musia 

počas celej doby výstavby dohliadať na to, aby mali murári pripravené dostatočné množstvo 

maltovej zmesi a aby mali na pracovisku prichystané potrebné palety s keramickými 

tvárnicami. Systém dutín musí prebiehať zvisle a styčné špáry musia byť schované. Ak budú 

splnené tieto dve podmienky, tehla je v správnej polohe. Akákoľvek iná poloha má za 

následok zhoršenie statických a tepelnoizolačných vlastností muriva v danom mieste. 

 Vedúci pracovnej čaty dohliada na správnosť vynechania okenných a dverných 

otvorov v súlade s projektovou dokumentáciou. Výška okenných otvorov vo vzdialenosti od 

podlahy u 1.NP je 1,1m (5 radov tehál), u 2.NP-5.NP je to 0,9m (4 rady tehál). 
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 Pri murovaní je nutné dodržiavať previazanie zvislej špáry medzi jednotlivými tehlami 

vždy v dvoch susedných vrstvách o dĺžke väčšej z hodnôt 04 x h, pričom h je výška 

keramickej tvárnice, alebo 50 mm. Najvhodnejšie je previazať tehly o ½ tvárnice, aby stena 

pôsobila ako konštrukčný celok a nevznikali zvislé priebežné špáry. Pri keramických 

tvárniciach Porotherm s výškou 238 mm je min. dĺžka previazania 95 mm. 

 V prípade, že je potrebné niektorú tvárnicu skrátiť, pomocný pracovník tak vykoná 

pomocou píly DeWALT DW393 na keramické tvárnice a skráti keramickú tvárnicu na 

požadovaný rozmer. Keramické tvárnice Porotherm je povolené rezať, nie sekať. 

 V miestach styku nosných stien (rohy a pripojenie obvodových nosných stien na 

vnútorné nosné steny) je nutné murivo previazať. Vnútorné nosné steny tvoria spolu s 

obvodovými stenami nosný systém stavby. Pre ich murovanie platia tie isté zásady, ako pri 

obvodových stenách. Napojenie vnútornej nosnej steny na obvodovú stenu alebo kríženie 

dvoch nosných stien musí zabezpečovať ich statické spolupôsobenie. Podmienkou je vhodné 

previazanie oboch stien, ktoré sa dá dosiahnuť súčasným murovaním alebo aspoň vytvorením 

vhodného zazubenia (tzv. káps) v stene, ktorá sa muruje. Časový sled murovania je 

znázornený v prílohe BP „B.6 časový plán pre technologickú etapu murovania“. 

 

Obrázok č.10: „Previazanie rohov obvodových stien“ 

 

 

 V miestach, kde je plánované napojenie priečok, sa do ložných spár umiestnia stenové 

spony, ktoré sa položia do každej druhej ložnej špáry. Kotva musí byť rovnomerne rozložená 

do nosného muriva a budúcej priečky. 
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d) murovanie nosných stien v dvoch výškach 

 Po vymurovaní steny do výšky 1,5 m sa postaví pomocné lešenie, a bude sa 

pokračovať v murovaní až do požadovanej výšky. U 1.NP a 5.NP je výška murovania 2,75 m, 

u ostatných podlaží je to 2,50 m s výnimkou u nenosných stien kde sa muruje do výšky u 1 

NP a 5 NP 3,00 m a u ostatných podlaží do výšky 2,75 m. 

 Pred postavením lešenia je potrebné pracovisko vyčistiť. Lešenie sa na potrebné 

podlažia dopraví pomocou stavebného výťahu GEDA 500 Z/ZP. 

 Ako pomocné lešenie bude použité hliníkové lešenie HAKI, pričom výška pracovnej 

podlahy je nastaviteľná od 1,1 m do 1,5m v našom prípade bude zvolená výška 1,1 m a šírka 

lešenia bude 1,25 m. Lešenie je zostavené z kozlíkov spojených priečnikmi a pozdĺžnikmi 

HAKI IV, na ktoré bude ukladaná podlaha tvorená dielcami z drevených dosiek.  

 

Obrázok č.11: „Lešenie HAKI“ 

 

 

e) uloženie prekladov 

 Murári ukladajú preklady vždy pri dosiahnutí potrebnej výšky otvoru pričom presah 

prekladov je daný šírkou stavebného otvoru. V danom projekte sú použité keramické preklady 

Porotherm KPP 120x65 dl. 1000 a 1250 mm. Z boku prekladu sú do prekladov vyryté šípky ↑ 

s nápisom Top určujúce polohu prekladu v murive. Po zabudovaní prekladu do muriva musia 

šípky smerovať nahor. Preklady sa ukladajú na výškovo vyrovnané murivo do 10 mm 

hrubého maltového lôžka. Dĺžka uloženia musí byť minimálne 120 mm. Pri manipulácii 

s plochými prekladmi dochádza k pružnému priehybu. Aby nedochádzalo k nadmernému 

prehnutiu prípadne zlomeniu prekladu v štádiu realizácie stenovej konštrukcie nad prekladom, 

je nutné pred zahájením týchto prác všetky preklady podoprieť provizórnymi podporami 

(napr. drevenými stĺpikmi) rovnomerne tak, aby vzdialenosť medzi podporami alebo 

podporov a nosnou stenou bola min. 1,0 m. Preklady sa môžu skracovať pílením pomocou 

vhodného náradia, nie však sekaním. Minimálna použiteľná dĺžka prekladu je 1,00 m. 
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Obrázok č.12: „Schéma podoprenia dverných otvorov (dvere o rozmeroch 600, 800 a 900 mm)“ 

 

 

f) preklady ako súčasť železobetónových stužujúcich vencov 

 U obvodových stien sú nadokenné a naddverné preklady súčasťou železobetónových 

stužujúcich vencov, pričom zabetónovanie prekladov a súčasne aj stužujúcich vencov bude 

prebiehať súčasne so zabetónovaním železobetónovej stropnej konštrukcie. 

 

g) priečky 

 Deliace priečky neplnia z hľadiska stavby ako celku žiadnu statickú funkciu, preto sa 

murujú vzhľadom k nosným konštrukciám bez väzby. Napojenie na ohraničujúce konštrukcie 

sa zabezpečí pomocou nerezových kotiev. Tieto sa k nosným stenám pripevnia už pri ich 

murovaní vložením do ložnej škáry. Priestor medzi posledným radom tehál a stropom sa 

vyplní maltou. Murovanie prebieha rovnako ako pri nosných konštrukciách v dvoch výškach. 

Osadenie prekladov je taktiež totožné. 

 

 

 Popísaný postup bude rovnako realizovaný v presnom poradí aj na ostatných 

poschodiach objektu po vybetónovaní a zatvrdnutí železobetónovej stropnej konštrukcie. 

 

 

6. Personálne obsadenie 

 

 Na realizáciu dohliada stavbyvedúci a nim poverený majstri. 

 Práce vykonávajú výhradne pracovníci oboznámeným s bezpečnostnými predpismi 

spojenými s prácami na stavbe, pracovníci musia byť oboznámený s pracovnými postupmi, 

riadne preškolený a musia dbať na zvýšenú bezpečnosť pri prácach vo výškach. 
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 O všetkých školeniach musí byť vedený záznam v stavebnom denníku spolu 

s podpismi všetkých zúčastnených osôb. 

 U pracovníkov, pri ktorých činnosti sa požaduje zvláštne oprávnenie, je nutné toto 

oprávnenie doložiť platným preukazom alebo certifikátom, v opačnom prípade sa pracovník 

nebude považovať za spôsobilého na vykonávanie požadovanej práce. 

 

 Pri realizácii technologickej etapy murovania, budú na stavbe prítomné dve pracovné 

čaty. 

 

Obsadenie jednej pracovnej čaty: 

- vedúci pracovnej čaty, murár  1 

  (vzdelanie SOU s výučným listom, prax v odbore min.10 rokov) 

- murár     2 

  (vzdelanie SOU, výučný list, vyškolený na prácu so systémom Porotherm) 

- pomocný pracovník   1 

  (minimálne vzdelanie nie je podmienkou) 

      Spolu :4 

 

 Na mieste stavby bude stále prítomný žeriavnik, ktorý zabezpečí prevoz materiálu 

z miesta skládky na miesto realizácie. Žeriavnik musí mať platný a osvedčený preukaz 

žeriavnika ktorý mu dáva oprávnenie na prácu so žeriavom. 

 

 

7. Stroje, náradie, pomôcky BOZP 

 

7.1. Stroje 

 

• Vežový žeriav LIEBHERR 81 K 

- kategória žeriava: samostaviteľný 

- max. nosnosť: 6 000 kg 

- nosnosť pri max. polomere: 1 400 kg 

- max. výška háku: 40,4 m 

- max. uhol: 45° 

 Obrázok č.13: „Vežový žeriav LIEBHERR 81 K“ 
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• Valník TATRA T815 s HR. 

- užitočné zaťaženie vozidla: 11 050 kg 

- pohon vozidla: 6 x 6 

- výkon motora: 254 kW 

- max. tech. prípustná hmotnosť: 25 000 kg 

- max. rýchlosť: 85 km/hod 

 Obrázok č.14: „Valník TATRA T815“ 

 

• Automobil IVECO DAILY, Furgon 

- užitočná hmotnosť vozidla: 1 100 kg 

- plocha vozidla: 7,77 m2 

- objem vozidla: 15 m3 

- max. rýchlosť: 149 km/h 

- výkon motora: 93 kW 

 Obrázok č.15: „Automobil Iveco Daily, Furgon“ 

 

• Vysokozdvižný vozík HELI H-VD 45 

• Paletový vozík DF 

• Stavebný výťah GEDA 500 Z/ZP 

• Stavebná miešačka ATIKA PATRIOT 250 

• Kozlíkové lešenie HAKI 

• Pila na tehly DeWALT DW393 

• Pila na drevo MSE 180 C-BQ 

• Príklepová vŕtačka NAREX EV 13 E-2H3 

• Brúska BOSCH GWS 850 CE 

• Miešadlo PROTECO EUROTOOLS 45.5326-0850 

• Nivelačný prístroj PENTAX AP-281 so stavebným statívom s libelou TS 70 

• Rozvádzač el. energie RS 0.0.3.4 

 

7.2. Náradie 

 

Medzi náradie potrebné na výstavbu patrí: 

 4 x fúrik 
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 2 x gumová palička 

 2 x vodováha 

 2 x murárske kladivko 

 4 x vedro na maltu 

 4 x murárska lyžica 

 4 x naberačka na maltu 

 

 Ďalej olovnica, murárska šnúrka, ceruzka, tesárske kladivko, klince, rebrík, lopata, 

pásmo, meter, hladítka, uholníky, metly a pomôcky zadané výrobcom. 

 

7.3. Pomôcky 

 

Medzi pomôcky BOZP patria:  

 11 x ochranná prilba 

 11 x ochranná obuv 

 11 x ochranný pracovný odev 

 11 x ochranné rukavice 

 11 x ochranné okuliare 

 6 x respirátor 

 

 Pri práci na stavenisku musia byť všetci pracovníci oboznámený s bezpečnostnými 

predpismi a technologickým postupom daným výrobcom murovaného systému Porotherm. 

 

 

8. Akosť a kontrola kvality 

 

 Podrobnejšie v prílohe BP „A.6 Kontrolný a skúšobný plán“. 

 

8.1. Vstupná kontrola 

 

Medzi vstupné kontroly patrí: 

• kontrola PD – úplnosť a platnosť PD, technologický predpis, potrebné platné  

 povolenia; 
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• prevzatie pracoviska – kontrola pripravenosti zariadenia staveniska, sociálne 

 bunky, kancelárie a iné, kontrola pracoviska; 

• kontrola prevedenia predošlých prác – kontrola kvality prevedenia predošlých prác 

 (základovej dosky, hydroizolácie), súlad s PD; 

• kontrola dodaného materiálu – kontrola počtu dodaného materiálu v súlade s 

 dodacími listami, kontrola neporušenosti materiálu, kvalita; 

• kontrola skladovania materiálu - kontrola vhodných podmienok pre skladovanie 

 materiálu, upravenosť skládok a skladovacích priestorov; 

• kontrola strojov a zariadení – technický stav, platnosť revíznych kontrol; 

• kontrola spôsobilosti pracovníkov – platnosť príslušných osvedčení a dokladov, 

 odborná spôsobilosť, preškolenia; 

• kontrola pracovných podmienok– vhodné klimatické podmienky podľa pokynov 

 výrobcov. 

 

8.2. Medzioperačná kontrola 

 

Medzi medzioperačné kontroly patrí: 

• kontrola vytýčenia stien – súlad s PD; 

• kontrola malty – správna konzistencia malty podľa požiadaviek výrobcu, jej čistota 

 a zloženie; 

• kontrola založenia prvej vrstvy muriva – kontrola geometrickej presnosti, hrúbka 

 vyrovnávajúceho maltového lôžka, vodorovnosť; 

• kontrola previazania muriva – kontrola dodržania požadovaných väzieb zadaných 

 výrobcom; 

• kontrola prevedenia špár – kontrola hrúbky nanášanej vrstvy malty, správna 

 konzistencia; 

• kontrola napojenia priečok – správne osadenie oceľových vložiek; 

• kontrola vynechania otvorov – ich správne umiestnenie podľa PD; 

• kontrola správneho osadenia prekladov – správne výškové a polohové osadenie 

 prekladov podľa PD; 

• kontrola prevedenia priečok – kontrola správneho previazania, napojenie 

 k nosným stenám; 
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• kontrola dodržania rozmerov podľa PD – zhoda prevedenia konštrukčných častí 

 s PD. 

 

8.3. Výstupná kontrola 

 

Medzi výstupné kontroly patrí: 

• kontrola geometrie – kontrola presnosti a odchýlok vymurovaných stien; 

• kontrola väzieb medzi murivom – správne väzby v murive ako celku, ich prevedenie, 

dokončenosť; 

• kontrola prevedenia podľa PD – vynechanie otvorov, rozmery, kvalita prevedenia. 

 

 

9. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP) 

 

 Všetci pracovníci musia byť pred zahájením prác riadne vyškolený o bezpečnosti 

práce, pričom o tomto školení musí byť vedený zápis v stavebnom denníku spolu s podpismi 

všetkých zúčastnených. Pracovníci musia byť oboznámený s technológiou pracovného 

postupu, vrátane špecifikácie na prácu s výrobkami od výrobcu značky Porotherm. 

 

a) „Nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništi“ 

 

Všeobecné požiadavky na stavenisko 

I. Požiadavky na zaistenie staveniska 

II. Zariadenia pre rozvod energie 

III. Požiadavky na vonkajšie pracovisko na stavenisku 

 

Bližšie minimálne požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri prevádzke 

a používaní strojov a náradia na stavenisku 

I. Všeobecné požiadavky na obsluhu strojov 

III. Miešačky 

XIII. Stavebné výťahy 
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XIV. Spoločné ustanovenia o zabezpečení strojov pri prerušení a ukončení 

 práce 

XVI. Preprava strojov 

 

Požiadavky na organizáciu práce a pracovné postupy 

I. Skladovanie a manipulácia s materiálom 

X. Murárske práce 

 

 

b) „Nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky“ 

 

Požiadavky na spôsob organizácie práce a pracovných postupov, ktoré je 

zamestnávateľ povinný zaistiť pri práci vo výškach a nad voľnou hĺbkou, a na 

bezpečnú prevádzku a používanie technických zariadení poskytovaných 

zamestnancom pre prácu vo výškach a nad voľnou hladinou 

I. Zaistenie proti pádu technickou konštrukciou 

III. Používanie rebríkov 

IV. Zaistenie proti pádu predmetov a materiálu 

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

VII. Dočasné stavebné konštrukcie 

VIII. Zhadzovanie predmetov a materiálov 

IX. Prerušenie práce vo výškach 

XI. Školenia zamestnancov 

 

 

c) „Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí“ 

 

- Ďalšie požiadavky na bezpečný chod a používanie zariadení pre zdvíhanie 

bremien a zamestnancov. 

- Ďalšie požiadavky na bezpečný chod a používanie zariadení pre zdvíhanie 

a premiestňovanie zavesených bremien. 

- Ďalšie požiadavky na bezpečný chod a používanie pojazdných zariadení. 
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- Ďalšie požiadavky na bezpečný chod a používanie zariadení pre plynulú dopravu 

nákladu. 

 

 

d) „Zákon 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 

draví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)“ 

 

2)  Požiadavky na pracovisko a pracovné prostredie 

3)  Požiadavky na pracovisko a pracovné prostredie na stavenisku 

4)  Požiadavky na výrobné a pracovné prostriedky a zariadenia 

5)  Požiadavky na organizáciu práce a pracovné postupy 

6)  Bezpečnostné značky, značenie a signály 

7)  Rizikové faktory pracovných podmienok a kontrolované pásma 

9)  Odborná spôsobilosť 

 

 

10. Ekológia a životné prostredie 

 

10.1. Hlučnosť 

 

 Pri prácach na stavenisku sa bude postupovať tak, aby boli dodržané maximálne 

prípustné hodnoty limitu hluku. Práce budú vykonávané iba v denných hodinách a to od 7:00 

do 16:00 hod. a budú sa dodržiavať predpísané prestávky. Zákonom stanovený čas nočného 

pokoja od 23:00 do 6:00 hod nebude narušený. 

 

10.2. Vplyv na životné prostredie 

 

 Pri prácach sa bude postupovať tak, aby sa zamedzilo šíreniu prachu do okolia, zvlášť 

z dôvodu nachádzania sa stavby v krajinnej chránenej oblasti Vysokých Tatier. V prípade ak 

dôjde k znečisteniu verejných plôch ako sú dopravné komunikácie prachom, prípadne blatom, 

bude okamžite vykonaná náprava. Potrebné je dbať na predchádzanie úniku nafty 
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a motorových olejov z vozidiel potrebných na uskutočnenie procesu (potrebná je kontrola 

a údržba stavebných strojov). Pri prípadnom úniku olejov či iných látok, je stavbyvedúci 

povinný vykonať nápravu nasypaním absorventu prípadne odňať kontaminovanú zeminu. 

Túto udalosť je potrebné zapísať do stavebného denníka.  

 Stroje použité pri realizácie danej etapy výstavby pri svojom využívaní produkujú do 

ovzdušia plyny, ich koncentrácia však neprekročí hodnotu limitnú. 

 

10.3. Odpady 

 

 Vzniknuté odpady pri výstavbe bytového domu budú vytriedené a zneškodnené 

v súlade so zákonom „Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech“. Likvidáciu odpadov vzniknutých 

na stavbe zabezpečuje zhotoviteľská firma. 

 Stavebná suť bude odvážaná a likvidovaná zhotoviteľskou firmou. Kovy budú 

odvezené na skládku zberných surovín a ostatné odpady budú odvážané na komunálnu 

skládku odpadu. 

 Likvidácia odpadov bude doložená potrebným dokladom o jeho likvidácii.(Riadi sa 

vyhláškou „Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady“) 

 

ODPADY VZNIKNUTÉ PRI TECHNOLOGICKOM PROCESE MUROVANIA: 

(„Vyhláška č 381/2001 Sb., Katalog odpadů“) 

 

Tabuľka č.2: „Tabuľka odpadov“ 

Číslo odpadu Názov odpadu Kategória 

20 03 01 Zmesový komunálny odpad O 

17 01 02 Tehly O 

17 01 03 Obkladačky, dlaždice a keramika O 

17 01 07 Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc keramiky iné O 

17 02 01 Drevo O 

17 04 05 Železo a oceľ O 

17 06 03 
Iné izolačné materiály pozostávajúce z nebezpečných látok alebo 

obsahujúce nebezpečné látky 
N 

17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií  O 
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 Odpady budú zhromažďované v príslušných kontajneroch, nádobách a obaloch 

s farebným označením a popisom. Budú zabezpečené proti odcudzeniu a znehodnoteniu. 

 

 

11. Prílohy 

 

B.1 Tepelný posudok konštrukcie z keramických tvárnic Porotherm 

B.2 Tepelný posudok v rohu konštrukcie z keramických tvárnic Porotherm 
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1. Úvod 

 

 Obsahom práce, je porovnanie navrhnutej zvislej konštrukcie bytového domu v 

Tatranskej Lomnici s jej alternatívnym prevedením, pričom porovnávanými parametrami sú 

cena, dĺžka realizácie a tepelné vlastnosti konštrukcie, na základe ktorých sú stanovené 

dodatočné náklady na stavbu. 

 V projekte je konštrukcia navrhnutá z keramických tvárnic značky Porotherm. 

Alternatívnym riešením prevedenia je realizácia navrhovanej konštrukcie z  pórobetónových 

tvárnic od výrobcu značky Ytong a keramických tvárnic od výrobcu značky Heluz. 

Keramické tvárnice Heluz sú riešené v dvoch variantách, pričom jedna z variant nevyžaduje 

dodatočné zateplenie. 

 

 

2. Prehľad hodnotených materiálových variant 

 

a) keramické tvárnice Porotherm 

 Obvodové a nosné konštrukcie sú navrhnuté z tehlového muriva Porotherm 30 P+D 

hr. 300 mm, 25 P+D hr. 250 mm a 17,5 P+D hr. 175 mm na maltu Baumit 100 (MVC 10). 

Deliace priečky sú z tehlového muriva Porotherm 14 P+D hr. 140 mm, 11,5 P+D hr. 115 mm 

a 8 P+D hr. 80 mm na maltu Baumit 100 (MVC 10). 

 Naddverné preklady u vnútorných stien objektu, sú tvorené zo systémových prekladov 

Porotherm. Nadokenné a naddverné preklady u obvodových stien sú súčasťou stužujúcich 

železobetónových vencov nad nosnými stenami objektu. 

 Obvodový plášť tvorí tehlové murivo z tehál Porotherm 30 P+D na maltu MVC 10, z 

vonkajšej strany opatrený zatepľovacím systémom z minerálnej vlny Isover TF Profi. 

 

Použitý materiál: 

 Množstvo použitého materiálu je stanovené v bode č. 3.1. V spomínanom bode je 

určená výmera jednotlivých materiálov spolu s cenou. 

 

Porotherm 30 P+D 

Rozmery d/š/v [mm]: 247/300/238 

Trieda objemovej hmotnosti [kg/m3]: 800-870 
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Obrázok č.16: „Porotherm 30 P+D“ 

 

 

 

Porotherm 25 P+D 

Obrázok č.17: „Porotherm 25 P+D“ 

 

 

 

 

 

Porotherm 17,5 P+D 

Obrázok č.18: „Porotherm 17,5 P+D“ 

 

 

 

 

Hmotnosť [kg/ks]: 15,4 

Pevnosť v tlaku: P15 

Hrúbka muriva [mm]: 300 

Spotreba [ks/m2]: 16,0 

Vážená laboratórna nepriezvučnosť Rw [dB]: 52 

Požiarna odolnosť: REI 180 DP1 

Tepelný odpor Ru [m
2K/W]: 1,21 

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λu [W/mK]: 0,25 

Súčiniteľ prestupu tepla Uaxt [W/m2K]: 0,70 

Rozmery d/š/v [mm]: 375/250/238 

Trieda objemovej hmotnosti [kg/m3]: 800 

Hmotnosť [kg/ks]: 17,5 

Pevnosť v tlaku: P15 

Hrúbka muriva [mm]: 250 

Spotreba [ks/m2]: 10,7 

Vážená laboratórna nepriezvučnosť Rw [dB]: 51 

Požiarna odolnosť: REI 120 DP1 

Tepelný odpor Ru [m
2K/W]: 1,08 

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λu [W/mK]: 0,23 

Súčiniteľ prestupu tepla Uaxt [W/m2K]: 0,75 

Rozmery d/š/v [mm]: 372/175/238 

Trieda objemovej hmotnosti [kg/m3]: 850 

Hmotnosť [kg/ks]: 13,2 

Pevnosť v tlaku: P10 

Hrúbka muriva [mm]: 175 

Spotreba [ks/m2]: 10,7 

Vážená laboratórna nepriezvučnosť Rw [dB]: 45 

Požiarna odolnosť: REI 120 DP1 

Tepelný odpor Ru [m
2K/W]: 0,53 

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λu [W/mK]: 0,33 

Súčiniteľ prestupu tepla Uaxt [W/m2K]: 1,25 
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Porotherm 14 P+D 

Obrázok č.19: „Porotherm 14 P+D“ 

 

 

 

 

 

Porotherm 11,5 P+D 

Obrázok č.20: „Porotherm 11,5 P+D“ 

 

 

 

 

Porotherm 8 P+D 

Rozmery d/š/v [mm]: 497/140/238 

Trieda objemovej hmotnosti [kg/m3]: 870 

Hmotnosť [kg/ks]: 14,4 

Pevnosť v tlaku: P10 

Hrúbka muriva [mm]: 140 

Spotreba [ks/m2]: 8,0 

Vážená laboratórna nepriezvučnosť Rw [dB]: 44 

Požiarna odolnosť: REI 120 DP1 

Tepelný odpor Ru [m
2K/W]: 0,51 

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λu [W/mK]: 0,28 

Súčiniteľ prestupu tepla Uaxt [W/m2K]: 1,30 

Rozmery d/š/v [mm]: 497/115/238 

Trieda objemovej hmotnosti [kg/m3]: 870 

Hmotnosť [kg/ks]: 11,8 

Pevnosť v tlaku: P10 

Hrúbka muriva [mm]: 115 

Spotreba [ks/m2]: 8,0 

Vážená laboratórna nepriezvučnosť Rw [dB]: 44 

Požiarna odolnosť: REI 120 DP1 

Tepelný odpor Ru [m
2K/W]: 0,34 

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λu [W/mK]: 0,34 

Súčiniteľ prestupu tepla Uaxt [W/m2K]: 1,65 

Rozmery d/š/v [mm]: 497/80/238 

Trieda objemovej hmotnosti [kg/m3]: 800-1000 

Hmotnosť [kg/ks]: 9,5 

Pevnosť v tlaku: P10 

Hrúbka muriva [mm]: 80 

Spotreba [ks/m2]: 8,0 

Vážená laboratórna nepriezvučnosť Rw [dB]: 39 

Požiarna odolnosť: RI 60 DP1 
Obrázok č.21: „Porotherm 8 P+D“ 
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b) keramické tvárnice Heluz 

 Nosný systém alternatívneho riešenia objektu je navrhnutý z tehlového muriva Heluz. 

Obvodové steny sú z muriva Heluz Plus 30 hr.300 mm. Nosné steny sú z tehlového muriva 

Heluz Plus 25 hr.250 mm. Priečky sú navrhované z tvárnic Heluz 14 hr.140 mm, Heluz 11,5 

s hr.115 mm a Heluz 8 s hr.80 mm. 

 Naddverné preklady u vnútorných stien objektu, sú tvorené zo systémových prekladov 

Heluz. Nadokenné a naddverné preklady u obvodových stien sú súčasťou stužujúcich 

železobetónových vencov nad nosnými stenami objektu. 

 Spojovacím materiálom je celoplošné lepidlo Heluz (M) 25 kg /35/ s výnimkou prvej 

rady muriva kde je použitá zakladacia malta Heluz (M) 25 kg /48/. 

 Obvodový plášť je navrhnutý z muriva Heluz Plus 30 hr. 300 mm, pričom z vonkajšej 

strany je objekt opatrený zatepľovacím systémom z minerálnej vlny Isover TF Profi. 

 

Heluz Plus 30 

Obrázok č.22: „Heluz Plus 30“ 

 

 

 

 

Heluz Plus 25 

Tepelný odpor Ru [m
2K/W]: 0,28 

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λu [W/mK]: 0,29 

Súčiniteľ prestupu tepla Uaxt [W/m2K]: 1,90 

Rozmery d/š/v [mm]: 247/300/249 

Trieda objemovej hmotnosti [kg/m3]: 710 

Hmotnosť [kg/ks]: 13,1 

Pevnosť v tlaku: P10 

Hrúbka muriva [mm]: 300 

Spotreba [ks/m2]: 16,0 

Vážená laboratórna nepriezvučnosť Rw [dB]: 49 

Požiarna odolnosť: REI 120 DP1 

Tepelný odpor Ru [m
2K/W]: 1,81 

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λu [W/mK]: 0,166 

Súčiniteľ prestupu tepla Uaxt [W/m2K]: 0,51 

Rozmery d/š/v [mm]: 372/250/249 

Trieda objemovej hmotnosti [kg/m3]: 660 

Hmotnosť [kg/ks]: 16,2 
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Obrázok č.23: „Heluz Plus 25“ 

 

Heluz 14 

Obrázok č.24: „Heluz 14“ 

 

 

 

Heluz 11,5 

Obrázok č.25: „Heluz 11,5“ 

 

 

 

 

Pevnosť v tlaku: P12,5 

Hrúbka muriva [mm]: 250 

Spotreba [ks/m2]: 10,0 

Vážená laboratórna nepriezvučnosť Rw [dB]: 46 

Požiarna odolnosť: REI 180 DP1 

Tepelný odpor Ru [m
2K/W]: 1,78 

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λu [W/mK]: 0,140 

Súčiniteľ prestupu tepla Uaxt [W/m2K]: 0,49 

Rozmery d/š/v [mm]: 497/140/238 

Trieda objemovej hmotnosti [kg/m3]: 670 

Hmotnosť [kg/ks]: 11,2 

Pevnosť v tlaku: P10 

Hrúbka muriva [mm]: 140 

Spotreba [ks/m2]: 8,0 

Vážená laboratórna nepriezvučnosť Rw [dB]: 41 

Požiarna odolnosť: EI 180 DP1 

Tepelný odpor Ru [m
2K/W]: 0,51 

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λu [W/mK]: 0,270 

Súčiniteľ prestupu tepla Uaxt [W/m2K]: 1,29 

Rozmery d/š/v [mm]: 497/115/238 

Trieda objemovej hmotnosti [kg/m3]: 725 

Hmotnosť [kg/ks]: 10,3 

Pevnosť v tlaku: P10 

Hrúbka muriva [mm]: 115 

Spotreba [ks/m2]: 8,0 

Vážená laboratórna nepriezvučnosť Rw [dB]: 45 

Požiarna odolnosť: EI 180 DP1 

Tepelný odpor Ru [m
2K/W]: 0,42 

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λu [W/mK]: 0,270 

Súčiniteľ prestupu tepla Uaxt [W/m2K]: 1,46 
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Heluz 8 

Obrázok č.26: „Heluz 8“ 

 

 

 

c) pórobetónové tvárnice Ytong 

 Nosné konštrukcie alternatívneho riešenia objektu sú navrhnuté z pórobetónových 

tvárnic značky Ytong. Obvodové nosné steny sú z tvárnic Ytong P4-500 hr.300 mm, vnútorné 

nosné steny z tvárnic Ytong P4-500 hr. 250 mm a Ytong P4-500 hr. 200 mm. Deliace priečky 

sú navrhnuté z tvárnic Ytong P2-500 hr. 150 mm, Ytong P2-500 hr. 125 mm a Ytong P4-500 

hr. 100 mm. 

 Naddverné preklady u vnútorných stien objektu, sú tvorené zo systémových prekladov 

Ytong. Nadokenné a naddverné preklady u obvodových stien sú súčasťou stužujúcich 

železobetónových vencov nad nosnými stenami objektu. 

 Spojovacím materiálom je u prvého radu tehál malta MVC 10, u ostatných radov tehál 

je ako spojovací materiál použitá tenkovrstvá malta Ytong. 

 Obvodový plášť je navrhnutý z muriva Ytong P4-500 hr.300 mm, pričom z vonkajšej 

strany je objekt opatrený zatepľovacím systémom z minerálnej vlny Isover TF Profi. 

 

Ytong P4-500 hr. 300 mm 

Rozmery d/š/v [mm]: 372/80/238 

Trieda objemovej hmotnosti [kg/m3]: 660 

Hmotnosť [kg/ks]: 5,1 

Pevnosť v tlaku: P10 

Hrúbka muriva [mm]: 80 

Spotreba [ks/m2]: 10,0 

Vážená laboratórna nepriezvučnosť Rw [dB]: 35 

Požiarna odolnosť: EI 90 DP1 

Tepelný odpor Ru [m
2K/W]: 0,29 

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λu [W/mK]: 0,270 

Súčiniteľ prestupu tepla Uaxt [W/m2K]: 1,80 

Rozmery d/š/v [mm]: 499/300/249 

Trieda objemovej hmotnosti [kg/m3]: 500 

Pevnosť v tlaku[N/mm2]: 4,2 

Hrúbka muriva [mm]: 300 

Vážená laboratórna nepriezvučnosť Rw [dB]: 48 

Požiarna odolnosť: REI 180 DP1 

Obrázok č.27: „Ytong P4-500“ 
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Ytong P4-500 hr. 250 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ytong P4-500 hr. 200 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ytong P2-500 hr. 150 mm 

Obrázok č.28: „Ytong P2-500“ 

Tepelný odpor Ru [m
2K/W]: 2,20 

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λu [W/mK]: 0,137 

Súčiniteľ prestupu tepla Uaxt [W/m2K]: 0,42 

Rozmery d/š/v [mm]: 599/250/249 

Trieda objemovej hmotnosti [kg/m3]: 500 

Pevnosť v tlaku[N/mm2]: 4,2 

Hrúbka muriva [mm]: 250 

Vážená laboratórna nepriezvučnosť Rw [dB]: 47 

Požiarna odolnosť: REI 180 DP1 

Tepelný odpor Ru [m
2K/W]: 1,83 

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λu [W/mK]: 0,137 

Súčiniteľ prestupu tepla Uaxt [W/m2K]: 0,50 

Rozmery d/š/v [mm]: 599/200/249 

Trieda objemovej hmotnosti [kg/m3]: 500 

Pevnosť v tlaku[N/mm2]: 4,2 

Hrúbka muriva [mm]: 200 

Vážená laboratórna nepriezvučnosť Rw [dB]: 43 

Požiarna odolnosť: REI 180 DP1 

Tepelný odpor Ru [m
2K/W]: 1,47 

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λu [W/mK]: 0,137 

Súčiniteľ prestupu tepla Uaxt [W/m2K]: 0,61 

Rozmery d/š/v [mm]: 599/150/249 

Trieda objemovej hmotnosti [kg/m3]: 500 

Pevnosť v tlaku[N/mm2]: 2,8 

Hrúbka muriva [mm]: 150 

Vážená laboratórna nepriezvučnosť Rw [dB]: 41 

Požiarna odolnosť: EI 180 DP1 

Tepelný odpor Ru [m
2K/W]: 01,15 

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λu [W/mK]: 0,137 
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Ytong P2-500 hr. 125 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ytong P4-500 hr. 100 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) keramické tvárnice Heluz (varianta s dostatočnou TI, bez dodatočného 

zateplenia) 

 Nosný systém objektu je navrhnutý z tehlového muriva Heluz. Obvodové steny sú 

z muriva Heluz Family 44 P10 hr. 440 mm. Nosné steny sú z tehlového muriva Heluz Plus 25 

hr. 250 mm. Priečky sú navrhované z tvárnic Heluz 14 tl. 140 mm, Heluz 11,5 s hr. 115 mm a 

Heluz 8 s hr. 80 mm. 

 Naddverné preklady u vnútorných stien objektu, sú tvorené zo systémových prekladov 

Heluz. Nadokenné a naddverné preklady u obvodových stien sú súčasťou stužujúcich 

železobetónových vencov nad nosnými stenami objektu. 

 Spojovacím materiálom je celoplošné lepidlo Heluz (M) 25 kg /35/. s výnimkou prvej 

rady muriva kde je použitá zakladacia malta Heluz (M) 25 kg /48/. 

 Objekt nie je opatrený zatepľovacím systémom. 

Rozmery d/š/v [mm]: 599/125/249 

Trieda objemovej hmotnosti [kg/m3]: 500 

Pevnosť v tlaku[N/mm2]: 2,8 

Hrúbka muriva [mm]: 125 

Vážená laboratórna nepriezvučnosť Rw [dB]: 39 

Požiarna odolnosť: EI 180 DP1 

Tepelný odpor Ru [m
2K/W]: 0,96 

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λu [W/mK]: 0,137 

Rozmery d/š/v [mm]: 599/100/249 

Trieda objemovej hmotnosti [kg/m3]: 500 

Pevnosť v tlaku[N/mm2]: 2,8 

Hrúbka muriva [mm]: 100 

Vážená laboratórna nepriezvučnosť Rw [dB]: 37 

Požiarna odolnosť: EI 120 DP1 

Tepelný odpor Ru [m
2K/W]: 0,77 

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λu [W/mK]: 0,137 
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Heluz Family 44 

Obrázok č.29: „Heluz Family 44“ 

 

 

 

Heluz Plus 25 

Obrázok č.30: „Heluz Plus 25“ 

 

 

 

Heluz 14 

Rozmery d/š/v [mm]: 247/440/249 

Trieda objemovej hmotnosti [kg/m3]: 650 

Hmotnosť [kg/ks]: 18,0 

Pevnosť v tlaku: P10 

Hrúbka muriva [mm]: 440 

Spotreba [ks/m2]: 16,0 

Vážená laboratórna nepriezvučnosť Rw [dB]: 40 

Požiarna odolnosť: REI 180 DP1 

Tepelný odpor Ru [m
2K/W]: 5,04 

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λu [W/mK]: 0,087 

Súčiniteľ prestupu tepla Uaxt [W/m2K]: 0,19 

Rozmery d/š/v [mm]: 372/250/249 

Trieda objemovej hmotnosti [kg/m3]: 660 

Hmotnosť [kg/ks]: 16,2 

Pevnosť v tlaku: P12,5 

Hrúbka muriva [mm]: 250 

Spotreba [ks/m2]: 10,0 

Vážená laboratórna nepriezvučnosť Rw [dB]: 46 

Požiarna odolnosť: REI 180 DP1 

Tepelný odpor Ru [m
2K/W]: 1,78 

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λu [W/mK]: 0,140 

Súčiniteľ prestupu tepla Uaxt [W/m2K]: 0,49 

Rozmery d/š/v [mm]: 497/140/238 

Trieda objemovej hmotnosti [kg/m3]: 670 

Hmotnosť [kg/ks]: 11,2 

Pevnosť v tlaku: P10 

Hrúbka muriva [mm]: 140 

Spotreba [ks/m2]: 8,0 

Vážená laboratórna nepriezvučnosť Rw [dB]: 41 

Požiarna odolnosť: EI 180 DP1 

Tepelný odpor Ru [m
2K/W]: 0,51 Obrázok č.31: „Heluz 14“ 
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Heluz 11,5 

Obrázok č.32: „Heluz 11,5“ 

 

 

 

 

Heluz 8 

Obrázok č.33: „Heluz 8“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λu [W/mK]: 0,270 

Súčiniteľ prestupu tepla Uaxt [W/m2K]: 1,29 

Rozmery d/š/v [mm]: 497/115/238 

Trieda objemovej hmotnosti [kg/m3]: 725 

Hmotnosť [kg/ks]: 10,3 

Pevnosť v tlaku: P10 

Hrúbka muriva [mm]: 115 

Spotreba [ks/m2]: 8,0 

Vážená laboratórna nepriezvučnosť Rw [dB]: 45 

Požiarna odolnosť: EI 180 DP1 

Tepelný odpor Ru [m
2K/W]: 0,42 

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λu [W/mK]: 0,270 

Súčiniteľ prestupu tepla Uaxt [W/m2K]: 1,46 

Rozmery d/š/v [mm]: 372/80/238 

Trieda objemovej hmotnosti [kg/m3]: 660 

Hmotnosť [kg/ks]: 5,1 

Pevnosť v tlaku: P10 

Hrúbka muriva [mm]: 80 

Spotreba [ks/m2]: 10,0 

Vážená laboratórna nepriezvučnosť Rw [dB]: 35 

Požiarna odolnosť: EI 90 DP1 

Tepelný odpor Ru [m
2K/W]: 0,29 

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λu [W/mK]: 0,270 

Súčiniteľ prestupu tepla Uaxt [W/m2K]: 1,80 
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3. Ekonomické porovnanie 

 

3.1. Rozpočty hodnotených variant 

 

a) keramické tvárnice Porotherm 

 

Stavba: 001 Bytový dom Tatranská Lomnica     Rozpočet: 001   

Objekt: 001 Nájomné bytové domy VT     murivo Porotherm 

REKAPITULACE DÍLŮ 

Stavební díl         Typ dílu     Celkem 

3 Svislé a kompletní konstrukce   HSV     2 157 965,64 

94 Lešení a stavební výtahy   HSV     7 798,70 

  CELKEM OBJEKT           2 165 764,34 

 

Položkový rozpočet  
S: 001 Bytový dom Tatranská Lomnica 

O: 001 Nájomné bytové domy VT 

R: 001 murivo Porotherm 

       

P. č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem 

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce     2 157 965,64 
1 311238112R00 Zdivo POROTHERM 17,5 P+D P10 na MVC 

10, tl. 175 mm 
m2 273,00000 608,16 166 027,68 

2 311238114R00 Zdivo POROTHERM 25 P+D P15 na MC 10, 
tl. 250 mm 

m2 836,25000 776,66 649 481,93 

3 311238116R00 Zdivo POROTHERM 30 P+D P15 na MC 10, 
tl. 300 mm 

m2 864,65750 925,94 800 620,97 

4 317168111R00 Překlad POROTHERM plochý 120x65x1000 
mm 

kus 68,00000 164,05 11 155,40 

5 317168112R00 Překlad POROTHERM plochý 120x65x1250 
mm 

kus 67,00000 229,46 15 373,82 

6 317351107R00 Bednění překladů - zřízení m2 7,77950 468,17 3 642,13 

7 317351108R00 Bednění překladů - odstranění m2 7,77950 122,72 954,70 

8 342248109R00 Příčky POROTHERM 8 P+D na MVC 10, tl. 
80 mm 

m2 69,10500 388,03 26 814,81 

9 342248112R00 Příčky POROTHERM 11,5 P+D na MVC 10, 
tl. 115 mm 

m2 495,67475 465,18 230 577,98 

10 342248114R00 Příčky POROTHERM 14 P+D na MVC 10, tl. 
140 mm 

m2 120,69900 499,48 60 286,74 

11 342948111R00 Ukotvení příček k cihel.konstr. m 289,50000 127,90 37 027,05 

12 998011003R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 
m 

t 640,03626 243,74 156 002,44 

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy     7 798,71 
13 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 

1,2 m 
m2 97,98600 79,59 7 798,71 

 

Zhodnotenie: 

 Cena technologickej etapy murovania zvislých konštrukcií je 2 165 764,36 KČ bez 

DPH. Cena s DPH je 2 620 575,00 KČ. 
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b) keramické tvárnice Heluz 

 

Stavba: 001 Bytový dom Tatranská Lomnica     Rozpočet: 002   

Objekt: 001 Nájomné bytové domy VT     murivo Heluz 

REKAPITULACE DÍLŮ 

Stavební díl         Typ dílu     Celkem 

3 Svislé a kompletní konstrukce   HSV     1 968 924,37 

94 Lešení a stavební výtahy   HSV     7 798,70 

  CELKEM OBJEKT           1 976 723,07 

 

Položkový rozpočet  
S: 001 Bytový dom Tatranská Lomnica 

O: 001 Nájomné bytové domy VT 

R: 002 murivo Heluz 

       

P. č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem 

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce     1 968 924,37 
1 311237439R00 Zdivo z HELUZ PLUS brouš.P12,5, tl. 25 

cm, lep.celopl. 
m2 1 109,25000 688,74 763 984,85 

2 311237443R00 Zdivo z HELUZ PLUS brouš.P10, tl. 30 cm, 
lep.celopl. 

m2 864,65750 826,71 714 821,00 

3 317167121R00 Překlad Heluz plochý 11,5/7,1/100 cm kus 68,00000 166,51 11 322,68 

4 317167122R00 Překlad Heluz plochý 11,5/7,1/125 cm kus 67,00000 233,54 15 647,18 

5 317351107R00 Bednění překladů - zřízení m2 7,77950 468,17 3 642,13 

6 317351108R00 Bednění překladů - odstranění m2 7,77950 122,72 954,70 

7 342247522R00 Příčky z cihel HELUZ broušených, lepidlo, 
tl. 8 cm 

m2 69,10500 359,37 24 834,26 

8 342247532R00 Příčky z cihel HELUZ broušených, lepidlo, 
tl. 11,5 

m2 495,67475 452,44 224 263,08 

9 342247542R00 Příčky z cihel HELUZ broušených, lepidlo, 
tl. 14 cm 

m2 120,69900 504,23 60 860,06 

10 342948111R00 Ukotvení příček k cihel.konstr. m 289,50000 127,90 37 027,05 

11 998011003R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 
m 

t 457,73111 243,74 111 567,38 

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy     7 798,71 
12 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 

1,2 m 
m2 97,98600 79,59 7 798,71 

 

Zhodnotenie: 

 Cena technologickej etapy murovania zvislých konštrukcií je 1 976 723,08 KČ bez 

DPH. Cena s DPH je 2 391 835,00 KČ. 
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c) pórobetónové tvárnice Ytong 

 

Stavba: 001 Bytový dom Tatranská Lomnica     Rozpočet: 003   

Objekt: 001 Nájomné bytové domy VT     murivo Ytong 

REKAPITULACE DÍLŮ 

Stavební díl         Typ dílu     Celkem 

3 Svislé a kompletní konstrukce   HSV     2 219 874,39 

94 Lešení a stavební výtahy   HSV     7 798,70 

  CELKEM OBJEKT           2 227 673,09 

 

Položkový rozpočet  
S: 001 Bytový dom Tatranská Lomnica 

O: 001 Nájomné bytové domy VT 

R: 003 murivo Ytong 

       

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem 

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce     2 219 874,37 
1 311271186R00 Zdivo z tvárnic Ytong pero - drážka tl. 25 cm  m2 836,25000 790,35 660 930,19 

2 311271187RT2 Zdivo z tvárnic Ytong pero - drážka tl. 30 cm  m2 864,65750 964,70 834 135,09 

3 317145310R00 Překlad porobet. plochý PSF III 1150 kus 68,00000 252,50 17 170,00 

4 317145311R00 Překlad porobet. plochý PSF III 1300 kus 67,00000 268,33 17 978,11 

5 317351107R00 Bednění překladů - zřízení m2 7,77950 468,17 3 642,13 

6 317351108R00 Bednění překladů - odstranění m2 7,77950 122,72 954,70 

7 342255022R00 Příčky z desek Ytong tl. 7,5 cm m2 69,10500 391,56 27 058,75 

8 342255026R00 Příčky z desek Ytong tl. 12,5 cm m2 495,67475 522,41 258 945,45 

9 342255028R00 Příčky z desek Ytong tl. 15 cm m2 120,69900 584,86 70 592,02 

10 342255032R00 Příčky z desek Ytong tl. 20 cm m2 273,00000 687,96 187 813,08 

11 342948111R00 Ukotvení příček k cihel.konstr m 289,50000 127,90 37 027,05 

12 998011003R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 
m 

t 425,15717 243,74 103 627,81 

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy     7 798,71 
13 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 

m 
m2 97,98600 79,59 7 798,71 

 

Zhodnotenie: 

 Cena technologickej etapy murovania zvislých konštrukcií je 2 227 673,09 KČ bez 

DPH. Cena s DPH je 2 695 484,00 KČ. 
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d) keramické tvárnice Heluz (varianta s dostatočnou TI, bez dodatočného 

zateplenia) 

 

Stavba: 001 Bytový dom Tatranská Lomnica     Rozpočet: 004   

Objekt: 001 Nájomné bytové domy VT     murivo Heluz bez zateplenia 

REKAPITULACE DÍLŮ 

Stavební díl         Typ dílu     Celkem 

3 Svislé a kompletní konstrukce   HSV     2 348 593,99 

94 Lešení a stavební výtahy   HSV     7 798,70 

  CELKEM OBJEKT           2 356 392,69 

 

Položkový rozpočet  
S: 001 Bytový dom Tatranská Lomnica 

O: 001 Nájomné bytové domy VT 

R: 004 murivo Heluz bez zateplenia 

       

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem 

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce     2 348 593,98 
1 311237438R00 Zdivo z HELUZ PLUS brouš.P12,5, tl. 25 

cm, lepidlo 
m2 1 109,25000 670,46 743 707,76 

2 311237481R00 Zdivo z HELUZ FAMILY brouš.P10, tl. 44 
cm, lepidlo 

m2 864,65750 1 263,24 1 092 269,94 

3 317167121R00 Překlad Heluz plochý 11,5/7,1/100 cm kus 68,00000 166,51 11 322,68 

4 317167122R00 Překlad Heluz plochý 11,5/7,1/125 cm kus 67,00000 233,54 15 647,18 

5 317351107R00 Bednění překladů - zřízení m2 7,77950 468,17 3 642,13 

6 317351108R00 Bednění překladů - odstranění m2 7,77950 122,72 954,70 

7 342247522R00 Příčky z cihel HELUZ broušených, lepidlo, 
tl. 8 cm 

m2 69,10500 359,37 24 834,26 

8 342247532R00 Příčky z cihel HELUZ broušených, lepidlo, 
tl. 11,5 

m2 495,67475 452,44 224 263,08 

9 342247542R00 Příčky z cihel HELUZ broušených, lepidlo, 
tl. 14 cm 

m2 120,69900 504,23 60 860,06 

10 342948111R00 Ukotvení příček k cihel.konstr. m 289,50000 127,90 37 027,05 

11 998011003R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 
24 m 

t 550,03341 243,74 134 065,14 

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy     7 798,71 
12 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 

1,2 m 
m2 97,98600 79,59 7 798,71 

 

Zhodnotenie: 

 Cena technologickej etapy murovania zvislých konštrukcií je 2 356 392,69 KČ bez 

DPH. Cena s DPH je 2 851 235,00 KČ. 

 

3.2. Zhodnotenie 

 

 Na základe cenového porovnania jednotlivých materiálových variant, pričom 

technické vlastnosti a rozmery prvých troch variánt boli zvolené takmer identické narozdiel 
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od poslednej štvrtej varianty, kde hrúbka obvodového muriva je väčšia, a murivo má oproti 

ostatným variantám vyhovujúce tepelné vlastnosti bez potrebného dodatočného 

zatepľovacieho systému. 

 Ako najvýhodnejšia varianta riešenia zvislých konštrukcií riešeného objektu vyšla 

konštrukcia z keramických tvárnic od výrobcu značky Heluz, kde celková cena murovaných 

konštrukcií vyšla na 1 976 723,07 KČ. U keramických tvárnic Porotherm, celková cena vyšla 

na 2 165 764,34 KČ, a u pórobetónových tvárnic Ytong 2 227 673,09 KČ. U poslednej 

z variant, varianty z keramických tvárnic Heluz bez kontaktného zateplenia, vyšla celková 

rozpočtová cena na 2 356 392,69 KČ. Varianta je v štádiu rozpočtu hrubej vrchnej stavby 

cenovo najnáročnejšia z dôvodu vysokých tepelnoizolačných vlastností. 

 Ceny sú uvedené bez DPH. 

 

 

4. Časové porovnanie 

 

4.1. Časový plán hodnotených variant 

 

 Časový plán jednotlivých hodnotených materiálových variant je vytvorený na 

murovaní 1NP. Rozdiel v dĺžke trvania murovania ostatných nadzemných podlaží nie je 

výrazný, z toho dôvodu je postačujúci model 1NP. Riešený objekt má 5NP. 

 Pri murovaní je personálne obsadenie zostavené z dvoch pracovných čiat: 

 

Obsadenie jednej pracovnej čaty: 

- vedúci pracovnej čaty, murár  1 

  (vzdelanie SOU s výučným listom, prax v odbore min.10 rokov) 

- murár     2 

  (vzdelanie SOU, výučný list, vyškolený na prácu s príslušných) 

- pomocný pracovník   1 

  (minimálne vzdelanie nie je podmienkou) 

      Spolu :4 
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a) keramické tvárnice Porotherm 

 

 

 

Zhodnotenie: 

 Doba murovania 1NP z keramických tvárnic Porotherm na riešenom objekte trvá 27 

pracovných dní. 
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b) keramické tvárnice Heluz 

 

 

 

Zhodnotenie: 

 Doba murovania 1NP z keramických tvárnic Heluz na riešenom objekte trvá 24 

pracovných dní. 
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c) pórobetónové tvárnice Ytong 

 

 

 

Zhodnotenie: 

 Doba murovania 1NP z pórobetónových tvárnic Ytong na riešenom objekte trvá 22 

pracovných dní. 
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d) keramické tvárnice Heluz (varianta s dostatočnou TI, bez dodatočného 

zateplenia) 

 

 

 

Zhodnotenie: 

 Doba murovania 1NP z keramických tvárnic Heluz (varianta s dostatočnou TI, bez 

dodatočného zateplenia) na riešenom objekte trvá 26 pracovných dní. 

 

Poznámka: 

 Výšky osadenia prekladov sú u všetkých variánt identické. Preklady sú ukladané 

v jednej výške. U obvodových sien objektu sú preklady súčasťou železobetónového 

stužujúceho venca vedeného nad nosnými stenami objektu. 

 

4.2. Zhodnotenie 

 

 Časový plán pre jednotlivé materiálové prevedenia je vytvorení pre vymurovanie 1NP. 

V ostatných podlažiach je časový plán realizácie rovnaký. 
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 Najkratšia doba realizácie zvislých konštrukcií u posudzovaného bytového domu 

v Tatranskej Lomnici, vyšla u alternatívy s materiálovým prevedení z pórobetónových tvárnic 

Ytong, kde dĺžka trvania varianty je 22 dní. U keramických tvárnic Heluz je dĺžka realizácie 

murovaných konštrukcií stanovená na 24 dní, u keramických tvárnic Porotherm na 27 dní 

a keramických tvárnic Heluz (varianta s dostatočnou TI, bez dodatočného zateplenia) 26 dní. 

 

 

5. Porovnanie tepelných vlastností 

 

 Ďalším porovnávaným parametrom u jednotlivých materiálových variant prevedenia 

zvislých konštrukcií na riešenom objekte, sú tepelné vlastnosti jednotlivých materiálov. 

 

 Súčiniteľ prestupu tepla U, a tepelný odpor R u jednotlivých materiálov, je zrejmí 

z technických listov výrobcov. 

 

5.1. Vlastnosti porovnávaných materiálov 

 

MATERIÁLY POUŽITÉ NA OBVODOVEJ KONŠTRUKCII: 

 

Porotherm 30 P+D 

 

 

 

 

Heluz Plus 30 

 

 

 

 

Ytong P4-500 hr. 300 mm 

 

 

 

Rozmery d/š/v [mm]: 247/300/238 

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λu [W/mK]: 0,25 

Súčiniteľ prestupu tepla Uaxt [W/m2K]: 0,70 

Rozmery d/š/v [mm]: 247/300/249 

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λu [W/mK]: 0,166 

Súčiniteľ prestupu tepla Uaxt [W/m2K]: 0,51 

Rozmery d/š/v [mm]: 499/300/249 

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λu [W/mK]: 0,137 

Súčiniteľ prestupu tepla Uaxt [W/m2K]: 0,42 

Obrázok č.34: „Porotherm 30 P+D“ 

Obrázok č.35: „Heluz Plus 30“ 

Obrázok č.36: „Ytong P4-500 hr.300 mm“ 
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Heluz Family 44 

Rozmery d/š/v [mm]: 247/440/249 

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λu [W/mK]: 0,087 

Súčiniteľ prestupu tepla Uaxt [W/m2K]: 0,19 

 

5.2. Porovnanie súčiniteľu prestupu tepla U 

 

POROVNANIE TEPLO-TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVEJ KONŠTRUKCIE: 

 

 
Konštrukcia + 

materiál 

Požadovaná hodnota 

súčiniteľ prestupu 

tepla U [W/m2K] 

Doporučená hodnota 

súčiniteľ prestupu 

tepla U [W/m2K] 

Hodnotený 

stav U 

[W/m2K] 

Posúdenie 

1 
Obvodová stena 

Porotherm 30 P+D 
0,30 0,25 0,70 nevyhovuje 

2 
Obvodová stena Heluz 

Plus 30 hr. 300 mm 
0,30 0,25 0,51 nevyhovuje 

3 
Obvodová stena Ytong 

P4-500 hr. 300 mm 
0,30 0,25 0,42 nevyhovuje 

4 
Obvodová stena Heluz 

Family 44 P10 
0,30 0,25 0,19 vyhovuje 

 

 U obvodovej steny z keramických tvárnic Porotherm 30 P+D, Heluz Plus 30 

a pórobetónových tvárnic Ytong P4-500 hr.300 mm je nutné konštrukciu dodatočne zatepliť 

napríklad zatepľovacím systémom z minerálnej vlny Isover TF Profi. U keramických tvárnic 

Heluz Family 44 zateplenie nie je potrebné, tvarovky svojimi tepelno-izolačnými 

vlastnosťami vyhovujú normovým požiadavkám „ČSN 73 0504-2 Tepelná ochrana budov“. 

 

5.3. Opatrenie 

 

VLASTNOSTI NAVRHNUTEJ TEPELNEJ IZOLÁCIE: 

 

Isover TF Profi 

 

 

 

Rozmery š/d [mm]: 1000/600 

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λd [W/mK]: 0,036 

Merná tepelná kapacita cd [J/kgK]: 800 

Obrázok č.37: „Heluz Family 44“ 

Obrázok č.38: „Isover TF Profi“ 
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VÝPOČET POTREBNEJ HRÚBKY ZATEPLENIA Z MINERÁLNEJ VLNY ISOVER TF 

PROFI: 

 

Varianta 1: Porotherm 30 P+D 

 

 U = 1/ (Rsi+Rst+Rti+Rse) W/m2K 

 0,3 = 1/ (0,13+1,21+ Rti+0,04) » Rti = 1,95 m2K/W 

 

 R = d/λ » d = 0,078 m ....0,08 m 

 

Varianta 2: Heluz Plus 30 

 

 U = 1/ (Rsi+Rst+Rti+Rse) W/m2K 

 0,3 = 1/ (0,13+1,81+ Rti+0,04) » Rti = 1,52 m2K/W 

 

 R = d/λ » d = 0,061 m ....0,07 m 

 

Varianta 3: Ytong P4-500 hr. 300 mm 

 

 U = 1/ (Rsi+Rst+Rti+Rse) W/m2K 

 0,3 = 1/ (0,13+2,20+ Rti+0,04) » Rti = 0,96 m2K/W 

 

 R = d/λ » d = 0,039 m ....0,04 m 

 

5.4. Navýšená cena rozpočtov 

 

Varianta 1: Porotherm 30 P+D 

Položkový rozpočet  
S: 001 Bytový dom Tatranská Lomnica 

O: 001 Nájomné bytové domy VT 

R: 005 TI Porotherm 

       

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem 

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce     276 399,22 
1 63151542R Deska minerální ISOVER TF PROFI 

1000x600x 80 mm, podélné vlákno 
m2 1 018,04500 271,50 276 399,22 
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Varianta 2: Heluz Plus 30 

Položkový rozpočet  
S: 001 Bytový dom Tatranská Lomnica 

O: 001 Nájomné bytové domy VT 

R: 006 TI Heluz 

       

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem 

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce     241 785,69 
1 63151541R Deska minerální ISOVER TF PROFI 

1000x600x 70 mm, podélné vlákno 
m2 1 018,04500 237,50 241 785,69 

 

Varianta 3: Ytong P4-500 hr. 300 mm 

Položkový rozpočet  
S: 001 Bytový dom Tatranská Lomnica 

O: 001 Nájomné bytové domy VT 

R: 007 TI Ytong 

       

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem 

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce     154 742,84 
1 631515402R Deska minerální ISOVER TF PROFI 

1000x600x 40 mm, podélné vlákno 
m2 1 018,04500 152,00 154 742,84 

 

5.5. Zhodnotenie 

 

 Na základe porovnávaných tepelných vlastností materiálu u keramických tvárnic 

Porotherm vyšla hrúbka potrebného dodatočného zateplenia 80 mm a cena 276 399,22 KČ 

bez DPH. U Keramických tvárnic Heluz 70 mm s cenou 241 785,69 KČ a pórobetónových 

tvárnic Ytong 40 mm s cenou 154 742,84 KČ. Ceny sú uvedené bez DPH. 

 

 

6. Vyhodnotenie 

 

 Na základe porovnaných vlastností jednotlivých materiálových variant prevedenia 

murovaných zvislých konštrukcií je vytvorená tabuľa, z ktorej je odvodená najvýhodnejšia 

varianta materiálového prevedenia. Porovnávané parametre sú cena a čas. 

 

 Model časového plánu bol riešený na vymurovaní 1NP z rôznych materiálových 

variánt. 

 Cena materiálu bola riešená pre celý objekt. 
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VYHODNOTENIE MATERIÁLOVÝCH VARIANT PREVEDENIA ZVISLÝCH 

KONŠTRUKCIÍ BYTOVÉHO DOMU V TATRANSKEJ LOMNICI: 

 

 Materiál 
Cena v KČ 

bez DPH 

Cena v KČ 

s DPH 

Cena v KČ 

s DPH (tepelnej 

izolácie) 

Cena celkom 

v KČ s DPH 

(60%) 

Dĺžka trvania 

1NP v dňoch 

(40%) 

Vyhodnoteni

e 

Návrh 

1 
Porotherm 2 165 764,36 2 620 575,00 334 443,00 

2 955 018,00 

55% 

27 

33% 
88% 

Návrh 

2 
Heluz 1 976 723,08 2 391 835,00 292 561,00 

2 684 396,00 

60% 

24 

36% 
96% 

Návrh 

3 
Ytong 2 227 673,09 2 695 484,00 187 239,00 

2 882 723,00 

57% 

22 

40% 
97% 

Návrh 

4 

Heluz 

(bez TI) 
2 356 392,69 2 851 235,00 - 

2 851 235,00 

56% 

26 

34% 
90% 

 

 Ako najvýhodnejšia navrhnutá varianta riešenia zvislých konštrukcií bytového domu 

v Tatranskej Lomnici na základe porovnávaných parametrov (ceny a dĺžky trvania realizácie), 

vyšla varianta z pórobetónového materiálu od výrobcu značky YTONG. 

 

 Riešená alternatíva navrhovaných zvislých konštrukcií od výrobcu značky Porotherm 

na základe vyhodnotených kritérií vyšla ako najmenej výhodná alternatíva. 

 

 

7. Záver 

 

 Na základe porovnaných parametrov, ktorými boli čas a cena, vyšla ako 

najpriaznivejšia alternatíva prevedenia murovaných zvislých konštrukcií alternatíva z 

pórobetónových tvárnic od výrobcu značky Ytong, u ktorých cena murovaných konštrukcií 

s dodatočným zateplením bola stanovená na 2 882 723,00 KČ s DPH, a dĺžka trvania 

realizácie murovania 1NP pri personálnom obsadení pozostávajúcom z dvoch pracovných čiat 

po 4 zamestnancoch 22 dní. 

 U keramických tvárnic Heluz je rozpočtová cena stanovená na 2 684 396,00 KČ s 

DPH a dĺžka trvania realizácie na 24 dní. 

 Keramické tvárnice od výrobcu značky Porotherm vyšli ako alternatíva 

najnepriaznivejšia, ktorých cena je stanovená na 2 955 018,00 KČ bez DPH a dĺžka trvania 

murovania 1NP 27 dní.  
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 Poslednou posudzovanou alternatívou boli keramické tvárnice značky Heluz, 

u ktorých obvodová konštrukcia bola navrhnutá z tvárnic Heluz Family 44 a dodatočné 

zateplenie z minerálnej vlny na základe tepelno-technických vlastností nie je potrené. Cena 

riešenej alternatívy je 2 851 235,00 KČ a dĺžka trvania murovania 1 NP je 26 dní. 

 

 

8. Stručný technologický postup realizácie alternatívnej materiálovej 

varianty 

 

 Pred samostatnou realizáciou technologickej etapy murovania musia byť ukončené 

všetky predošlé činnosti spojené s realizáciou spodnej hrubej stavby a podklad musí byť 

zbavený všetkých nečistôt. 

 Všetci pracovníci musia byť pred zahájením prác oboznámený s bezpečnostnými 

predpismi, platnou projektovou dokumentáciou, technologickými postupmi realizácie 

výstavby spolu s predpismi danými výrobcom značky Ytong. 

 

Murovanie zvislých konštrukcií 

 Nosné konštrukcie alternatívneho riešenia objektu sú navrhnuté z pórobetónových 

tvárnic značky Ytong. Obvodové nosné steny sú z tvárnic Ytong P4-500 hr.300 mm, vnútorné 

nosné steny z tvárnic Ytong P4-500 hr. 250 mm a Ytong P4-500 hr. 200 mm. Deliace priečky 

sú navrhnuté z tvárnic Ytong P2-500 hr. 150 mm, Ytong P2-500 hr. 125 mm a Ytong P4-500 

hr. 100 mm. 

 Naddverné preklady u vnútorných stien objektu, sú tvorené zo systémových prekladov 

Ytong. Nadokenné a naddverné preklady u obvodových stien sú súčasťou stužujúcich 

železobetónových vencov nad nosnými stenami objektu. 

 Spojovacím materiálom je u prvého radu tehál malta Baumit 100 (MVC 10), 

u ostatných radov tehál je ako spojovací materiál použitá tenkovrstvá malta Ytong. 

 

POSTUP PRÁCE: 

 

a) príprava pracovníkov, náradia, materiálu, strojov a pomôcok 

 Pracovníci si pred zahájením prací nachystajú všetky potrebné pracovné pomôcky, 

skontrolujú a nachystajú miešačku a nastavia potrebnú hustotu maltovej zmesi. 
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 Stavbyvedúci spolu s majstrom skontrolujú technický stav všetkých strojov použitých 

pri technologickej etape murovania (skontrolujú unikajúci olej, odhalené prívodné káble 

a iné.). Skontrolujú stav a počet dodaného materiálu. 

 

b) vytýčenie rohov obvodových stien 

 Vedúci pracovnej čaty prenesie body vytýčené geodetom prostredníctvom oceľových 

laniek upevnených na lavičky a olovnice spustenej z miest, kde sa tieto lanká prekrížili, 

vyznačí vonkajšie rohy obvodových stien. 

 Vedúci pracovnej čaty spolu s majstrom skontrolujú vytýčenie rohov stavby 

geodetom. 

 

c) osadenie rohových tehál 

 Murári osadia rohové tehly podľa technického listu výrobcu, pričom výška maltového 

lôžka musí byť minimálne 20 mm. Ako prvé murári osadia tvárnice v najvyššom bode 

základov. Pomocou gumovej paličky a vodováhy skontrolujú vodorovnosť. 

 Majster spolu s vedúcim čaty skontrolujú pôdorysné rozmery založenia tehál 

a porovnajú ich s projektovou dokumentáciou. 

 V prípade nezrovnalostí, osadenie tehál skontrolujú nivelačným prístrojom. 

 

d) vytýčenie obvodových stien a vyrovnanie podkladu 

 Murári pomocou murárskej šnúrky vytýčia obvodové steny stavby. 

 Podkladovú dosku vyrovnajú natiahnutím podkladovej malty tak, aby výška 

maltového lôžka bola najmenej 20 mm. 

 

e) osadenie muriva 

 Murári ukladá prvú radu muriva na pripravené maltové lôžko s min. hrúbkou 20 mm. 

a zároveň pomocou gumovej paličky a vodováhy koordinujú osadenie muriva a jeho 

vodorovnosť. Ostatné rady tehál sú ukladané na tenkovrstvú maltu Ytong hrúbky 1 až 3 mm 

Maltu ukladanú pomocou zubatej murárskej lyžice na celú plochu muriva. 

 Vedúci pracovnej čaty dohliada na správnosť vynechania okenných a dverných 

otvorov v súlade s projektovou dokumentáciou. Pred položením každej ďalšej vrstvy musia 

pracovníci tvárnice očistiť od prachu. 
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 Pri murovaní je nutné dodržiavať previazanie, zvislé presahy tvárnic musia byť min. 

100 mm. Vodováhou pracovníci kontrolujú osadenie tvárnic. Tvárnice sú spojované na pero 

a drážku, takže nanášanie malty do zvislých špár nie je potrebné. 

 V prípade, že je potrebné niektorú tvárnicu skrátiť, pomocný pracovník tak vykoná 

pomocou píly, a skráti tvárnicu na požadovaný rozmer.  

 V miestach styku nosných stien (rohy a pripojenie obvodových nosných stien na 

vnútorné nosné steny), je nutné murivo previazať. Murivo v mieste styku s budúcou stenou 

pracovníci dôkladne skontrolujú, a nerovnosti odstránia hoblíkom. Následne sa vytvorí väzba 

medzi obvodovou a vnútornou nosnou stenou napevno. U vytvorenej väzby sa kladie dôraz na 

rovinnosť a kolmosť aj v zvislom smere. 

 V miestach, kde je plánované napojenie priečok, sa do ložných spár umiestnia 

nerezové spojky, ktoré sa upevnia klincami. Spojky sa kladú do každej druhej rady nosnej 

steny. 

 

f) murovanie v dvoch výškach 

 Po vymurovaní steny do výšky 1,5 m bude postavené pomocné lešenie, a bude sa 

pokračovať v murovaní až do požadovanej výšky.  

 

g) uloženie prekladov 

 Murári ukladajú preklady vždy pri dosiahnutí potrebnej výšky otvoru pričom presah 

prekladov je daný šírkou stavebného otvoru a typom prekladu. V riešenom projekte sú použité 

pórobetónové preklady Ytong, pričom minimálny presah prekladu nad otvorom o šírke 900 

mm a 1100 mm je 190 mm. Pri ukladaní prekladov sa najprv skontroluje a upraví rovinnosť 

a výška ložných plôch prekladu, vyrovná ostenie otvorov a následne ukladá preklad. Preklad 

sa pred položením skontroluje, či nie je porušený. V mieste uloženia prekladu pracovníci 

nanesú maltu o hrúbke 1-3 mm a uložia preklad. Preklad sa musí ukladať tak, aby šípka ↑ 

znázornená na preklade smerovala výlučne smerom nahor. 

 

h) preklady ako súčasť železobetónových stužujúcich vencov 

 U obvodových stien sú nadokenné a naddverné preklady súčasťou železobetónových 

stužujúcich vencov. Pričom zabetónovanie prekladov a súčasne aj stužujúcich vencov bude 

prebiehať súčasne so zabetónovaním železobetónovej stropnej konštrukcie. 
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i) napojenie priečok 

 Na pripravené pásy hydroizolácie, pracovníci položia prvú radu muriva do maltového 

lôžka hr. 20 mm. Priečka sa k nosnej stene prichytí pomocou pripravených oceľových spojok. 

Lepiaca malta sa u priečok nanáša do ložnej aj styčnej špáry pričom hrúbka špár je 1-3 mm. 

 Pracovníci predpísaný postup dodržiavajú počas murovania celej výšky priečky. 

 

 Popísaný postup bude rovnako realizovaný v presnom poradí aj na ostatných 

podlažiach objektu po vybetónovaní a zatvrdnutí železobetónovej stropnej konštrukcie. 

 

 

9. Prílohy 

 

B.3 Tepelný posudok konštrukcie z pórobetónových tvárnic Ytong 

B.4 Tepelný posudok v rohu konštrukcie z pórobetónových tvárnic Ytong 
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1. Úvod 

 

 V tejto kapitole BP je riešený návrh strojnej zostavy pre technologickú etapu vrchnej 

hrubej stavby, konkrétne murovania zvislých konštrukcií bytových domov v Tatranskej 

Lomnici. Technologická etapa je riešená na jednom z komplexu troch bytových domov, 

objekte s názvom Breza. Zvislé konštrukcie sú zhotovené z keramických tvárnic Porotherm. 

Objekt je päťpodlažný nepodpivničený. 

 

 

2. Navrhnuté stroje 

 

2.1. Vežový žeriav LIEBHERR 81 K 

 

Využitie: 

 Samostaviteľný vežový žeriav LIEBHERR 81 K bude slúžiť k preprave materiálu po 

stavenisku na miesto určenia. Pre účely murovania ním budú dopravované palety 

s keramickými tvárnicami, avšak žeriav bude využívaný počas celej doby výstavby hrubej 

vrchnej stavby a strechy. Žeriav môžu obsluhovať len osoby oprávnené na prácu so žeriavom 

a platným žeriavnickým preukazom.  

 

Obrázok č.39: „Vežový žeriav LIEBHERR 81 K“ 

 

 

Technické parametre žeriava: 

Lanovanie: 2 

Max. nosnosť: 6 000 kg 
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Nosnosť pri max. vyložení: 1 400 kg 

Max. výška háku: 40,4 m 

Max. vyloženie: 45,0 m 

Rádius otáčania: 2,75 m; 3,5 m 

Šikmá poloha výložníku: 30° 

Poloha výložníku pri vyhýbaní: 45° 

Základné postavenie: 4,5 x 4,5 m 

 

Nosnosť: 

Pracovný rádius: Nosnosť: 

31,0 m  2 900 kg 

37,0 m  2 150 kg 

42,0 m  1 650 kg 

45,0 m  1 400 kg 

 

Pohony: 

Zdvihák:  15,0 kW 

Otáčanie:  5,0 kW 

Krížové cesty: 3,0 kW 

 

Obrázok č.40: „Nosnosť vežového žeriava LIEBHERR 81 K“ 

 

Posúdenie únosnosti: 

 Hmotnosť najťažšej palety s keramickými tvárnicami Porotherm je cca 1 250 kg < 

1 400 kg pri najväčšom vyložení do 45,0 m. Maximálne potrebné vyloženie pri realizácii 

celého komplexu je rovné maximálnemu možnému vyloženiu 45,0 m (znázornené červenou). 

 Potrebné vyloženie u riešeného objektu je max. cca 34 m (znázornené modrou). 
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Potrebná doba užívania žeriava: 

 Žeriav LIEBHERR 81 K bude pri technologickej etape murovania využívaný od 1. 

dňa zahájenia prác murovania po dobu min. 105 pracovných dní. 

 

2.2. Valník TATRA T815 s hydraulickou rukou PALFINGER 15500 

 

Využitie: 

 Valník TATRA T815 bude slúžiť k preprave materiálu použitého pri technologickej 

etape murovania. Svojou nosnosťou 11 000 kg je taktiež vhodný k preprave materiálov 

potrebných na realizáciu ostatných etáp výstavby. Materiál potrebný na murovanie bude 

z valníka vykladaný pomocou hydraulickej ruky valníka, prípadne pomocou vysokozdvižného 

vozíka HELI H-VD45. 

Obrázok č.41: „Valník TATRA T815“ 

 

Technické parametre valníka s hydraulickou rukou: 

Typ stroja: valník 

Pohon: 6 x 6 

Výkon motora: 254 kW 

Typ pohon: diesel 

Počet náprav: 3 

Dodatočná kompletácia: HR PALFINGER PK 

Nosnosť HR: 6 000 kg 

Celková hmotnosť: 25 000 kg 

Nosnosť: 11 050 kg 

Hmotnosť 13 950 kg 

Max. rýchlosť: 85 km/hod 
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Obrázok č.42: „HR Palfinger 15500“ 

 

Posúdenie únosnosti: 

 Hmotnosť najťažšej palety je cca 1 250 kg, maximálne zaťaženie stroja je 11 000 kg. 

(maximálne množstvo najťažších paliet naložených na valník 8 500/1 250 = 8 

paliet 

 

Potrebná doba užívania valníka s HR: 

 Valník TATRA T815 s HR bude pri technologickej etape murovania potrebný 

materiál dovážať v troch etapách. 

- 1 etapa – pred zahájením prác v 1. deň výstavby 

- 2 etapa – pred murovaním 3 NP, 40. deň výstavby (s rezervou 1 deň na 

vyloženie materiálu) 

- 3 etapa – pred murovaním 5 NP, 62. deň výstavby (s rezervou 1 deň na 

vyloženie materiálu) 

 

2.3. Nákladný automobil AVIA D90 N s nosičom kontajnera CTS 5098 

 

Využitie: 

 Nákladný voz AVIA D 90 N s nosičom kontajnera CTS 5098 bude počas výstavby 

slúžiť k preprave kontajnerov, v ktorých bude uskladnený zvyšný stavebný materiál a odpad. 

Voz bude využívaný počas celej doby trvania výstavby. 
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Obrázok č.43: „Nákladný automobil AVIA D90 N“ 

 

Technické parametre valníka: 

Celková hmotnosť: 8 100 kg 

Prevádzková hmotnosť: 5 900 kg 

Pohon vozidla: 4 x 4 

Výkon motora: 117 kW 

Motor: Cummins ISBe 160 Euro 4 

Dĺžka: 6 490 mm 

Šírka: 2 280 mm 

Výška pri pohotovostnej hmotnosti: 3 220 mm 

Svetlá výška pri celkovej hmotnosti: 200 mm 

Max. rýchlosť: 100 km/hod 

 

Technické parametre nosiča kontajnerov: 

Výkon mechanizmu: 5t 

Výška háku: 1 000 mm 

Celková dĺžka kontajneru: 3 800 mm 

Celková vnútorná dĺžka kontajneru: 2 200 mm 

Max. sklon pri nakladaní: 27 stupňov 

Uhol sklápania (vzad): 46 stupňov 

Hmotnosť mechanizmu rátane náplní: 580 kg 

Čas nakladania/skladania kontajneru: 30 s 

 

Potrebná doba užívania nákladného automobilu: 

 Nákladný automobil AVIA D90 N bude pri technologickej etape murovania 

využívaný po celú dobu výstavby, od 1.dňa výstavby po dobu min. 114 pracovných dní (s 

rezervou 2 dni na upratanie pracoviska). 
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2.4. Vaňový kontajner C2-34 KV 5 1 

 

Využitie: 

 Vaňový kontajner C2-34 kV 5 1 bude slúžiť k uskladneniu zvyšného stavebného 

materiálu vzniknutého pri výstavbe. V kontajneroch bude materiál odvážaný na skládku 

materiálu. 

 

 
Obrázok č.44: „Rozmery vaňového kontajnera C2-34 KV 5 1“ 

 

Rozmery: 

 A1- 3 400 mm   A2- 3 215 mm 

 B1- 2 076 mm   B2- 1 920 mm 

 C1- 985 mm   C2- 785 mm 

 

Potrebná doba užívania vaňového kontajnera: 

 Vaňový kontajner C2 – 34 KV 5 1 bude pri technologickej etape murovania využívaný 

po celú dobu výstavby, od 1.dňa výstavby po dobu min. 114 pracovných dní (s rezervou 2 dni 

na upratanie pracoviska). 

 

2.5. Automobil IVECO DAILY 35C13V, Furgon 

 

Využitie: 

 Úžitkový automobil IVECO DAILY 35C13V bude využívaný k preprave drobného 

stavebného materiálu na stavenisko. Automobil bude využívaný počas celej doby trvania 

výstavby (od 1. dňa po dobu min. 114 pracovných dní). 

 



- 104 - 

 
Obrázok č.45: „Automobil IVECO DAILY 35C13V“ 

 

Technické parametre automobilu: 

Užitočná hmotnosť: 1 100 kg 

Plocha: 7,77 m2 

Objem: 15 m3 

Stúpavosť: 57% 

Max. rýchlosť: 149 km/h 

Prevodovka: 6 stupňov 

Výkon motora: 93 kW 

 

Potrebná doba užívania automobilu: 

 Automobil IVECO DAILY 35C13V bude pri technologickej etape murovania 

využívaný po celú dobu výstavby od 1. dňa výstavby po dobu min. 112 pracovných dní. 

 

2.6. Vysokozdvižný vozík HELI H-VD45 

 

Využitie: 

 Vysokozdvižný vozík HELI H-VD45 bude slúžiť k preprave paliet s keramickými 

tvárnicami na vymedzenú skládku materiálu. 

Technické parametre vysokozdvižného vozíka: 

Pohon: diesel 

Nosnosť: 4 500 kg 

Objem: 15 m 

Stúpaosť: 57% 

Motor: ISUZU 6BG1 

Výkon: 68 kW 

Stúpavosť: 16% 

Potrebná doba užívania vysokozdvižného vozíka: Obrázok č.46: „Vysokozdvižný vozík HELI H-VD 45“ 
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 Vysokozdvižný vozík HELI H-VD45 bude pri technologickej etape murovania 

potrebný materiál vykladať z valníka TATRA T810 v troch etapách. 

- 1 etapa – pred zahájením prác murovanie v 1. deň výstavby 

- 2 etapa – pred murovaním 3 NP, 40. deň výstavby  

- 3 etapa – pred murovaním 5 NP, 62. deň výstavby  

 

2.7. Paletový vozík DF 

 

Využitie: 

 Paletový vozík DF bude slúžiť k preprave paliet s keramickými tvárnicami po 

jednotlivých podlažiach objektu. 

 

 

Technické parametre paletového vozíka: 

 

 

 

 

 

 

Obrázok č.47: „Paletový vozík DF“ 

 

Potrebná doba užívania paletového vozíka: 

 Paletový vozík DF bude pri technologickej etape murovania využívaný po celú dobu 

výstavby od 1. dňa výstavby po dobu min. 112 pracovných dní. 

 

2.8. Stavebný výťah GEDA 500 Z/ZP 

 

Využitie: 

 Stavebný výťah GEDA 500 Z/ZP slúži k preprave osôb a menšieho materiálu 

a pomôcok na potrebné podlažia stavby. 

 

 

Nosnosť: 2 000 kg 

Šírka: 520 mm 

Dĺžka vidlíc: 1 150 mm 
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Technické parametre stavebného výťahu: 

Nosnosť osoby/náklad: 500/850 kg 

Rýchlosť zdvihu: 15/24  m.min-1 

Max. výška: 100 m 

Zastavaná plocha: 2 x 2,5 m 

Rozmer klietky: 160 x 140 x 110 cm 

 

 

 

 

Obrázok č.48: „Stavebný výťah GEDA 500 Z/ZP“ 

 

Potrebná doba užívania stavebného výťahu: 

 Stavebný výťah GEDA 500 Z/ZP bude pri technologickej etape murovania využívaný 

po celú dobu výstavby, od 1. dňa výstavby min. 114 pracovných dní (s rezervou 2 dni na 

upratanie pracoviska). 

 

2.9. Miešačka ATIKA PATRIOT 250 

 

Využitie: 

 Slúži k príprave maltovej zmesi Baumit 100 (MVC 10), potrebnej pri murovaní. 

 

Technické parametre miešačky: 

 

 

 

 

 

 

Obrázok č.49: „Miešačka ATIKA PATRIOT 250“ 

 

Potrebná doba užívania miešačky: 

 Miešačka ATIKA PATRIOT 250 bude pri technologickej etape murovania využívaná 

po celú dobu výstavby, od 1. dňa výstavby po dobu min. 112 pracovných dní. 

Elektrické napájanie: 380 V 

Objem bubnu: 250 l 

Rozmer: 170 x 92 x 155 cm 

Výkon motora: 1 100 W 

Hmotnosť: 150 kg 
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2.10. Pila na tehly DeWALT DW393 

 

Využitie: 

 Píla DeWALT DW393 svojou funkciou slúži k píleniu keramických tehál na potrebný 

rozmer. Keramické tvárnice Porotherm je podľa technických listov výrobcu zakázané sekať. 

Pílenie tehál je povolené. 

Technické parametre píly: 

 

 

 

 

 

Obrázok č.50: „Píla na tehly DeWALT DW393“ 

 

Potrebná doba užívania píly: 

 Píla DeWALT DW393 bude pri technologickej etape murovania využívaná po celú 

dobu výstavby, od 1. dňa výstavby po dobu  min. 112 pracovných dní. 

 

2.11. Pila na drevo MSE 180 C-BQ 

 

Využitie: 

 Píla MSE 180 C-BQ bude použitá k píleniu potrebného dreveného materiálu použitého 

na pomocné práce na stavbe. 

Technické parametre píly: 

 

 

 

 

 

Obrázok č.51: „Píla na drevo DeWALT DW393“ 

 

Potrebná doba užívania píly: 

 Píla MSE 180 C-BQ bude pri technologickej etape murovania využívaná po celú dobu 

výstavby, od 1. dňa výstavby po dobu min. 112 pracovných dní. 

Typ pohonu: elektrické 

Príkon: 1 350 W 

Dĺžka lišty: 42,5 cm 

Hmotnosť: 4,3 kg 

Typ pohonu: elektrické 

Príkon: 1 800 W 

Dĺžka lišty: 35,0 cm 

Hmotnosť: 4,2 kg 
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2.12. Príklepová vŕtačka NAREX EV 13 E-2H3 

 

Využitie: 

 Vŕtačka NAREX EV 13 E-2H3 bude slúžiť na drobné pomocné práce pri murovaní 

(prichycovanie nerezových vložiek u priečok). 

 

Technické parametre vŕtačky: 

 

 

 

 

 

 

Obrázok č.52: „Príklepová vŕtačka NAREX“ 

 

Potrebná doba užívania vŕtačky: 

 Vŕtačka NAREX EV 13 E-2H3 bude pri technologickej etape murovania využívaná po 

celú dobu výstavby, od 1. dňa výstavby po dobu min. 112 pracovných dní. 

 

2.13. Brúska BOSCH GWS 850 CE 

 

Využitie: 

 Brúska BOSCH GWS 850 CE bude slúžiť na drobné práce pri murovaní (opracovanie 

povrchu tehál). 

Technické parametre brúsky: 

 

 

 

 

Obrázok č.53: „Brúska BOSCH GWS 850 CE“ 

 

Potrebná doba užívania brúsky: 

 Vŕtačka Brúska BOSCH GWS 850 CE bude pri technologickej etape murovania 

využívaná po celú dobu výstavby, od 1. dňa výstavby po dobu min. 112 dní. 

Typ pohonu: elektrické 

Príkon: 650 W 

Max priemer vŕtania oceľ/hliník/drevo: 13/16/35 mm 

Hmotnosť 1,7 kg 

Rozsah skľučovadla: 1,5 – 13 mm 

Priemer upínacieho kruhu: 43 mm 

Typ pohonu: elektrické 

Príkon: 850 W 

Výkon: 490 W 

Max. priemer kotúča: 125 mm 

Hmotnosť 1,9 kg 
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2.14. Miešadlo PROTECO EUROTOOLS 45.5326-0850 

 

Využitie: 

 Miešadlo PROTECO EUROTOOLS 45.5326-0850 bude slúžiť premiešaniu 

pripravenej maltovej zmesi. 

 

Technické parametre miešadla: 

 

 

 

 

Obrázok č.54: „Miešadlo PROTECO EUROTOOLS“ 

 

Potrebná doba užívania miešadla: 

 Miešadlo PROTECO EUROTOOLS 45.5326-0850 bude pri technologickej etape 

murovania využívané po celú dobu výstavby, od 1. dňa výstavby po dobu min. 112 

pracovných dní. 

 

2.15. Nivelačný prístroj PENTAX AP-281 so stavebným statívom s libelou TS 70 

 

Využitie: 

 Nivelačný prístroj PENTAX AP-281 bude slúžiť k presnému vytýčeniu a zameraniu 

nosných stien objektu. 

Technické parametre nivelačného prístroja: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok č.55: „Nivelačný prístroj PENTAX AP-281“ 

 

Typ pohonu: elektrické 

Napätie: 230 V 

Príkon: 850 W 

Miešacia metla: 120 mm 

Obraz: vzpriamený 

Zväčšenie: 28 x 

Minimálne zaostrenie: 0,4 m 

Odchýlka na 1 km: ± 1,5 mm 

Rozsah aut. kompenzátoru: ± 15´ 

Hmotnosť: 1,3 kg 
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Parametre statívu: 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok č.56: „Statív TS 70“ 

 

Potrebná doba užívania nivelačného prístroja: 

 Nivelačný prístroj PENTAX AP-281 so stavebným statívom s libelou TS 70 bude pri 

technologickej etape murovania využívaná po dobu murovania 1NP, od 1. dňa výstavby po 

dobu min. 10 pracovných dní. 

 

2.16. Rozvádzač el. energie RS 0.0.3.4 

 

Využitie: 

 Rozvádzač el. energie RS 0.0.3.4 bude rozvádzať el. energiu po stavenisku na 

potrebné miesta počas celej doby výstavby. 

Technické parametre rozvádzača: 

 

 

 

 

Obrázok č.57: „Rozvádzač el. energie RS 0.0.3.4“ 

 

Potrebná doba užívania rozvádzača el. energie: 

 Rozvádzač el. energie RS 0.0.3.4 bude pri technologickej etape murovania využívaný 

po celú dobu výstavby, od 1. dňa výstavby po dobu min. 112 pracovných dní. 

 

 

 

Priemer hlavy: 130 mm 

Hmotnosť: 3,7 kg 

Max. výška: 1,70 m 

Min. výška: 0,92 m 

Prepravná dĺžka: 1,05 m 

Zásuvky: 
3 x 16A/400V 

4 x 16A/230V 
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2.17. Kozlíkové lešenie HAKI 

 

Využitie: 

 Kozlíkové lešenie HAKI bude využité počas murovania druhej výšky stien objektu. 

Parametre lešenia: 

 

 

 

 

 

Obrázok č.58: „Kozlíkové lešenie HAKI“ 

 

Potrebná doba užívania lešenia: 

 Kozlíkové lešenie HAKI bude pri technologickej etape murovania využívaný po celú 

dobu výstavby, od 1. dňa výstavby po dobu min. 112 pracovných dní. 

 

 

3. Záver 

 

 Strojná zostava je navrhnutá s ohľadom na druh použitého materiálu, dostupnosti 

strojov k miestu staveniska a prepravnej vzdialenosti od staveniska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max výška: 3,5 m 

Zostava: priečniky a pozdĺžniky HAKI IV 

Pracovná výška: 1,1 – 1,5 m 

Šírka podlahy: 0,71; 1,05 a 1,25 

Nosnosť: 3 kN/m2 
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1. Úvod 

 

 V tejto kapitole BP 

materiálu potrebného na rea

 

 Riešený objekt sa na

je dopravovaný z mesta Pop

 

 

Bod A: 

 Woodcote Slovakia,

 Teplická 4 

 059 81 Poprad 

 

Bod B: 

 miesto staveniska 

 Bytové domy Lipa, 

 059 60 Tatranská Lo
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P sú riešené všetky dôležité body záujmu na

realizáciu technologickej etapy murovania zvisl

 nachádza v Tatranskej Lomnici v oblasti Vyso

oprad vzdialeného po vybranej ceste 18,4 km. 

Obrázok č.59: „Trasa murovacieho materiálu“ 

ia, s.r.o. 

a, Breza, Borovica 

Lomnica 

na trase dopravovaného 

islých konštrukcií. 

sokých Tatier a materiál 

 



2. Trasa materiálu

 

 Materiál potrebný n

dovezený zo skladu WOO

murovaní zakúpený. Vzdial

km. Materiál bude prepravo

je 6m) dodávateľskou firmo

trase materiálu kritický a j

premávky a dodávky materi

 

Obrázok č.60: „Trasa materiálu 

Obrázok č.61: „Trasa materiálu 

Obrázok č.62: „Trasa materiálu 
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lu - murovanie 

 na realizovanie technologickej etapy murov

ODCOTE Slovakia, s.r.o., u ktorého bude m

ialenosť odberného miesta a miesta stavby je p

vovaný pomocou valníka TATRA T815 (potre

mou. Na trase sa nachádza 11 bodov záujmu pr č

je nutné podstúpiť patričné opatrenia na za

eriálu. 

lu - Bod 1“ 

Bod 1 

 

Odbočka z ulice Teplická na ulicu N

 

Križovatka vyhovuje požadovaném

33m. 

 

lu - Bod 2“ 

Bod 2 

 

Nájazd z ulice Na letisko na križ

Tatry, cesta 534. 

 

Križovatka vyhovuje požadovaném

9m. 

lu - Bod 3“ 

Bod 3 

 

Výjazd z križovatky smer Vysoké 

 

Križovatka vyhovuje požadovaném

10m. 

 

rovania bude na stavbu 

e materiál potrebný pri 

e po vybranej trase 18,4 

trebný polomer otáčania 

 pričom bod 5 je na tejto 

zabezpečenie bezpečnej 

u Na letisko. 

ému polomeru cca 6m< 

rižovatku smer Vysoké 

ému polomeru cca 6m< 

é Tatry, cesta 534. 

ému polomeru cca 6m< 



Obrázok č.63: „Trasa materiálu 

Obrázok č.64: „Trasa materiálu 

Obrázok č.65: „Trasa materiálu 

Obrázok č.66: „Trasa materiálu 
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lu - Bod 4“ 

Bod 4 

 

Most na ceste 534. 

 

Most vyhovuje maximálnemu zaťaž

 

 

 

lu - Bod 5“ 

Bod 5 

 

Križovatka ciest 534 a 537 smer T

 

Pri prejazde cez riešenú križ

asistencia poučenej osoby na 

odbočenia z dôvodu nevyhov

križovatky. Polomer cca 6m> 3m.

 

lu - Bod 6“ 

Bod 6 

 

Zákruta na ceste 537 smer Tatransk

 

Zákruta vyhovuje požadovanému p

 

 

lu - Bod 7“ 

Bod 7 

 

Dvojitá zákruta na ceste 537 smer 

 

Zákruta vyhovuje cca 6m< 14 a 12

 

ťaženiu auta 25t < 30t.. 

 Tatranská Lomnica. 

rižovatku je potrebná 

 zaistenie bezpečného 

hovujúceho polomeru 

. 

nská Lomnica 

 polomeru 6m= 6m. 

er Tatranská Lomnica. 

12m. 



Obrázok č.67: „Trasa materiálu 

 

Obrázok č.68: „Trasa materiálu 

 

Obrázok č.69: „Trasa materiálu 

 

Obrázok č.70: „Trasa materiálu 
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lu - Bod 8“ 

Bod 8 

 

Zákruta na ceste 537 v Tatranskej L

 

Zákruta vyhovuje požadovanému 

26m. 

lu - Bod 9“ 

Bod 9 

 

Križovatka z cesty 537 na 540 sme

 

Križovatka vyhovuje požadovaném

32m. 

 

lu - Bod 10“ 

Bod 10 

 

Križovatka z cesty 540 k sídlisku v

 

Križovatka vyhovuje požadovanému

 

 

lu - Bod 11“ 

Bod 11 

 

Zákruta na ceste k stavenisku v Tat

 

Zákruta vyhovuje požadovanému 

36m. 

 

j Lomnici. 

u polomeru cca 6m< 

mer Veľká Lomnica. 

ému polomeru cca 6m< 

v Tatranskej Lomnici. 

mu polomeru 6m= 6m. 

atranskej Lomnici. 

u polomeru cca 6m< 
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3. Záver 

 

 Na trase dovážaného materiálu z dodávateľskej firmy v Poprade WOODCOTE 

Slovakia, s.r.o. sa nachádza 11 bodov záujmu pričom bod 5 je na tejto ceste kritický a je nutné 

podstúpiť patričné opatrenia na zabezpečenie bezpečnej premávky a dodávky materiálu. 

 Pri prejazde cez riešenú križovatku v bode 5 je potrebná asistencia poučenej osoby 

(závozníka) na zaistenie bezpečného odbočenia z dôvodu nevyhovujúceho polomeru 

križovatky. Pri odbočení je potrebné zachádzať do protismeru. 
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1. Kontrolný a skúšobný plán 

 

Kontrola vstupná: 

  

č. názov obsah kontroly 
podklad pre 

kontrolu 

osoba 

vykonávajúca 

kontrolu 

početnosť 

kontrol 
spôsob kontroly výsledok 

vyhovuje\ 

nevyhovuje 
  

kontrolu 

vykonal 

kontrolu 

preveril 

kontrolu 

prevzal 

V
st

up
ná

 

1 Kontrola PD 
úplnosť, platnosť PD, 
technologický predpis 

vyhl. 62/2013 Sb. 
vyhl. 350/2012 Sb. 
ČSN 01 3481 

ZOD 

GD, TDI, SV, 
M 

jednorázovo pri 
prevzatí 

vizuálna kontrola zápis do SD, PR 

  

meno:       

dátum:       

podpis:       

2 Prevzatie pracoviska 
pripravenosť 
pracoviska, 

pripravenosť staveniska 
ČSN EN 13670  TDI, SV, M 

jednorázovo pri 
prevzatí 

vizuálna kontrola 
zápis do SD, PR 

o predaní a 
prevzatí 

  

meno:       

dátum:       

podpis:       

3 
Kontrola prevedenia 

predošlých prác 

kontrola prevedenia 
základovej dosky, 

hydroizolácie, súlad s 
PD 

ČSN 73 0205, PD SV, M 
jednorázovo 

pred zahájením 
prác 

vizuálna kontrola, 
kontrola meraním 

zápis do SD 

  

meno:       

dátum:       

podpis:       

4 
Kontrola dodaného 

materiálu 
kvalita, množstvo, 

zhoda s DL 

ČSN EN 845-2 
ČSN EN 771-1 
ČSN EN 998-2 
ČSN 72 2600 

TDI, SV, M 
jednorázovo pri 
každej dodávke 

vizuálna kontrola, 
kontrola meraním 

zápis do SD, 
doklady o kvalite 

  

meno:       

dátum:       

podpis:       

5 
Kontrola skladovania 

materiálu 
správne skladovanie 

paliet, malty 
ČSN EN 1996-2 
ČSN 26 9010 

SV, M 
priebežne počas 

výstavby 
vizuálna kontrola, 
kontrola meraním 

zápis do SD 

  

meno:       

dátum:       

podpis:       

6 
Kontrola strojov a 

zariadení 
technický stav, platnosť 

revíznych kontrol 
doklady potrebné k 
prevádzke strojov 

M 
priebežne počas 

výstavby 
vizuálna kontrola zápis do SD 

  

meno:       

dátum:       

podpis:       

7 
Kontrola spôsobilosti 

pracovníkov 
preškolenia, osvedčenia 
o odbornej spôsobilosti 

preukazy 
spôsobilosti 

M 
jednorázovo 

pred zahájením 
prác 

vizuálna kontrola zápis do SD 

  

meno:       

dátum:       

podpis:       

8 
Kontrola pracovných 

podmienok pre 
murovanie 

klimatické podmienky 
ČSN EN 1996-2 
ČSN EN 998-1 
ČSN EN 998-2 

SV, M 
priebežne počas 

výstavby 
vizuálna kontrola, 
kontrola meraním 

zápis do SD 

  

meno:       

dátum:       

podpis:       

 



122 

Kontrola medzioperačná: 
  č. názov obsah kontroly 

podklad pre 

kontrolu 

osoba 

vykonávajúca 

kontrolu 

početnosť 

kontrol 
spôsob kontroly výsledok 

vyhovuje\ 

nevyhovuje 
  

kontrolu 

vykonal 

kontrolu 

preveril 

kontrolu 

prevzal 

M
ed

zi
op

er
ač

ná
 

1 
Kontrola vytýčenia 

stien 
kontrola vytýčenia 

rohov obvodových stien 

ČSN 73 0205 
ČSN EN ISO 6284 

PD 
GD, SV, M 

jednorázovo po 
vytýčení 

vizuálna kontrola, 
kontrola meraním 

zápis do SD 

  

meno:       

dátum:       

podpis:       

2 Kontrola malty 
správna konzistencia 

malty podľa 
požiadaviek výrobcu 

PD 
dokumenty 

výrobcu 
M 

priebežne počas 
výstavby 

vizuálna kontrola, 
kontrola meraním 

zápis do SD 

  

meno:       

dátum:       

podpis:       

3 
Kontrola založenia 
prvej vrstvy muriva 

kontrola presnosti 
založenia podľa PD, 

kontrola hrúbky 
maltového lôžka 

ČSN EN 1996-2 
dokumenty 

výrobcu 
SV, M 

jednorázovo po 
vymurovaní 

vizuálna kontrola, 
kontrola meraním 

zápis do SD 

  

meno:       

dátum:       

podpis:       

4 
Kontrola previazania 

muriva 

kontrola presnosti 
väzieb muriva, ich 

prevedenie 

ČSN EN 1996-2 
dokumenty 

výrobcu 
M 

každá ucelená 
časť 

vizuálna kontrola, 
kontrola meraním 

zápis do SD 

  

meno:       

dátum:       

podpis:       

5 
Kontrola prevedenia 

špár 
kontrola prevedenia, 

hrúbky 
ČSN EN 1996-2 M 

každá ucelená 
časť 

vizuálna kontrola, 
kontrola meraním 

zápis do SD 

  

meno:       

dátum:       

podpis:       

6 
Kontrola napojenia 

priečok 

dodržanie zadaného 
spôsobu kotvenia 

výrobcom 
PD M 

každá ucelená 
časť 

vizuálna kontrola zápis do SD 

  

meno:       

dátum:       

podpis:       

7 
Kontrola vynechania 

otvorov 
ich správne umiestnenie 

podľa PD 
ČSN EN 1996-2 

PD 
SV, M 

jednorázovo 
pred 

vymurovaním 
ďalšej rady 

vizuálna kontrola, 
kontrola meraním 

zápis do SD 

  

meno:       

dátum:       

podpis:       

8 
Kontrola správneho 
osadenia prekladov 

kontrola osadenia, 
zhodnosť s PD 

ČSN EN 1996-2 
PD 

M 

jednorázovo 
pred 

vymurovaním 
ďalšej rady 

vizuálna kontrola, 
kontrola meraním 

zápis do SD 

  

meno:       

dátum:       

podpis:       

9 
Kontrola prevedenia 

priečok 

kontrola správneho 
previazania, veľkosti 

špár 

ČSN EN 1996-2 
dokumenty 

výrobcu 
SV, M 

každá ucelená 
časť 

vizuálna kontrola, 
kontrola meraním 

zápis do SD 

meno: 

dátum: 

podpis: 

10 
Kontrola dodržania 
rozmerov podľa PD 

kontrola rozmerov PD TDI, SV, M 
každá ucelená 

časť 
vizuálna kontrola, 
kontrola meraním 

zápis do SD 

  

meno:       

dátum:       

podpis:       
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Kontrola výstupná: 
  č. názov obsah kontroly 

podklad pre 

kontrolu 

osoba 

vykonávajúca 

kontrolu 

početnosť 

kontrol 
spôsob kontroly výsledok 

vyhovuje\ 

nevyhovuje  

kontrolu 

vykonal 

kontrolu 

preveril 

kontrolu 

prevzal 

V
ýs

tu
pn

á 

1 Kontrola geometrie 
kontrola geometrie 

stavby 
ČSN EN 1996-2 

PD 
SV, M 

každá ucelená 
časť 

vizuálna kontrola, 
kontrola meraním 

zápis do SD 

  

meno:       

dátum:       

podpis:       

2 
Kontrola väzieb 
medzi murivom 

kontrola presnosti 
väzieb muriva, ich 

prevedenie, 
dokončenosť 

ČSN EN 1996-2 
PD, dokumenty 

výrobcu 
TDI, SV, M 

jednorázovo pri 
ukončení 

vizuálna kontrola zápis do SD 

  

meno:       

dátum:       

podpis:       

3 
Kontrola prevedenia 

podľa PD 

kontrola prevedenia 
podľa PD, rozmery, 
kvalita prevedenia 

PD TDI, SV, M 
jednorázovo pri 

ukončení 
vizuálna kontrola, 
kontrola meraním 

zápis do SD, 
zmeny do PD 

  

meno:       

dátum:       

podpis:       

 

 

Vysvetlivky: 

 

SV – stavbyvedúci    PD - projektová dokumentácia 

M – majster     ZOD - zmluva o dielo 

GD – geodet     SD - stavebný denník 

TDI - technický dozor investora   PR - protokol 

      DL - dodací list 
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Zoznam použitých noriem: 

 

„Vyhláška 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb“ 

„Vyhláška 350/2012 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)“ 

 

„ČSN EN ISO 6284   Výkresy ve stavebnictví - Předepisování mezních odchylek“ 

 

„ČSN EN 13670  Provádění betonových konstrukcí“ 

„ČSN EN 845-2  Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 2: Překlady“ 

„ČSN EN 771-1  Specifikace zdicích prvků - Část 1: Pálené zdicí prvky“ 

„ČSN EN 998-1  Specifikace malt pro zdivo - Část 1: Malta pro vnitřní a vnější omítky“ 

„ČSN EN 998-2  Specifikace malt pro zdivo - Část 2: Malta pro zdění“ 

„ČSN EN 1996-2  Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva“ 

 

„ČSN 26 9010   Manipulace s materiálem. Šířky a výšky cest a uliček“ 

„ČSN 01 3481   Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy betonových konstrukcí“ 

„ČSN 73 0205   Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti“ 

„ČSN 72 2600   Cihlářské výrobky. Společná ustanovení“ 
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2. Popis kontrol 

 

2.1. Kontrola vstupná 

 

1. Kontrola projektovej dokumentácie 

 

 Projektová dokumentácia musí byť zhotovená v súlade s platnou legislatívou, 

„Vyhláška č. 350/2012 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)“. 

 Kontrolujeme, či je dokumentácia jednotlivých dielčích konštrukčných celkov 

v súlade s prevedením celej konštrukcie. 

 Pred zahájením prác musí byť projektová dokumentácia skontrolovaná a odsúhlasená 

investorom, aby v prípade zistení nesúladu s jeho požiadavkami, bolo možné projekt upraviť. 

Pred zahájením prác je nutné mať platné stavebné povolenie. Technologický predpis pre 

murovanie, musí vychádzať z technických listov výrobcu a musí podrobne popisovať 

pracovné postupy a činnosti realizácie výstavby. 

 

2. Prevzatie pracoviska 

 

 Stavenisko musí byť pred zahájením prác riadne upratané a vybavené podľa zmluvne 

dohodnutého stavu. Nesmú sa na ňom nachádzať pomôcky a zariadenia použité pri predošlej 

etape spodnej hrubej stavby. Kontrolu vykoná technický dozor investora spolu so 

stavbyvedúcim a majstrom. 

 Pri prevzatí pracoviska musí byť zabezpečené: 

- potrebné vybavenie staveniska (sociálne zariadenia, kancelárie, pripravené 

skladovacie plochy a sklady materiálov, zariadenia pre potreby pracovníkov – 

šatne, úkryt pred nepriaznivými poveternostnými podmienkami, potrebné 

inžinierske siete); 

- pripravenosť prístupových ciest potrebných pre dovoz materiálu a celkový chod 

stavby; 

- dokončenie predošlých konštrukcií. 

 Ďalej je nutné dbať na vymedzenie pracovného úseku pre murovanie: 

- časť pracovná – cca 650 mm šírky (500 – 700 mm) 

- časť materiálová – cca 900 mm šírky (500 – 1 000 mm) 
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- časť dopravná – cca 1 200 mm šírky (1 000 – 1 200 mm) 

 O predaní a prevzatí pracoviska bude spísaný protokol, ktorý bude odsúhlasený 

všetkými zmluvnými stranami. 

 

3. Kontrola prevedenia predošlých prác 

 

 Pred zahájením prác murovania je nutné mať kompletne ukončené predošlé práce, čo 

zahŕňa vybetónované základy spolu so základovou doskou a pásmi hyrdroizolácie pod 

nosnými stenami. Pri betonáži podkladovej dosky musí byť dodržaná stanovená dĺžka 

technologickej prestávky, rovinnosť a vodorovnosť konštrukcie. Konštrukcia musí byť 

dostatočne tuhá, kvalitne prevedená a vizuálne nesmú byť viditeľné žiadne poruchy. 

V prípade zistenia závad je nutné tieto nedokonalosti odstrániť, pričom o všetkom bude 

vedený záznam v stavebnom denníku.  

 Pri tejto kontrole sa meria aj veľkosť a poloha prestupov v základovej konštrukcii 

podľa projektovej dokumentácie. 

 

 Povolené odchýlky pri meraní rovinnosti základovej dosky: 

 

Tabuľka č.3: „Kontrola rovinnosti rovinných plôch“ 

Dĺžka dosky ≤ 1m ≥ 1m do 4m ≥ 4m do 10m ≥ 10m do 16m ≥ 16m 

Odchýlka 4 mm 6 mm 12 mm 15 mm 20 mm 

 

 Pre vodorovné konštrukcie sa každých 100 m2 kontrolovanej plochy vykoná najmenej 

5 meraní. 

 Miestna rovinnosť povrchu sa kontroluje na vzdialenosť 2 m. Odchýlky miestnej 

rovinnosti sa stanovia pomocou dvojmetrovej laty s dvoma libelami, na ktorých koncoch sú 

podložky o rovnakej výške a pôdorysnej ploche (podložky umožňujú eliminovať vplyv 

miestnych nerovností, ktoré by mohli skresliť výsledok merania). Namerané odchýlky sa 

napokon zmerajú posuvným meradlom. 

 

 Pomôcky potrebné ku kontrole: 

- nivelačný prístroj, nivelačná lata, teodolit, meter, vodováha dl 2m 
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 Kontrola hydroizolácie: 

 Vizuálne sa kontroluje správne uloženie hydroizolačných pásov pod miesta uloženia 

nosných stien. Skontroluje sa presah hydroizolácie ktorý musí byť min. 150 mm, kvalita 

prevedenia a poškodenia pásov (diery, trhliny, ...), ktoré sa musia odstrániť ešte pred 

zahájením prác.  

 

4. Kontrola dodaného materiálu 

 

 Všetok dodaný materiál musí pri dodaní prejsť kontrolou na základe údajov, 

uvedených v ich výrobnej dokumentácii a v projektovej dokumentácii. Vlastnosti použitého 

materiálu musia byť preukázané certifikátom, osvedčeným o akosti (prehlásenie o zhode, ES 

certifikát zhody), a dokladom (identifikačným CE štítkom). Spôsob prebratia materiálu je 

vopred stanovený medzi predávajúcim a odberateľom. 

 Pri prevzatí paliet s materiálom, obaly materiálu nesmú vykazovať poškodenie a mali 

by zaisťovať ochranu pri nepriaznivých poveternostných podmienkach (napr. dážď) a 

manipulácii s materiálom (napr. súdržnosť). 

 

 Pri kontrole dodávky materiálu sa kontroluje: 

- výrobca, dátum výroby, označenie výrobku, poškodenie fólie, poškodenie 

výrobkov, znečistenie 

 

 Pri náhodnej kontrole kusového muriva sa kontroluje (kontroluje sa voľným okom, za 

denného svetla na suchom prvku): 

- rozmery, pravouhlosť, rovinnosť a kolmosť, farba, hmotnosť, trieda akosti; 

neporušenosť(trhliny) 

 

 O správnosti dodávky sa spíše protokol, ktorý je súčasťou stavebného denníka. 

 

5. Kontrola skladovania materiálu 

 

 Pri skladovaní materiálu sa musí postupovať tak, aby nedošlo k znehodnoteniu 

a poškodeniu dodaného materiálu. Plocha určená k skladovaniu musí byť spevnená (v tomto 

prípade je zhotovená zo štrkového podkladu), upravená, odvodnená a v dosahu žeriava. 
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 Prvky sa môžu uskladňovať na seba, ale musia byť podložené podkladkami z dreva, 

vo vzdialenosti max. 1/10 rozpätia od obidvoch krajov (max. 600 mm od kraja). Podkladky 

musia byť umiestnené nad sebou vo zvislej ose. Musia sa ukladať aj pod najspodnejší diel 

z dôvodu oddelenia materiálu od stekajúcej vody zo skládky. Prvky sa môžu nad seba 

skladovať do výšky max. 2 m (výrobca Porotherm stanovuje maximálne množstvo na seba 

uložených paliet 3 ks). 

 

 Medzi prvkami musí byť utvorený dostatočný manipulačný priestor, min. 450 mm pre 

ukotvenie nosných prvkov. Priestor potrebný pre pohyb osôb medzi jednotlivými hromadami 

skládky musí byť min. 700 mm. Nepriechodný priestor musí mať minimálny rozmer 350 mm. 

Prejazdový priestor musí mať min. rozmer 3 500 mm. 

 

6. Kontrola strojov a zariadení 

 

 Pred zahájením prac je nutné skontrolovať technický stav strojov použitých pri 

riešenej etape výstavby. Vykoná sa kontrola technického stavu strojov. Táto kontrola sa 

vykoná vizuálne. Majster skontroluje či na strojoch neuniká olej, či nie sú odhalené prívodové 

káble a iné. V prípade zistenia závad, je nutné tieto poškodenia odstrániť pred zahájením 

samotných prác. Stroje podliehajúce pravidelnej revízii musia mať túto revíziu platnú v dobe 

pred zahájením prac i po jeho skončení. 

 

 Zvolené stroje musia splňovať požiadavky potrebnej únosnosti pri potrebnom 

vyložení. Musia byť postavené podľa výkresu zariadenia staveniska. 

 

7. Kontrola spôsobilosti pracovníkov 

 

 Všetci pracovníci musia byť oboznámeným s bezpečnostnými predpismi spojenými 

s prácami na stavbe, musia byť oboznámený s pracovnými postupmi, riadne preškolený 

a musia dbať na zvýšenú bezpečnosť pri prácach vo výškach. 

 O všetkých školeniach bude vykonaný záznam v stavebnom denníku spolu s podpismi 

všetkých zúčastnených osôb. 

 U pracovníkov, pri ktorých činnosti sa požaduje zvláštne oprávnenie, je nutné toto 

oprávnenie doložiť platným preukazom alebo certifikátom, v opačnom prípade sa pracovník 

nebude považovať za spôsobilého na vykonávanie požadovanej práce. 
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8. Kontrola pracovných podmienok 

 

 Pri prácach vo výškach je nutné za nepriaznivých poveternostných podmienok tieto 

práce urýchlene prerušiť, pretože hrozí zvýšené riziko nebezpečenstva pádu pracovníkov. 

 

 Murovanie je nutné prerušiť za nepriaznivých poveternostných podmienok ktorými sú: 

- dážď, búrka; 

- sneh; 

- námraza; 

- čerstvý vietor (max. rýchlosť vetra 8 m/s) 

- silný vietor (max. rýchlosť vetra 11 m/s); 

- nízka viditeľnosť (menej ako 30 m); 

- ak teplota trvalo klesne pod -10°C 

 

 Pokiaľ murovanie prebieha pri nízkych teplotách, murovaním pri nízkych teplotách sa 

rozumie prostredie s priemernou dennou teplotou menej ako 5°C, alebo pokles teploty pod 

0°C (priemerná denná teplota sa vypočíta ako priemer z najvyššej a najnižšej teploty 

nameranej za 24 hodín), musíme kontrolovať teplotu malty a povrchu položeného muriva 

(teplota nesmie klesnúť pod 10°C). 

 Opatrenia pre murovanie za nízkych teplôt: 

- ak klesne teplota pod 5°C, odporúča sa k výrobe malty použiť nehasené vápno; 

- ak klesne teplota pod 0°C, odporúča sa ohrievať zámesovú vodu; ak klesne teplota 

pod -5°C, odporúča sa ohrievať zámesovú vodu aj kamenivo a predĺžiť dobu 

miesenia na dvojnásobok (teplota malty pred použitím nesmie klesnúť pod 15°C); 

- ak teplota trvalo klesne pod 0°C, odporúča sa použitie malty o jeden stupeň 

vyššej, než je malta projektom stanovená (je možné použiť prísad a prímesí malty, 

ale jej vlastnosti je nutné overiť skúškami podľa „ČSN EN 998-1 Specifikace malt 

pro zdivo - Část 1: Malta pro vnitřní a vnější omítky“ a „ČSN EN 998-2 

Specifikace malt pro zdivo - Část 2: Malta pro zdění“) a na základe dohody s 

projektantom. 

 

 Pri murovaní za vysokých teplôt sa musia prvky vlhčiť, aby po nanesení malty 

nedochádzalo z odoberaniu vody malte. Vlhčiť je potrebné aj po dlhšej prestávke. Za suchého 
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a horúceho počasia musí byť murivo chránené pred vysušovaným a prudkým slnečným 

žiarením zakrytím (napr. textíliou) a taktiež je potrebné murivo vlhčiť. 

 Teplota sa sleduje 3x denne teplomermi a musí byť zaznamenaná v stavebnom 

denníku. 

 

2.2. Kontrola medzioperačná 

 

1. Kontrola vytýčenia stien 

 

 Ide o druhú kontrolu vytýčenia stien pred zahájením murovania. Presnosť musí byť 

približne rovnaká ako pri prvom vytýčení. Slúži k overeniu a presnejšiemu určeniu osadenia 

muriva. Kontrola je súčasťou vytýčenia stien. 

 

 Rozlišujeme tri druhy kontroly: 

1)  Kontrola sa realizuje rovnakým postupom ako pri prvom vytýčení a za použitia 

 rovnakých pomôcok. 

2)  Kontrola sa realizuje iným postupom ako pri prvom vytýčení s približne 

 rovnakou presnosťou. 

3)  Kontrola je realizovaná pomocou kontrolných geometrických prvkov (musí sa 

 zaistiť úplnosť kontroly). 

 

 Kontrola stien, vzhľadom k pôdorysnej osnove vzťažných priamok alebo ku stranám 

podrobnej vytyčovacej siete sa kontroluje 100 mm nad úrovňou hrubej podlahy u stĺpu v ose 

povrchových plôch, u stien a osadených dielcov 100 mm od zvislých hrán. 

 Budúce steny sa na podkladanú železobetónovú dosku vyznačujú kriedou a pred 

murovaní sa dodatočne premerajú pásmom. 

 

 Medzné odchýlky vytýčenia sa predpisujú vo vytyčovacích výkresoch podľa zásad 

„ČSN EN ISO 6284 Výkresy ve stavebnictví - Předepisování mezních odchylek“ 

 

2. Kontrola malty 

 

 Kontroluje sa akosť použitej malty. Kontrola sa realizuje v súlade s „ČSN EN 998-2 

Specifikace malt pro zdivo - Část 2: Malta pro zdění“ 
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 Pri kontrole malty na murovanie je potrebné vykonať kontrolu pri každých 100 m3 

vyrobenej malty. 

 Charakteristická počiatočná pevnosť v šmyku navrhovanej malty obyčajnej je 0,15 

MPa (použitá malta obyčajná MVC 10). 

 

3. Kontrola založenia prvej vrstvy muriva 

 

 Pri založení prvej vrstvy muriva je nutné skontrolovať presné osadenie muriva podľa 

projektovej dokumentácie. 

 Hrúbka zakladacej špáry je cca 12 mm podľa rovinnosti povrchu. Pri prvej vrstve 

muriva sa pri uložení zakladacej malty kladie dôraz na dostatočné vyrovnanie pokladu 

(základovej dosky), čím sa dosiahne rovinnosť celej konštrukcie (steny). Minimálna hrúbka 

mlatového lôžka sa meria od najvyššieho miesta podkladu. Kontroluje sa rovinnosť vrchnej 

plochy osadených tvárnic pomocou dvojmetrovej laty s libelou. Ako prvé sa osadzujú tvárnice 

v rohoch, ktoré vynášajú rovinu, do ktorej sa ukladajú ďalšie tvárnice. Rovinnosť a presnosť 

sa skontroluje pomocou šnúrky spojenej v rohoch stien, ktorú vedieme z vonkajšej strany 

tehál. 

 

4. Kontrola previazania muriva 

 

 Tehly je potrebné previazať v každom zakončení styku a kríženia stien a taktiež pri 

murovaní rohov. Murivo s otvormi (použité murivo Porotherm) sa musí murovať tak, aby 

tehly boli obrátené dierovanou časťou nahor, nie do líca steny. 

 Steny musia tvoriť jeden konštrukčný celok, čo je dosiahnuté potrebným previazaním 

ktoré musí byť väčšie z hodnôt 0,4 x h (h - výška bloku) alebo 50 mm. V prípade použitých 

keramických tehál Porothem s výškou tehly 238 mm je min. dĺžka previazania muriva 95 mm.

 V miestach kríženia priečok je potrebné mať uložené do každej druhej ložnej špáry 

oceľové vložky, na ktoré sa budú napájať budúce priečky. 

 

5. Kontrola prevedenia špár 

 

 Keramické tvárnice Porotherm sú spojované na pero a drážku, čo znamená že sa malta 

nesmie ukladať do styčných špár. Ložné špáry musia mať hrúbku uloženia cca 12 mm 
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(požadovaný rozmer by mal byť čo najpresnejšie dodržaný, nedodržanie má za následok 

poruchy konštrukcií) a medzery musia byt celé vyplnené maltou. 

 Medzné odchýlky hrúbky špár (kolmá vzdialenosť stykových plôch dielcov) medzi 

stavebnými dielcami sa stanovuje na základe konštrukčného a technologického riešenia ich 

styku a spoja. Pri hrúbke 12 mm je tolerancia hrúbky špáry ±1 mm. 

 Lícovaná plocha steny nesmie mať viditeľné hrubé nerovnosti. Malta ktorá preteká cez 

povrch tvárnic musí byť odstránená do maximálnej hĺbky 15% hrúbky steny. Medzná 

odchýlka odstupov medzi jednotlivými murovanými prvkami konštrukcie, ktorá sa následne 

omieta, nesmie prekročiť 5 mm. 

 Pri tehlách s dutinami je potrebné použiť maltu dostatočnej konzistencie, aby sa 

zabránilo nadmernému vtekaniu malty do dutín tvárnice. 

 

 Malta musí byť na stavenisku pripravená podľa miešacieho predpisu, ktorý zaistí 

potrebné funkčné vlastnosti malty. Pokiaľ je potrebné maltu upraviť, musí tak byť vykonané 

za súhlasu projektanta. Malta musí byť pripravená za požadovanú dobu 2-3 min., v prípade 

potreby je možné aj dlhšie (max. 15 min.). Malta nesmie byť počas prípravy nijako 

znečistená. 

 

6. Kontrola napojenia priečok 

 

 Priečky sú k murivu naviazané pomocou oceľových kotiev, ktoré sa vkladajú do 

každej druhej ložnej špáry muriva tak, aby bola kotva rovnomerne rozložená do nosného 

muriva a budúcej priečky. Pri kontrole sa skontroluje správne osadenie kotiev a poloha podľa 

projektovej dokumentácie. 

 

7. Kontrola vynechania otvorov 

 

 Majster meraním skontroluje polohu a rozmer otvoru podľa projektovej dokumentácie, 

vrátane vodorovnosti parapetu u okenných otvorov. 

 Rozmer pravouhlých otvorov sa skontroluje 100 mm od hrán konštrukcie alebo 

uprostred výšky a dĺžky otvoru. 

 Požiadavky na kolmosť a rovinnosť otvorov v zvislej aj vodorovnej ose sú rovnaké 

ako pre murivo ± 25 mm. 
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 Povolená tolerancia miestnej prítomnosti: 

 

Tabuľka č.4: „Tolerancia miestnej prítomnosti“ 

Predmet Na dĺžku 2 m 

Hrany a kúty (steny, stropy, otvory, atď.) 6 mm 

 

 Medzné odchýlky geometrických parametrov pravouhlých otvorov bez výplní 

v zvislých a vodorovných konštrukciách sa stanovia na základe funkčných požiadaviek pre 

ich medzné rozmery. Medzné odchýlky rozmerov otvorov sa stanovia s ohľadom funkčnú 

toleranciu špár medzi ostením a výplňou (prípadne parapetom, prahom) a nadpražím. 

 

8. Kontrola správneho osadenia prekladov 

 

 U použitých keramických plochých prekladov Porotherm sa kontroluje správnosť 

uloženia. Z boku prekladu sú do prekladov vyryté šípky ↑ s nápisom Top určujúce polohu 

prekladu v murive – po zabudovaní prekladu do muriva musia šípky smerovať nahor. 

Preklady sa ukladajú na výškovo vyrovnané murivo do 10 mm hrubého maltového lôžka. 

Dĺžka uloženia musí byť minimálne 120 mm. 

 Pri použitom druhu plochých prekladov sa kontroluje správnosť podoprenia, aby 

nedochádzalo k nadmernému prehnutiu prekladov po vymurovaní do potrebnej výšky nad 

prekladmi. Podoprenie musí byť prevedené pomocou provizórnych podpor (napr. drevených 

stĺpikov) rovnomerne tak, aby vzdialenosť medzi podporami alebo podporov a nosnou stenou 

bola minimálne 1,0 m. 

 

 Použité preklady musia zodpovedať prekladom navrhnutým v projekte. Pri uložené je 

nutné dbať na to, aby preklad nebol položení na tvárnice delené, upravené orezaním. V mieste 

uloženie musia byť použité tvárnice celé alebo polovičné, ktoré boli ako polovičné vyrobené. 
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 Spôsob podoprenia prekladov: 

 

Obrázok č.71: „Spôsob podoprenia prekladov Porotherm“ 

 

 

9. Kontrola prevedenia priečok 

 

 V mieste napojenia priečok na nosené steny musia byť tvárnice namaltované z bočnej 

strany (na styčnú špáru) a priložené k nosnému murivu. Priečky musia byť do muriva 

zaviazané pomocou nerezových kotiev. Kotvy sú do nosného muriva osadzované pri 

murovaní nosných stien do každej druhej ložnej špáry v mieste napojenia priečok podľa 

projektovej dokumentácie. Plochá kotva je vtlačená do maltového lôžka špáry muriva tak, aby 

jej dĺžka bola rovnomerne rozložená medzi stenu a priečku. 

 Priečky musia byť vymurované v súlade s projektovou dokumentáciou. Správnosť 

osadenia priečok skontroluje stavbyvedúci s majstrom. 

 

10. Kontrola dodržania rozmerov podľa projektovej dokumentácie 

 

 Kontroluje sa rovinnosť a zvislosť jednotlivých konštrukčných celkov v rozmedzí 

povolenej tolerancie. 

 

 Dovolená odchýlka zvislosti: 

 

Tabuľka č.5: „Odchýlky zvislosti“ 

Predmet kontroly 
Výška konštrukcie v m 

2,5-4 

Stena ± 8 mm 
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 Dovolená odchýlka rovinnosti: 

 

Tabuľka č.6: „Odchýlka rovinnosti“ 

Pre dlhší rozmer plochy v m 

Predmet < 1,0 1-4 4-10 10-16 > 16 

Steny s nedokončeným 

povrchom 
6 mm 12 mm 15 mm 20 mm 25 mm 

 

 Kontrola rovinnosti a zvislosti muriva sa meria 2 m latou s libelou alebo meracím 

prístrojom. 

 

 Medzné odchýlky rozmerov konštrukčných celkov: 

 

Tabuľka č.7: „Medzné odchýlky rozmerov konštrukčných celkov“ 

Rozmer 
Medzná odchýlka v mm pre rozsah rozmerov v m 

< 4 4 - 8 8 - 16 > 16 

Dĺžka, šírka (hĺbka) ± 20 ± 25 ± 30 ± 40 

Výška ± 25 ± 30 ± 40 ± 50 

 

 Informatívne odchýlky muriva: 

 

Tabuľka č.8: „Informatívne odchýlky muriva“ 

 Stena 

Hrúbka muriva ± 5 

Rozmer otvoru ± 10 

Odklon od zvislice na výšku 4m ± 10 

Nerovnosť lícového povrchu (2m lata) ± 5 

Vodorovnosť ložných špár (8-16m) ± 12 

 

 Rozmerové odchýlky jednotlivých konštrukčných častí sa stanovia na základe merania 

a porovnaním s rozmermi podľa projektovej dokumentácie. 
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2.3. Kontrola výstupná 

 

1. Kontrola geometrie 

 

 Kontrola kompletnej konštrukcie s projektovou dokumentáciou. Medzné odchýlky 

musia byť v rámci povolených tolerancií. 

 Medzné hodnoty tolerancie sú zaznamenané v tabuľkách č. 5,6,7 a 8 medzioperačnej 

kontroly v bode č.10. 

 

 Zvislosť stien sa kontroluje u konštrukcií 100 mm nad úrovňou hrubej podlahy a 100 

mm pod úrovňou stropu (100 mm od zvislých hrán). Zvislosť stien musí byť kontrolovaná 

v každom podlaží vždy v rovnakom mieste. U obvodových stien sa zvislosť meria na hrane 

steny a v ose okenného otvoru. 

 Vodorovné vzdialenosti zvislých povrchov konštrukcií sa kontrolujú v úrovni 100 mm 

nad hrubou podlahou a 100 mm od kútov (dĺžka, šírka), prípadne ešte 100 mm pod stropom 

uprostred výšky steny. 

 

 Najväčšie povolené odchýlky pre murované prvky: 

 

Tabuľka č.9: „Povolené odchýlky pre murované prvky“ 

Pozícia Najväčšia povolená odchýlka 

Zvislosť 

V rámci jedného podlažia 

Zvislá súososť 

± 20 mm 

± 20 mm 

Rovinnosť 1 

V dĺžke akéhokoľvek jedného metra 

V dĺžke 10 metrov 

± 10 mm 

± 50 mm 

Hrúbka 

Jednej zvislej vrstvy steny 2 
Väčšia z hodnôt: 

± 5 mm alebo ± 5 % hrúbky vrstvy ± 10 mm 
1Odchylka rovinnosti sa meria od referenčnej priamky rovinnosti medzi akýmikoľvek 

dvoma bodmi. 
2S výnimkou vrstiev o hrúbke rovnej dĺžke alebo šírke jedného murovacieho prvku, 

ktorého tolerancia príslušného rozmeru určuje povolenú odchýlku hrúbky tejto vrstvy. 
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2. Kontrola väzieb medzi murivom 

 

 Pri tejto kontrole je potrebné skontrolovať výrobcom predpísané minimálne rozmery 

previazania keramických tvárnic. 

 Steny musia tvoriť jeden konštrukčný celok, čo je dosiahnuté potrebným previazaním 

tehál. Tehly musia byť správne previazané po celej svoj dĺžke a výške bez výnimiek. Túto 

kontrolu je nutné realizovať počas celej dĺžky trvania murovania, aby nedošlo k statickému 

poškodeniu konštrukcie. Potrebné previazanie tehál odpovedá väčšej z hodnôt 0,4 x h (h - 

výška bloku) alebo 50 mm. V prípade použitých keramických tehál Porothem s výškou 238 

mm je min. dĺžka previazania muriva 95 mm. Doporučený pôdorysný modul stavby 250 x 

250 mm predurčuje dĺžku väzby 125 mm. 

 

3. Kontrola prevedenia podľa projektovej dokumentácie 

 

 Kontrolu vykonáva stavbyvedúci spolu s majstrom a technickým dozorom investora. 

Kontroluje sa správnosť a úplnosť prevedenia všetkých konštrukcií. Konštrukcie musia byť 

prevedené v súlade s projektovou dokumentáciou. Odchýlky musia byť menšie ako medzná 

povolená hodnota a musí byť zaistená stabilita a tuhosť celej konštrukcie. 

 U tejto kontroly sa kontrolujú odchýlky zvislosti, polohy, výškových rozmerov 

a záväznosti. Pri meraní zvislých rozmerov sa výšky prenášajú od základnej (nulovej) úrovne 

buď vonku, alebo vo vnútri objektu. Pri meraní zvislých konštrukcií vo vodorovnej rovine sa 

používajú vytýčené osi týchto konštrukcií. Náväznosť, excentricita zvislých konštrukcií sa 

meria optickým dostreďovačom.  

 

 V pôdoryse sa rozmery a tvar budovy kontrolujú meraním dĺžok v úrovni hrubej 

podlahy nadzemného podlažia na vonkajšom líci. 

 

 Medzné odchýlky celkových rozmerov a polohy konštrukcií (mm): 

 

Tabuľka č.10: „Medzné odchýlky celkových rozmerov a polohy konštrukcií“ 

Predmet 
Základné rozmery v m 

< 4 4 - 8 8 - 16 16 - 25 > 25 

1. Rozmery v pôdoryse ± 12 ± 15 ± 20 ± 25 ± 30 

2. Rozmer v náryse ± 15 ± 15 ± 20 ± 30 ± 30 
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3. Svetlé rozmery v pôdoryse ± 15 ± 20 ± 25 ± 30 - 

4. Svetlé rozmery v náryse ± 20 ± 20 ± 30 - - 

5. Svetlé rozmery otvorov ± 12 ± 16 - - - 

 

 Medzné odchýlky zvislosti zvislých konštrukcií (mm): 

 

Tabuľka č.11: „Medzné odchýlky zvislosti zvislých konštrukcií“ 

Predmet 
Výška konštrukcie v m 

< 2,5 2,5 – 4,0 > 4,0 

Steny ± 5 ± 8 ± 12 

 

 Tolerancia rovnobežnosti protiľahlých konštrukcií (mm): 

 

Tabuľka č.12: „Tolerancia rovnobežnosti protiľahlých konštrukcií“ 

Predmet 
Dĺžka konštrukcie v m 

< 4 4 - 8 8 - 16 > 16 

Protiľahlé steny a prievlaky 10 12 20 30 

 

 Medzné odchýlky pravouhlosti (mm): 

 

Tabuľka č.13: „Medzné odchýlky pravouhlosti“ 

Predmet 
Dĺžka konštrukcií v m 

< 4 4 - 8 8 - 16 > 16 

Susedné steny a prievlaky ± 4 ± 6 ± 8 ± 10 

 

 Na záver sa zrealizuje zápis do stavebného denníka o prevzatí ucelenej časti stavby. 
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1. Všeobecné informácie 

 

1.1. Všeobecné informácie o stavbe 

 

a) identifikačné údaje stavby 

Názov stavby:   Nájomné bytové domy – Lipa, Breza, Borovica 

Účel stavby:   Stavba pre bývanie (nájomné bytové domy) 

Charakter stavby:  Novostavba 

 

Miesto stavby:  Vysoké Tatry – Tatranská Lomnica, č. parcely 260/61 a 372 

Okres:    Poprad 

Katastrálny úrad:  Poprad 

 

Investor:   Mesto Vysoké Tatry, Starý Smokovec 1, 062 01 Vysoké Tatry, 

    IČO: 00326585 

Zodpovedný projektant: Ing. arch. Branislav Ivan, architektonický ateliér   

    ARCHSTUDIO, spol. s.r.o., Hraničná 4716, 058 01 Poprad 

Zhotoviteľ:   KRYPTON, s.r.o., Partizánska 2898/92, 058 01 Poprad,  

    IČO: 36455849 

 

b) charakteristika stavby 

 Riešeným objektom je novostavba komplexu bytových domov Lipa, Breza, Borovica, 

v Tatranskej Lomnici v oblasti Vysokých Tatier. Objekt je navrhnutý ako stavba trvalého 

charakteru s pôdorysnými rozmermi jedného bytového domu 23,60 m a 17,55 m. Zastavaná 

plocha komplexu je 415,38 x 3 = 1 246,14 m2 a obostavaný priestor 6 320 x 3 = 18 960 m3. 

Objekty sú päť podlažné vrátane obytného podkrovia. 

 Bytový komplex je realizovaný na parcelách č. 260/61 a 372 ktoré spadajú do 

katastrálneho územia Tatranskej Lomnice patriacej pod mesto Vysoké Tatry. Výmera parcely 

260/61 je 4 792 m2 a parcely 372 je 189 m2. Pozemok je vlastníctvom investora, ktorým je 

v riešenom prípade samotné mesto Vysoké Tatry. 

 V blízkosti pozemku sa nachádzajú všetky potrebné inžinierske siete, na ktoré je 

možné riešený objekt napojiť. 
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 Celková dispozičná koncepcia zástavby na predmetnom pozemku vychádza 

z urbanistických možností danej lokality. Vjazd na pozemok je z existujúcej dopravnej 

komunikácie na južnej strane. Osadenie bytových domov na pozemku do maximálnej mieri 

rešpektuje odstupy domov navzájom vzhľadom na preslnenie jednotlivých bytov, odstupy od 

spevnených plôch a komunikácii, odstupy od existujúcich inžinierskych sietí v danom území 

a odstup od miestneho vodovodného toku a orientáciu k svetovým stranám. 

 

 ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY: 

 SO 01 - A Bytový dom „A“ (Lipa) 

 SO 01 - B Bytový dom „B“ (Breza) 

 SO 01 - C Bytový dom „C“ (Borovica) 

 SO 02  Príprava územia 

 SO 03  Rozšírenie miestnych komunikácií 

 SO 04  Terénne úpravy 

 SO 05  Sadové úpravy 

 SO 06  Detské ihrisko a drobná architektúra 

 SO 07  Vonkajšie káblové rozvody NN 

 SO 08  Rozšírenie verejného osvetlenia 

 SO 09  Káblová VN prípojka 

 SO 10 - A Vonkajší kanalizačný rozvod k domu „A“ 

 SO 10 - B Vonkajší kanalizačný rozvod k domu „B“ 

 SO 10 - C Vonkajší kanalizačný rozvod k domu „C“ 

 SO 11  Rozšírenie verejného vodovodu 

 SO 12 - A Vonkajší vodovodný rozvod k domu „A“ 

 SO 12 - B Vonkajší vodovodný rozvod k domu „B“ 

 SO 12 - C Vonkajší vodovodný rozvod k domu „C“ 

 SO 13  Dažďová kanalizácia 

 SO 14  Predložka a rozšírenie existujúcej kanalizácie 

 SO 15  Rozšírenie STL plynovodu 

 SO 16 - A Pripojovací STL plynovod k domu „A“ 

 SO 16 - B Pripojovací STL plynovod k domu „B“ 

 SO 16 - C Pripojovací STL plynovod k domu „C“ 

 SO 17  Predložka a úprava VN káblov 
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 PS 01  Kiosková trafostanica 

 

1.2. Všeobecný popis prác 

 

 Predmetným riešením práce je realizácia murovaných zvislých konštrukcií komplexu 

bytových domov v Tatranskej Lomnici. 

 

Konštrukčné riešenie: 

 Nosné konštrukcie riešených objektov sú navrhnuté z keramických tvárnic značky 

Porotherm. Obvodové nosné steny sú z tvárnic Porotherm 30 P+D, vnútorné nosné steny 

z tvárnic Porotherm 25 P+D a Porotherm 17,5 P+D. 

 Naddverné preklady vnútorných stien sú zo systémových prekladov Porotherm KPP 

120x65 dl. 1000 mm a dl. 1250 mm. Nadokenné a naddverné preklady na obvodových 

stenách sú súčasťou stužujúcich železobetónových vencov vedených nad nosnými stenami 

objektu. 

 Spojovacím materiálom je malta Baumit 100 (MVC 10). 

 

 

2. Základné riešenie zariadenia staveniska 

 

2.1. Charakteristika staveniska 

 

a) popis staveniska 

 Predmetný pozemok sa nachádza v tichej zóne existujúcej sídliskovej zástavby 

mestskej časti Vysoké Tatry – Tatranská Lomnica. V severozápadnej časti pozemku sa 

nachádza lesný porast (stromy), ako aj pozdĺž miestneho potoka., vytvárajúc prirodzený 

biokoridor. Pozemok je mierne svahovitý, klesá od severozápadnej k juhovýchodnej strane. 

 Objekty sú situované na parcele č 260/61. taktiež aj prípojky inžinierskych sietí 

k plánovaným objektom budú vedené na parcele investora. 

 Na pozemku sa v súčasnosti nachádza vzrastlá zeleň, ktorú je nutné pred samotnou 

realizáciou odstrániť. Ide o odstránenie približne 25 stromov, pričom ich výrub bol schválený 

príslušnými orgánmi. 

 V blízkosti pozemku sa nachádzajú všetky potrebné inžinierske siete. 
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 Prístup stavebných mechanizmov na pozemok nie je zložitý. Pozemok je vlastníctvom 

investora. Uvoľnenie staveniska na výstavbu nie je potrebné. Nie je potrebný ani záber 

poľnohospodárskej, resp. lesnej pôdy. Preložky inžinierskych sietí budú realizované (bod č. 

2.1 d)). 

 Charakter okolitého terénu ostane zachovaný aj po výstavbe. 

 

b) výškové pomery staveniska 

 Pozemok je mierne svahovitý, klesá od severozápadnej k juhovýchodnej strane 

pozemku. Pozemok je bez výrazných zlomov. 

 Riešená parcela nie je v evidencii poľnohospodárskeho ani lesného fondu. 

 

c) vymedzenie obvodu staveniska 

Vymedzenie obvodu staveniska: 

- severná strana – lesný porast 

- južná strana – miestna prístupová komunikácia 

- východná strana – sídlisková zóna 

- západná strana – miestny potok s lesným porastom 

 

 Stavenisko bude oplotené vlnitými plechovými doskami o výške 2,0 m kotvenými do 

betónových podstavcov. 

 Vstup na stavenisko je umožnený z južnej strany. 

 Oplotenie staveniska bude realizované po celom obvode staveniska, aby sa zamedzilo 

prístupu nepovolaných osôb. V oplotení bude osadená vstupná uzamykateľná brána , slúžiaca 

na vjazd a výjazd vozidiel, ako i na vstup pracovníkov. 

 Stavenisko bude označené príslušnými výstražnými značkami osadenými pri vstupnej 

bráne a po obvode staveniska: 

 

Výstražné značky: 

- zákaz vstupu na stavenisko nepovolaným osobám 

- nebezpečenstvo úrazu 

- strážený objekt 
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 Stavebné práce vykonávané mimo obvod staveniska, v pracovných pásoch, budú 

rovnako zabezpečené prenosným oplotením. V týchto pásoch budú realizované prípojky 

inžinierskych sietí spolu s preložkami (bod č. 2.1 d)). 

 Po ukončení predpísaných skúšok na jednotlivých prípojkách je potrebné geodeticky 

zamerať skutočné trasy prípojok. 

 

d) vedenie inžinierskych sietí 

 Stavba bude napojená na všetky potrebné inžinierske siete. Na pozemku sa pred 

realizáciou nachádza splašková kanalizácia, ktorú bude nutné preložiť. Rovnako sa na 

pozemku nachádza VN rozvod elektrickej energie, ktorý bude pred výstavbou čiastočne 

upravený, presunutý ku kioskovej trafostanici. 

 Jestvujúce inžinierske siete na stavenisku je nutné zabezpečiť proti poškodeniu podľa 

pokynov správcov sietí. 

 Nové prípojky musia byť vytýčené a odsúhlasené správcami príslušných sietí. 

 

Riešené prípojky s napájacími miestami: 

 

• Vonkajšie káblové rozvody NN 

 Bytové domy v Tatranskej Lomnici budú napojené na elektrickú energiu 

z projektovanej trafostanice. Všetky skrine SR, RE budú verejne prístupné. Skrine SR 

budú napojené z dvoch strán. Káble budú vedené prevažne v zelenom páse. 

 

• Verejné osvetlenie 

 Napojenie verejného osvetlenia bude zo stožiarovej svorkovnice existujúceho stožiara 

verejného osvetlenia č 1348. 

 

• Káblová VN prípojka 

 Kiosková trafostanica bude napojená na el. energiu z existujúceho VN kábla ANK 95, 

ktorý napája trafostanicu Čukotka TS05540004. 
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• Vonkajšia kanalizačná prípojka 

Splašková a dažďová voda budú odvádzané osobitne. Dažďová voda bude odvádzaná 

gravitačne do susediaceho potoka. Príslušný spôsob odvedenia dažďových vôd bol 

odsúhlasený príslušnými orgánmi štátnej správy. 

Splašková kanalizačná prípojka bude napojená na kanalizáciu DN 300. 

Kanalizačné prípojky sú navrhnuté z PVCU DN 150. 

 

• Verejný vodovod 

 Plánované napojenie prípojky na verejný vodovod DN 100 pri bytovom dome „A“. 

 Vodovodná prípojka je navrhnutá z PE DN 100. 

 

• Dažďová kanalizácia 

 Dažďová voda bude odvádzaná gravitačne do susediaceho potoka. Príslušný spôsob 

odvedenia dažďových vôd bol odsúhlasený príslušnými orgánmi. 

 

• Plynovod 

Plánované napojenie na existujúci plynovod DN 80, prevádzkový pretlak 100 kPa. 

Prípojka plynu je navrhnutá PE DN 25. 

 

e) úprava staveniska 

 Pred zahájením hlavnej stavebnej činnosti je potrebné zrealizovať prípravné práce: 

- odstránenie vzrastlej zelene, cca 25 stromov 

- odobratie vrstvy humóznej zeminy o hrúbke cca 20 cm z terajšej plochy zelene 

riešeného územia 

- vyrovnanie terénu 

 

f) odvodnenie a odkanalizovane staveniska 

 Stavenisko je možné odvodniť od povrchovej vody do jestvujúcej kanalizačnej siete 

vyspádovaním do záchytných rigolov a odtiaľ odvádzať do kanalizácie. Sociálne–hygienické 

zariadenie staveniska bude odkanalizované do novo navrhovanej splaškovej kanalizačnej 

prípojky. 
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g) určenie skladovacej a manipulačnej plochy 

 Materiály použité pri výstavbe je možné skladovať na ploche staveniska. 

 Na uskladnenie materiálov, ktoré podliehajú poveternostným podmienkam (vápno, 

cement,...), alebo by im hrozilo odcudzenie (náradie,...), slúžia plechové uzamykateľné sklady 

(2 plechové sklady na každý z bytových domov) 

 Keramické tvárnice budú uskladnené podľa pokynov výrobcu. Skladovacie miesto 

bude upravené, spevnené, odvodnené, vyrovnané, a v dosahu žeriava. Skládka bude tvorená 

štrkovým násypom. Palety budú na skládke pokladané na seba, a preložené drevenými 

hranolmi z dreva, o vzdialenosti max. 1/10 rozpätia od obidvoch krajov (max. 600 mm od 

kraja). Drevené hranoly budú ukladané medzi paletami aj pod najspodnejšou paletou 

z dôvodu oddelenia materiálu od stekajúcej vody zo skládky. Prvky sa môžu nad seba 

skladovať do výšky max. 2 m (podľa pokynov výrobcu Porotherm max. 3 palety na sebe). 

 

2.2. Kapacita a využitie objektov na účely zariadenia staveniska 

 

 Zhotoviteľ si pre svoju potrebu na stavenisku umiestni zostavu staveniskových buniek. 

Priestor pre umiestnenie objektov zariadenia staveniska je zrejmí z prílohy „B.5 Výkres 

zariadenia staveniska“. Staveniskové bunky budú využívané ako šatne a prezliekarne 

pracovníkov, kancelárske priestory vedenia stavby a rovnako sklady materiálu. 

 Sociálne objekty budú súčasťou staveniskových buniek a budú napojené dočasnými 

prípojkami na NN, vodu a kanál s príslušnými povoleniami správcov jednotlivých sietí. 

 Podľa personálneho obsadenia stavby je zrejmý počet pracovníkov nachádzajúcich sa 

na výstavbe bytového komplexu a z toho vyplývajúca kapacita navrhovaných objektov 

zariadenia staveniska. 

 

Pri technologickej etape murovania budú na stavbe  jedného bytového domu prítomné dve 

pracovné čaty: 

- vedúci pracovnej čaty, murár 2 x 1 = 2 

- murár    2 x 2 = 4 

- pomocný pracovník  2 x 1 = 2 

   Spolu :8 x 3 bytové domy = 24 
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Spolu s vedením a obsluhou strojov: 

- stavbyvedúci 1 

- žeriavnik  1 

   Spolu :2 

 

... počet pracovníkov nachádzajúcich sa počas celej doby výstavby na stavenisku je 24+2 = 26 

pracovníkov. V niektorých prípadoch budú na stavbe prítomné aj ďalšie osoby (geodet, 

technický dozor investora,...) z toho dôvodu je staveniskové vybavenie nadimenzované na 

max. 30 pracovníkov. 

 

 Zariadenie staveniska je riešené z UNIMO buniek vyskladaných do požadovanej 

veľkosti. 

Sociálne - hygienické objekty zariadenia staveniska: 

- šatne    1,25 m2 x 30 = 37,50 m2 

- umyvárne   0,25 m2 x 30 = 7,50 m2 

- denná miestnosť  1,00 m2 x 30 = 30,00 m2 

- WC – 2 sedadlá, 2 pis. 5,0 m2 

   Spolu: 80,00 m2 

 

Prevádzkové objekty zariadenia staveniska 

- kancelária stavbyvedúceho  12,00 m2 

- kancelária majstrov   12,00 m2 

     Spolu: 24,00 m2 

 

 Navrhnuté rozmery a typy UNIMO buniek: 

 

Šatňa, denná miestnosť, kancelária stavbyvedúceho, kancelária majstra : 

 7x UNIMO bunka o rozmeroch 6,055 x 2,435 m. 
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Obrázok č.72: „UNIMO bunka typ K2“ 

 

Umyvárne, WC: 

 1x UNIMO bunka o rozmeroch 6,055 x 2,435 m. 

 

Obrázok č.73: „UNIMO bunka typ S1“ 
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2.3. Zabezpečenie prívodu vody a energií k stavenisku, pripojenie kanalizácie 

objektov 

 

a) odber vody 

 Voda pre staveniskové účely bude odoberaná z novo navrhovaného verejného 

vodovodu (SO 11) a zrealizovanej prípojky (SO 12 – A,B,C). Dodávateľ bude mať 

nainštalovaný vlastný vodomer na odčítavanie spotreby vody. 

 Dočasný rozvod vody po stavenisku bude realizovaný pomocou gumových hadíc 

k odberným miestam a dočasnej prípojky. 

 

Potreba vody na prevádzkové účely: 

 

Tabuľka č.14: „Dimenzovanie voda“ 

Názov činnosti Spotreba vody Kubatúra 
Potrebné množstvo 

vody [l] 

Výroba malty 

a ošetrenie zariadení 
cca10 l/ 40 kg 

3 x 2 125 

6 375 kg 
 1 594 

Murovanie cca 100 l/ 1 m3 
3 x 625 

1 875 m3 
18 750 

Spolu: 20 344 

 

 Q1 = (Sv * kn) / (t * 3600) [l/s] 

  Q1 =  20 344 * 1,5 / (10 * 3600) = 0,85 [l/s] 

 

Potreba vody pre sociálno-hygienické účely: 

 

Počet pracovníkov: 30 

 

 Q2 = (Pp * kn * Nt) / (t * 3600) [l/s] 

  Q2 =  30 * 50 * 2,7 / (10 * 3600) = 0,11 [l/s] 

 

Návrh vodovodného potrubia: 

 Q = Q1+ Q2 [l/s] 

  Q = 0,85 + 0,11 = 0,96 [l/s] 
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Na základe stanoveného prietoku bolo zvolené potrubie oceľové pozinkované s DN 32. 

 

b) odber elektrickej energie 

 Elektrická energia bude pre stavebné účely odoberaná z navrhovanej VN prípojky (SO 

09), zrealizovanej kioskovej trafostanice (PS 01) a odtiaľ pomocou prípojkovej skrine 

a staveniskovým rozvádzačom. 

 Z hlavného staveniskového rozvádzača bude prenosnými káblami napojený potrebný 

počet podružných prenosných rozvádzačov. 

 

Výpočet maximálneho príkonu elektromotora na stavenisku: 

 

Tabuľka č.15: „Dimenzovanie elektrika 1“ 

Stavebný stroj 
Príkon 

[kW] 
Počet kusov 

Celkom 

[kW] 

Vežový žeriav LIEBHERR 81 k 23,00 1 23,00 

Stavebný výťah GEDA 500 Z/ZP 5,50 3 16,50 

Stavebná miešačka PATRIOT 250 1,10 3 3,30 

Pila na tehly DeWALT DW393 1,35 3 4,05 

Pila na drevo MSE 180 C-BQ 1,80 3 5,40 

Príklepová vŕtačka NAREX EV 13 E-2H3 0,65 6 3,90 

Brúska BOSCH GWS 850 CE 0,85 6 5,10 

Miešadlo PROTECO EUROTOOLS 45.5326-0850 0,85 6 5,10 

Spolu: 66,35 

 

Výpočet maximálneho príkonu osvetlenia vnútorných priestorov na stavenisku: 

 

Tabuľka č.16: „Dimenzovanie elektrika 2“ 

Stavebný stroj Príkon Počet kusov 
Plocha 

[m2] 

Celkom 

[kW] 

Kancelárska bunka 13 W/m2 7 14,4 1,31 

Sanitárna bunka 6 W/m2 1 14,4 0,17 

Skladovacia bunka 3 W/m2 6 14,4 0,26 

Spolu: 1,74 
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Potrebný príkon el. energie na stavenisku: 

 

 S = 1,1 [(0,5 P1+0,8 P2+P3)
2+(0,7 P1)

2]1/2 [kW] 

  S = 1,1 * [(0,5*66,35+0,8*1,74)2+(0,7 66,35)2]1/2 = 63,69 [kW] 

 

Požadovaný príkon pre riešenú etapu výstavby je 63,69 kW. 

 

c) telefónne spojenie 

 Telekomunikačné spojenie budú riešené využitím mobilnej siete. 

 

2.4. Dopravné trasy pre presun materiálu 

 

a) popis príjazdových ciest 

 Na stavenisko je možné dopravovať stavebné materiály po miestnych a štátnych 

komunikáciách až k stavenisku. 

 Z dopravného hľadiska bude stavenisko sprístupnené cez novo navrhovanú účelovú 

komunikáciu zabezpečujúcu prístup k jednotlivým bytovým domom. Prvá etapa vybudovania 

komunikácia prebehne popri zariadení staveniska. 

 Pohyb osôb a mechanizmov po stavenisku sa bude riadiť zásadami o bezpečnosti 

a ochrane zdravia pri práci. 

 Stavebné mechanizmy vychádzajúce zo staveniska musia byť riadne vyčistené, aby sa 

tak zamedzilo znečisteniu miestnych komunikácii. V prípade že dôjde k znečisteniu 

miestnych komunikácii je stavbyvedúci povinný vykonať zabezpečenie nápravy hneď po 

vzniknutí a uviesť komunikáciu do pôvodného stavu. 

 

b) skládky 

 Skládky stavebného materiálu a manipulačné plochy sú riešené priamo na stavenisku. 

Skládky budú tvorené štrkovým podkladom. Ako sklad materiálu budú slúžiť aj 

uzamykateľné bunky v počte 6 ks. 
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2.5. Osobité opatrenia 

 

 Počas realizácie výstavby sa všetci pracovníci musia riadiť bezpečnostnými predpismi 

o ktorých boli vopred preškolený a bol o tom vykonaný záznam v stavebnom denníku 

s podpismi všetkých zúčastnených. 

 Na komunikáciách v blízkosti staveniska budú umiestnené výstražné dopravné značky, 

upozorňujúce na stavebné práce.  

 Základné BOZP nariadenia: „Nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi; Nařízení vlády 362/2005 

Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky; Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví 

bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a 

nářadí; Nařízení vlády 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí; Nařízení vlády 21/2003 Sb., technické požadavky na osobní ochranné prostředky; 

Nařízení vlády 178/2001 Sb., podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci; Zákon č. 

309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany draví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)“. 

 

2.6. Vplyv výstavby na životné prostredie 

 

 Dodávateľ je povinný pri práci klásť dôraz na ochranu životného prostredia pri 

realizácii stavebných prác. Aby počas výstavby nedochádzalo k porušeniu životného 

prostredia okolia stavby, bude nutné dodržiavať nasledovné opatrenia: 

- vyhnúť sa devastácii okolitých plôch; 

- dodržiavať nariadenia a vyhláška o ochrane ovzdušia, vodných zdrojoch tokov 

a plôch; 

- pri výjazde vozidiel a mechanizmov na verejnú komunikáciu zabezpečiť ich čistenie; 

- pri nakladaní s odpadmi sa riadiť zákonom „Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech“. 

 

 Pri výstavbe objektu nedôjde k negatívnym účinkom na životné prostredie. Počas 

výstavby sa zvýši doprava na miesto výstavby s dôsledkami (zvýšená hlučnosť, doprava,...). 

Taktiež bude zvýšená hlučnosť v dôsledku využívania strojov. Limitná norma hluku 
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stanovená zákon nebude prekročená. Behom výstavby nebude dochádzať k znečisťovaniu 

ovzdušia pálení odpadov alebo nedostatočným zabezpečením odpadov. Nutné je dodržiavať 

„Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší; Zákon č. 114/1992 Sb., Zákon o ochraně přírody 

a krajiny; Zákon č. 17/1992 Sb., Zákon o životním prostředí“. 

 

2.7. Nakladanie s odpadmi 

 

 Pri výstavbe bude vznikať stavebný odpad ktorého likvidácia musí byť v súlade 

s platnou legislatívou. 

 Stavebník zabezpečí vývoz odpadov na určenú skládku pričom počas vývozu odpadu 

musí zabrániť úletu odpadkov z prevážaného automobilu. 

 Pri nakladaní s odpadmi ktoré vznikli počas výstavby a po ukončení nie je predpoklad 

ohrozenia životného prostredia, pokiaľ sa budú vzniknuté odpady skladovať na vyčlenenom 

mieste, kde budú zabezpečené proti odcudzeniu, znehodnoteniu a prípadnému úniku do 

okolia. 

Odpady vzniknuté pri technologickom procese murovania („Vyhláška. č 381/2001 Sb., 

Katalóg odpadů“): 

 

Tabuľka č.16: „Tabuľka odpadov“ 

Číslo odpadu Názov odpadu Kategória 

20 03 01 Zmesový komunálny odpad O 

17 01 02 Tehly O 

17 01 03 Obkladačky, dlaždice a keramika O 

17 01 07 Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc keramiky iné O 

17 02 01 Drevo O 

17 04 05 Železo a oceľ O 

17 06 03 
Iné izolačné materiály pozostávajúce z nebezpečných látok alebo 

obsahujúce nebezpečné látky 
N 

17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií  O 

 

 Odpady budú zhromažďované v príslušných kontajneroch, nádobách a obaloch 

s farebným označením a popisom. 

 Zberné kontajnery je potrebné umiestniť tak, aby zodpovedali bezpečnostným 

predpisom stavby. 
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 Zhromažďovanie stavebných odpadov bude v rámci staveniska zabezpečené 

uskladnením vo veľkoobjemových kontajneroch. Odpad produkovaný počas výstavby bude 

odvážaný na príslušné skládky odpadov. 

 

2.8. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

 

 Pred zahájením stavebných prác je stavbyvedúci povinný preukázateľne oboznámiť 

všetkých pracovníkov na stavbe s podmienkami dodržiavania bezpečnostných opatrení 

a požiarnej ochrane. Pracovníci musia byť vybavený príslušnými ochrannými pomôckami na 

tú činnosť, na ktorú boli určený. 

 Všetky stroje a prístroje napojené na elektrický prúd musia byť uzemnené 

a skontrolované príslušnou revíziou aby nedošlo k úrazu. 

 Obsluhu zdvíhacích zariadení a viazania bremien smú vykonávať len osoby na to 

určené, spôsobilé a poučené. Bremená sa nesmú prenášať nad verejným priestorom 

a pracovníci sa nesmú zdržiavať pod prenášaným bremenom. 

 Na vyhradenom mieste (kancelária stavbyvedúceho), bude umiestnená lekárnička 

prvej pomoci a na viditeľnom mieste budú vypísané telefónne čísla rýchlej zdravotníckej 

pomoci, požiarneho útvaru, polície, havarijných služieb vodární, elektrární a plynární. 

 Základné BOZP opatrenia sú spomínané v bode č.2.5. 

 

2.9. Požiarna ochrana 

 

 Zhotoviteľ vyznačí na stavenisku únikové cesty a označí miesto pre ohlásenie požiaru. 

 Na stavenisku bude umiestnený na viditeľnom a dostupnom mieste minimálne jeden 

hasiaci prístroj. 

 

2.10. Likvidácia objekt zariadenia staveniska 

 

 Likvidácia dočasných objektov zariadenia staveniska musí prebehnúť do 30 dní po 

ukončení diela a prípadnom odstránení drobných závad a nedorobkov z preberajúceho 

protokolu, v prípade že sa dodávateľ a zhotoviteľ nedohodnú inak. 

 Zlikvidujú sa všetky dočasné zariadenia, plochy a skládky, oplotenie a okolie 

staveniska sa vyčistí a uvedie do pôvodného stavu. 
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3. Podmienky na uskutočňovanie stavby 

 

3.1. Lehoty výstavby 

 

 Termíny zahájenia a dokončenia stavby budú stanovené investorom ako výsledok 

súťaže v zmysle zákona „Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkach“. 

 

3.2. Predčasné uvedenie objektov do prevádzky 

 

 Objekty budú odovzdané do prevádzky ako celok. 

 

 

4. Časový plán výstavby 

 

 Podrobný časový plán výstavby je zrejmý z prílohy „B.6 Časový plán výstavby“, ktorý 

je realizovaný na jednom z komplexu bytových domov. U ostatných bytových domov bude 

časový plán identický. 

 

 

5. Prílohy 

 

B.5 Výkres zariadenia staveniska 
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1. Všeobecné informácie 

 

 Správa popisuje zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri realizácie technologickej 

etapy murovania bytového domu v Tatranskej Lomnici. Bezpečnosť sa riadi platnými 

zákonmi a nariadeniami vlády Českej republiky. Základné použité zákony a nariadenia vlády 

ktorými je potrebné sa na predmetnej stavbe riadiť: „Nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi; Nařízení 

vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky; Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým 

se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, 

přístrojů a nářadí; Zákon č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 

draví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)“. 

 Na základe požiadaviek na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci bude v každom 

bode popísaní druh opatrení zavedených na stavbe. 

 

 

2. Zákony a nariadenia vlády 

 

2.1. Nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništi 

 

 Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

Další požadavky na staveniště 

 

Obecné požadavky 

 

I. Požadavky na zajištění staveniště 

 

1. Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak 

zabezpečeny proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení 

následujících zásad: 
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a) staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno 

do výšky nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na 

související přilehlé prostory a pozemní komunikace s cílem tyto 

komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně narušit. Náhradní 

komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit, 

b) u liniových staveb nebo u stavenišť popřípadě pracovišť, na kterých se 

provádějí pouze krátkodobé práce, lze ohrazení provést zábradlím 

skládajícím se alespoň z horní tyče upevněné ve výši 1,1 m na stabilních 

sloupcích a jedné mezilehlé střední tyče; s ohledem na místní a provozní 

podmínky může toto ohrazení být nahrazeno zábranou podle přílohy č. 3, 

části III., bodu 2. k tomuto nařízení, 

c) nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích z provozních 

nebo technologických důvodů ohrazení ani zábrany provést, musí být 

bezpečnost provozu a osob zajištěna jiným způsobem, například řízením 

provozu nebo střežením, 

d) nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí 

nebezpečí pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny podle přílohy 

č. 3 části III. bodu 2. k tomuto nařízení nebo zasypány. 

2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných 

fyzických osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně 

rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto 

zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen 

bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, 

které k nim vedou. 

3. Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově 

postižené obsaženy v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní 

komunikace a oplocení, popřípadě ohrazení staveniště na veřejných 

prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích umožňovalo bezpečný 

pohyb fyzických osob s pohybovým postižením, jakož i se zrakovým postižením. 

4. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, 

provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu 

nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na 

všech vjezdech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
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5. Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení 

technického vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění 

podmínek stanovených provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení, a 

během provádění prací je dodržuje. 

6. Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav 

pracovišť a dopravních komunikací. 

7. Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, 

pokud je vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno 

bezpečné provedení práce, popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše. 

8. Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na 

staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na 

staveništi, popřípadě jeho bezprostřední blízkosti. 

 

Opatrenia: 

� stavenisko bude oplotené pred samostatným započatím prác; 

� stavenisko bude po celom svojom obvode opatrené plotom z plechových 

dosiek o výške 2,0 m kotvených do betónových podstavcov; 

� vstupná brána bude uzamykateľná; 

� vstup nepovolaným osobám bude označený príslušnými výstražnými 

značkami a ceduľami; 

� vjazd na stavenisko bude označený príslušnými dopravnými značkami 

zakazujúcimi vjazd vozidiel na stavenisko, mimo dopravnú obsluhu; 

� rýchlosť na stavenisku bude obmedzená na 5 km/hod; 

� stavenisko nebude počas výstavby osvetlené, práce budú prebiehať za 

denného svetla; 

� materiál bude skladovaný na vymedzených skládkach materiálu podľa 

pokynov stanovených výrobcom; 

� pri manipulácii s materiálom bude kladený dôraz na ochranu 

pohybujúcich sa pracovníkov po stavenisku, najmä v dosahu žeriava. 

 

II. Zařízení pro rozvod energie 

 

1. Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, 

provedena a používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí 
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vzniku požáru nebo výbuchu; fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před 

nebezpečím úrazu elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba dočasného 

zařízení pro rozvod energie a ochranných zařízení musí odpovídat druhu a 

výkonu rozváděné energie, podmínkám vnějších vlivů a odborné způsobilosti 

fyzických osob, které mají přístup k součástem zařízení. Rozvody energie, 

existující před zřízením staveniště, musí být identifikovány, zkontrolovány a 

viditelně označeny. 

2. Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a 

musí být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených 

intervalech. Hlavní vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl 

snadno přístupný, musí být označen a zabezpečen proti neoprávněné 

manipulaci a s jeho umístěním musí být seznámeny všechny fyzické osoby 

zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi nepracuje, musí být elektrická 

zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů zapnuta, odpojena a 

zabezpečena proti neoprávněné manipulaci. 

 

Opatrenia: 

� všetky dočasné vedenia elektrickej energie budú vedené v chráničke, aby 

sa zabránilo ich znehodnoteniu či porušeniu. 

 

III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

 

1. Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí 

být pevná a stabilní s ohledem na: 

a) počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují, 

b) maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení, 

c) povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 

2. Nejsou-li podpěry nebo jiné součásti pracovišť dostatečně stabilní samy o sobě, 

je třeba stabilitu zajistit vhodným a bezpečným ukotvením, aby se vyloučil 

nežádoucí nebo samovolný pohyb celého pracoviště nebo jeho části. 

3. Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a v 

intervalech stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy a 

po mimořádných událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. 
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4.  Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle přílohy č. 3 části I k tomuto 

nařízení a podle pokynů výrobce a v souladu s požadavky zvláštních právních 

předpisů a požadavky na organizaci práce a pracovních postupů stanovenými v 

příloze č. 3 k tomuto nařízení tak, aby nevzniklo nebezpečí ohrožení fyzických 

osob, majetku nebo životního prostředí. 

5. Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení 

životů nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k 

ohrožení majetku nebo životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních 

vlivů, nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné 

události, popřípadě vlivem jiných nepředvídatelných okolností. Důvody pro 

přerušení práce posoudí a o přerušení práce rozhodne fyzická osoba pověřená 

zhotovitelem. 

6. Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně 

bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených 

opatřeních.  

7. Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, 

hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě 

ovlivnit bezpečnost práce zejména při používání a provozu strojů, zajistí 

zhotovitel bez zbytečného odkladu provedení nezbytné změny technologických 

postupů tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických 

osob. Se změnou technologických postupů zhotovitel neprodleně seznámí 

příslušné fyzické osoby. 

8. V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo 

do hloubky zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém 

pracovišti osamoceně byly seznámeny s pravidly dorozumívání pro případ 

nehody, a stanoví účinnou formu dohledu pro potřebu včasného poskytnutí 

první pomoci. 

 

Opatrenia: 

� prehliadky pracoviska budú vykonávané počas celej doby výstavby; 

� všetci pracovnici vyskytujúci sa na stavbe budú oboznámený 

s bezpečnostnými predpismi stavby a budú sa nimi riadiť; 
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� materiál, náradie a stroje budú uskladnené podľa pokynov 

stavbyvedúceho v súlade s technickou správou zariadenia staveniska 

a predpismi výrobcov (uzamykateľné sklady, skládky,...). 

 

 

 Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání 

strojů a nářadí na staveništi 

 

I. Obecné požadavky na obsluhu strojů  

 

1. Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a 

pracovními podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména 

únosnost půdy, přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních 

vedení technického vybavení, popřípadě jiných podzemních překážek, umístění 

nadzemních vedení a překážek. 

2. Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech 

pracovních činností stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, 

jsou v pracovní poloze nastaveny v souladu s návodem k používání a zajištěny 

proti zaboření, posunutí nebo uvolnění. 

3. Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je 

signalizováno uvedení stroje do chodu zvukovým, případně světelným 

výstražným signálem. Po výstražném signálu uvádí obsluha stroj do chodu až 

tehdy, když všechny ohrožené fyzické osoby opustily ohrožený prostor; není-li v 

průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností 

stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 

m. 

4. Pokud je stroj používán na pozemní komunikaci a je vybaven zvláštním 

výstražným světlem oranžové barvy, řídí se jeho činnost zvláštními právními 

předpisy. 

5. Při použití stroje za provozu na pozemních komunikacích zhotovitel postupuje 

v souladu s podmínkami stanovenými podle zvláštních právních předpisů; 

dohled a podle okolností též bezpečnost provozu na pozemních komunikacích 

zajišťuje dostatečným počtem způsobilých fyzických osob, které při této 
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činnosti užívají jako osobní ochranný pracovní prostředek výstražný oděv s 

vysokou viditelností. Při označení překážky provozu na pozemních 

komunikacích se řídí ustanoveními zvláštních právních předpisů. 

6. Stroje, při jejichž činnosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým způsobem 

a na takových staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací 

působících škody na blízkých stavbách, výkopech, podzemním vedení, zařízení, 

a podobně. 

 

Opatrenia: 

� obsluha strojov musí mať platné doklady k obsluhe príslušných strojov; 

� obsluha musí pracovný stroj pri práci stabilizovať a uistiť sa, že sa 

v pracovnom dosahu stroja nenachádzajú žiadne osoby; 

� u vozidiel vybavených výstražným svetlom oranžovej farby, je nutné toto 

svetlo použiť v prípade, ak vozidlo bude tvoriť dočasnú prekážku na 

pozemnej komunikácii. 

 

III. Míchačky 

 

1. Před uvedením do provozu musí být míchačka řádně ustavena a zajištěna v 

horizontální poloze. 

2. Míchačka smí být plněna pouze při rotujícím bubnu. 

3. Při ručním vhazování složek směsi do míchačky lopatou je zakázáno zasahovat 

do rotujícího bubnu. 

4. Buben míchačky není dovoleno čistit za chodu nářadím nebo předměty 

drženými v ruce. Konce ručního nářadí nesmí být vkládány do rotujícího 

bubnu. 

5. Obsluha nevstupuje do prostoru ohroženého pohybem násypného koše. Při 

opravách, údržbě a čištění míchaček vybavených násypným košem je dovoleno 

vstoupit pod koš jen tehdy, je-li koš bezpečně mechanicky zajištěn v horní 

poloze řetězem, hákem, vzpěrou nebo jiným ochranným prostředkem. 

6. Vstupovat na konstrukci míchačky se smí jen tehdy, je-li stroj odpojen od 

přívodu elektrické energie. 
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Opatrenia: 

� u miešačky s kolesami bude použitá aretačná brzda na jej stabilizovanie; 

� pred uvedením miešačky do chodu bude skontrolovaný technický stav 

miešačky (poškodenie prívodných napájacích káblov, ...). 

 

XIII. Stavební výtahy 

 

Stavební plošinové výtahy musí být v průběhu provozu ve stanovených 

intervalech kontrolovány s cílem zajistit jejich bezpečný provoz. 

 

Opatrenia: 

� technický stav stavebného výťahu bude v priebehu výstavby pravidelne 

kontrolovaný povereným majstrom. 

 

XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 

 

1. Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v 

průběhu předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami 

je řádně seznámena i střídající obsluha. 

2. Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v souladu 

s návodem k používání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením 

spuštěným na zem nebo zařazením nejnižšího rychlostního stupně a zabrzděním 

parkovací brzdy. Rovněž při přerušení práce musí být stroj zajištěn proti 

samovolnému pohybu alespoň zabrzděním parkovací brzdy nebo pracovním 

zařízením spuštěným na zem. 

3. Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému pohybu 

zajištěno i pracovní zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do 

přepravní polohy, ve které se zajistí v souladu s návodem k používání. 

4. Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě 

potřeby okamžitě zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, 

která zabrání samovolnému spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou 

fyzickou osobou, jako jsou uzamknutí kabiny a vyjmutí klíče ze spínací skříňky 

nebo uzamknutí ovládání stroje. 
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5. Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, 

kde není ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími předměty 

ani činností prováděnou v jeho okolí. 

 

Opatrenia: 

� stroj bude zverený výlučne osobe s príslušným oprávnením na používanie 

stroja; 

� pri práci so strojom i po ukončení prác bude stroj zaistení proti pohybu 

ručnou brzdou prípadne inými stabilizátormi; 

� po ukončení práce na stroji, musí obsluha stroja zabezpečiť stroj proti 

vniknutiu nepovolaných osôb; 

� ak sa na stroji vyskytne v priebehu výstavby akákoľvek porucha, obsluha 

stroja poruchu oznámi stavbyvedúcemu a bude vykonaná oprava stroja 

pred jeho opätovným použitím. 

 

XV. Přeprava strojů 

 

1. Přeprava, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje nebo jeho 

pracovního zařízení se provádí podle pokynů a postupů uvedených v návodu k 

používání. Není-li postup při přepravě stroje a jeho pracovního zařízení 

uveden v návodu k používání, stanoví jej zhotovitel v místním provozním 

bezpečnostním předpise. 

2. Při nakládání, skládání a přepravě stroje na ložné ploše dopravního 

prostředku, jakož i při vlečení stroje a jeho připojování a odpojování od 

tažného vozidla, musí být dodrženy požadavky zvláštního právního 

předpisu22) a dále uvedené bližší požadavky. 

3. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku se v kabině 

přepravovaného stroje, na stroji ani na ložné ploše dopravního prostředku 

nezdržují fyzické osoby, pokud není v návodech k používání stanoveno jinak. 

4. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku jsou pracovní 

zařízení, popřípadě jiná pohyblivá zařízení zajištěna v přepravní poloze podle 

návodu k používání a spolu se strojem upevněna a mechanicky zajištěna proti 

podélnému i bočnímu posuvu a proti převržení, popřípadě na ložné ploše 

dopravního prostředku uložena a upevněna samostatně. 
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5. Dopravní prostředek musí být při nakládání a skládání stroje postaven na 

pevném podkladu, bezpečně zabrzděn a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu 

pohybu. 

6. Při najíždění stroje na ložnou plochu dopravního prostředku a sjíždění z ní se 

všechny fyzické osoby s výjimkou obsluhy stroje vzdálí z prostoru, v němž by 

mohly být ohroženy při pádu nebo převržení stroje, přetržení tažného lana 

nebo jiné nehodě. 

7. Fyzická osoba, navádějící stroj na dopravní prostředek, stojí vždy mimo stroj i 

mimo dopravní prostředek a v zorném poli obsluhy stroje po celou dobu 

najíždění a sjíždění stroje. 

8. Při přepravě stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zařízení, popřípadě 

jiná pohyblivá zařízení, zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání. 

 

Opatrenia: 

� použitý vežový je samostaviteľný; 

� drobné stroje bude dopravované na valníku TATRA T815; 

� stroje budú počas prepravy zaistené proti posunu; 

� stroje budú na valníka a takisto z valníka vyložené vlastným pohonom po 

nájazdovej rampe; 

 

 

 Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

 

I. Skladování a manipulace s materiálem 

 

1. Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem 

prací. Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, 

přednostně v takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. 

2. Zařízení pro vybavení skládek, jakými jsou opěrné nebo stabilizační 

konstrukce, musí být řešena tak, aby umožňovala skladování, odebírání nebo 

doplňování prvků a dílců v souladu s průvodní dokumentací bez nebezpečí 

jejich poškození. Místa určená k vázání, odvěšování a manipulaci s materiálem 

musí být bezpečně přístupná. 
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3. Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění 

skladovaných materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně 

dopravních komunikací musí odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného 

materiálu a použitých strojů. 

4. Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho 

stabilita a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, 

stojany, klíny nebo provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo 

sestavy, které by jinak byly nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, 

posunout nebo kutálet. 

5. Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro 

bezpečné uchopení například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně 

proloženy podklady. Jako podkladů není dovoleno používat kulatinu ani 

vrstvené podklady tvořené dvěma nebo více prvky volně položenými na sebe. 

6. Sypké hmoty mohou být při plně mechanizovaném způsobu ukládání a odběru 

skladovány do jakékoli výšky. Při odebírání hmot je nutno zabránit vytváření 

převisů. Vytvoří-li se stěna, upraví se odběr tak, aby výška stěny nepřesáhla 

9/10 maximálního dosahu použitého nakládacího stroje. 

7. Při ručním ukládání a odebírání smějí být sypké hmoty navršeny do výšky 

nejvýše 2 m. Pokud je nezbytné odebírat je ručně, popřípadě mechanickou 

lopatou z hromad vyšších než 2 metry, upraví se místo odběru tak, aby 

nevznikaly převisy a výška stěny nepřesáhla 1,5 m. 

9. Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a při 

mechanizovaném skladování, jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3 m. 

Nejsou-li okraje hromad zajištěny například opěrami nebo stěnami, musí být 

pytle uloženy v bezpečném sklonu a vazbě tak, aby nemohlo dojít k jejich 

sesuvu. 

10. Tekutý materiál musí být skladován v uzavřených nádobách tak, aby otvor pro 

plnění popřípadě vyprazdňování byl nahoře. Otevřené nádrže musí být 

zajištěny proti pádu fyzických osob do nich. Sudy, barely a podobné nádoby, 

jsou-li skladovány naležato, musí být zajištěny proti rozvalení. Při skladování 

ve více vrstvách musí být jednotlivé vrstvy mezi sebou proloženy podklady, 

pokud sudy, barely a podobné nádoby nejsou uloženy v konstrukcích 

zajišťujících jejich stabilitu. 
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13. Plechovky a jiné oblé předměty smějí být při ručním ukládání stavěny nejvýše 

do výšky 2 m při zajištění jejich stability. Trubky, kulatina a předměty 

podobného tvaru musí být zajištěny proti rozvalení. 

14. Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném ukládání a 

odběru ukládány nejvýše však do výšky 4 m, pokud výrobce nestanoví jinak a 

za podmínky, že není překročena únosnost podloží a že je zajištěna bezpečná 

manipulace s nimi. 

15. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země nebo z 

bezpečných podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve větší pracovní 

výšce než 1,5 m. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav ze žebříků lze 

provádět pouze podle stanoveného technologického postupu. 

16. S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním 

právním předpisem. 

 

Opatrenia: 

� stavenisková skládka bude zabudovaná, spevnená a odvodnená; 

� skládka bude tvorená štrkovým násypom; 

� palety budú na skládke pokladané na seba, a preložené drevenými 

hranolmi z dreva, o vzdialenosti max. 1/10 rozpätia od obidvoch krajov 

(max. 600 mm od kraja), drevené hranoly budú ukladané medzi paletami 

aj pod najspodnejšou paletou z dôvodu oddelenia materiálu od stekajúcej 

vody zo skládky; 

� prvky budú skladované do výšky max. 2 m (max. 3 palety na sebe); 

� materiál bude z valníka TATRA T815 vykladaný pomocou hydraulickej 

ruky; 

� materiál bude zo skládky premiestňovaný pomocou vežového žeriava; 

� viazanie bremien môžu vykonávať iba vyškolený viazači bremien, ktorý 

zaistia dohľad nad pohybom osôb v trajektórii prepravovaných prvkov; 

� s materiálom bude nakladané tak, aby nedochádzalo k jeho poškodeniu, 

v prípade murovacích prvkov, k poškodeniu obalovej fólie; 

� odpady budú rozdeľované podľa katalógu odpadov a ich likvidácia bude 

v súlade s vyhláškou „Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 

s odpady“; 
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� odpady budú uskladnené v kontajneroch ktoré budú rozdelené podľa 

druhu odpadu. 

 

X. Zednické práce 

 

1. Stroje pro výrobu, zpracování a přepravu malty se na staveništi umísťují tak, 

aby při provozu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 

3. Při činnostech spojených s nebezpečím odstříknutí vápenné malty nebo mléka 

je nutno používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky. Vápno se 

nesmí hasit v úzkých a hlubokých nádobách. 

4. Materiál připravený pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal volný 

pracovní prostor široký nejméně 0,6 m. 

6. Na právě vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěžovat, a to ani 

při provádění kontroly svislosti zdiva a vázání rohů. 

7. Osazování konstrukcí, předmětů a technologických zařízení do zdiva musí být z 

hlediska stability zdiva řešeno v projektové dokumentaci, nejedná-li se o 

předměty malé hmotnosti, které stabilitu zdiva zjevně nemohou narušit. 

Osazené předměty musí být připevněny nebo ukotveny tak, aby se nemohly 

uvolnit ani posunout. 

8. Na pracovištích a přístupových komunikacích, na nichž jsou fyzické osoby 

vykonávající zednické práce vystaveny nebezpečí pádu z výšky nebo do 

hloubky, popřípadě nebezpečí propadnutí nedostatečně únosnou konstrukcí, 

zajistí zhotovitel dodržení bližších požadavků stanovených zvláštním právním 

předpisem. 

 

Opatrenia: 

� pri murovaní budú pracovníci používať ochranné rukavice, aby sa 

zamedzilo styku pokožky s čerstvou maltou; 

� pri murovaní pri prácach vo výškach je nutné sa riadiť nariadením vlády 

„Nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do 

hloubky“. 
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2.2. Nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

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

 

 Příloha k nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 

Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 

zaměstnavatel povinen zajistit při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, a na 

bezpečný provoz a používání technických zařízení poskytovaných zaměstnancům pro 

práci ve výškách a nad volnou hloubkou 

 

I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

 

1. Způsob zajištění a rozměry technických konstrukcí (dále jen „konstrukce“) 

musejí odpovídat povaze prováděných prací, předpokládanému namáhání a 

musí umožňovat bezpečný průchod. Výběr vhodných přístupů na pracoviště ve 

výšce musí odpovídat četnosti použití, požadované výšce místa práce a době 

jejího trvání. Zvolené řešení musí umožňovat evakuaci v případě hrozícího 

nebezpečí. Pohyb na pracovních podlahách a dalších plochách ve výšce a 

přístupy k nim nesmí vytvářet žádná další rizika pádu. 

2. V závislosti na způsobu zajištění a typu konstrukce musí být přijata 

odpovídající opatření ke snížení rizik spojených s jejím používáním. Volné 

okraje musí být zajištěny osazením konstrukce ochrany proti pádu vhodně 

uspořádané, dostatečně vysoké a pevné k zabránění nebo zachycení pádu z 

výšky. Při použití záchytných konstrukcí je nutno dbát na zamezení úrazů 

zaměstnanců při jejich zachycení. Konstrukce ochrany proti pádu může být 

přerušena pouze v místech žebříkových nebo schodišťových přístupů. 

3. Požadavky na uspořádání, montáž, demontáž, zajištění stability a únosnosti, na 

používání a kontrolu konstrukce jsou obsaženy v průvodní, popřípadě provozní 

dokumentaci. 

4. Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné 

lišty) o výšce minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 

2 m, musí být prostor mezi horní tyčí (madlem) a zarážkou u podlahy zajištěn 

proti propadnutí osob osazením jedné nebo více středních tyčí, případně jiné 

vhodné výplně, s ohledem na místní a provozní podmínky. Za dostatečnou se 
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považuje výška horní tyče (madla) nejméně 1,1 m nad podlahou, nestanoví-li 

zvláštní právní předpisy jinak. 

5. Jestliže provedení určité pracovní operace vyžaduje dočasné odstranění 

konstrukce ochrany proti pádu, musí být po dobu provádění této operace 

přijata účinná náhradní bezpečnostní opatření. Práce ve výškách a nad volnou 

hloubkou nesmí být zahájena, dokud nejsou tato opatření provedena. 

Bezprostředně po dočasném přerušení nebo ukončení příslušné pracovní 

operace se odstraněná konstrukce ochrany proti pádu opět osadí. 

 

Opatrenia: 

� pri murovaní bude použité kozlíkové lešenie HAKI s pracovnou výškou 

1,1 m a šírkou podlahy 1,25 m, výška zábradlia je 1,2 m od podlahy 

lešenia; 

� pri murovaní bude využívaný stavebný výťah GEDA 500 Z/ZP 

s rozmerom klietky 1,6 x 1,4 x 1,1 m. 

 

II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 

 

1. Zaměstnavatel zajistí, aby zvolené osobní ochranné pracovní prostředky 

odpovídaly povaze prováděné práce, předpokládaným rizikům a povětrnostní 

situaci, umožňovaly bezpečný pohyb a aby byly pravidelně prohlíženy a 

zkoušeny v souladu s požadavky průvodní dokumentace; přitom smí být použity 

pouze osobní ochranné pracovní prostředky, které splňují požadavky stanovené 

zvláštními právními předpisy. 

2. Podle účelu a způsobu použití se rozlišují 

a) osobní ochranné pracovní prostředky pro pracovní polohování a 

prevenci proti pádům z výšky (pracovní polohovací systémy), 

b) osobní ochranné pracovní prostředky proti pádům z výšky (systémy 

zachycení pádu). 

3. Osobní ochranné pracovní prostředky se používají samostatně nebo v 

kombinaci prvků a součástí systémů a v souladu s návody k používání 

dodanými výrobcem tak, že je 

a) zaměstnanci zamezen přístup do prostoru, v němž hrozí nebezpečí pádu 

(1,5 m od volného okraje), 



- 175 - 

b) zaměstnanec udržován v pracovní poloze tak, že pádu z výšky je zcela 

zabráněno, nebo 

c) pád bezpečně zachycen a zachyceného zaměstnance lze neprodleně a 

bezpečně vyprostit, popřípadě dopravit do bezpečného místa; k zachycení 

pádu musí dojít v dostatečné výšce nad překážkou (terénem, podlahou, 

konstrukcí apod.), aby se vyloučilo zranění zaměstnance. 

4  Zaměstnanec se musí před použitím osobních ochranných pracovních 

prostředků přesvědčit o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném 

stavu. 

5. Vhodný osobní ochranný pracovní prostředek proti pádu, popřípadě pracovní 

polohovací systém, včetně kotevních míst, musí být určen v technologickém 

postupu. Pokud se jedná o práce, které zpracování technologického postupu 

nevyžadují, určí vhodný způsob zajištění proti pádu, respektive pracovního 

polohování, včetně míst kotvení, odborně způsobilý zaměstnanec pověřený 

zaměstnavatelem. Místo kotvení osobního ochranného pracovního prostředku 

proti pádu musí být ve směru pádu dostatečně odolné. 

6. Přístupy v závěsu na laně a pracovní polohovací systémy lze používat jen v 

případech, kdy z posouzení rizik vyplývá, že práce může být při použití těchto 

prostředků vykonána bezpečně a že použití jiných prostředků není 

opodstatněné. S ohledem na související rizika, čas potřebný pro provedení 

práce a plnění ergonomických požadavků musí být přednostně používána 

sedačka s vhodnými doplňky. 

9. Zaměstnavatel zajistí, aby zaměstnanec provádějící práce při použití osobních 

ochranných pracovních prostředků proti pádu byl pro předpokládané činnosti 

vyškolen, zejména pak pro vyprošťovací postupy při mimořádných událostech. 

 

Opatrenia: 

� v prípade potreby bude použité horolezecké lano s postrojom ukotvené 

k stávajúcej konštrukcii. 

 

III. Používání žebříků 

 

1. Žebřík může být použit pro práci ve výšce pouze v případech, kdy použití jiných 

bezpečnějších prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika opodstatněné a 
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účelné, případně kdy místní podmínky, týkající se práce ve výškách, použití 

takových prostředků neumožňují. Na žebříku mohou být prováděny jen 

krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití ručního nářadí. Práce, při 

nichž se používá nebezpečných nástrojů nebo nářadí jako například 

přenosných řetězových pil, ručních pneumatických nářadí, se na žebříku 

nesmějí vykonávat. 

2. Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen 

obličejem k žebříku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného 

uchopení a spolehlivou oporu. 

3. Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg, 

pokud zvláštní právní předpisy nestanoví jinak. 

4. Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více 

než jedna osoba. 

5. Žebřík nesmí být používán jako přechodový můstek s výjimkou případů, kdy je 

k takovému použití výrobcem určen. 

6. Žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat 

výstupní (nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m, přičemž tento přesah lze nahradit 

pevnými madly nebo jinou pevnou částí konstrukce, za kterou se vystupující 

(sestupující) zaměstnanec může spolehlivě přidržet. Sklon žebříku nesmí být 

menší než 2,5 : 1, za příčlemi musí být volný prostor alespoň 0,18 m a u paty 

žebříku ze strany přístupu musí být zachován volný prostor alespoň 0,6 m. 

7. Žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu 

použití. Přenosný žebřík musí být postaven na stabilním, pevném, dostatečně 

velkém, nepohyblivém podkladu tak, aby příčle byly vodorovné. Závěsný žebřík 

musí být upevněn bezpečným způsobem a s výjimkou provazových žebříků 

zajištěn proti posunutí a rozkývání. Provazový žebřík může být používán pouze 

pro výstup a sestup. 

8. U přenosných žebříků musí být zabráněno jejich podklouznutí zajištěním 

bočnic na horním nebo dolním konci použitím protiskluzových přípravků nebo 

jiných opatření s odpovídající účinností. Skládací a výsuvné žebříky musí být 

užívány tak, aby jednotlivé díly byly zajištěny proti vzájemnému pohybu. 

Pojízdné žebříky musí být před zahájením prací a v jejich průběhu zajištěny 

proti pohybu. Přenosné dřevěné žebříky o délce větší než 12 m nelze používat. 
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9. Na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od jeho 

horního konce, za kterou se u žebříku opěrného považuje vzdálenost chodidel 

nejméně 0,8 m, u dvojitého žebříku nejméně 0,5 m od jeho horního konce. 

10. Zaměstnavatel zajistí provádění prohlídek žebříků v souladu s návodem na 

používání. 

 

Opatrenia: 

� v prípade použitia rebríkov, budú rebríky umiestnené tak, aby bola počas 

celej doby užívania zaistená ich stabilita. 

 

IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 

 

1. Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány 

ve výškách tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí 

nebo shození jak během práce, tak po jejím ukončení. 

2. Pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) musí 

být použita vhodná výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv. 

3. Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat; hmotnost materiálu, 

pomůcek, nářadí, včetně osob, nesmí překročit nosnost konstrukce stanovenou 

v průvodní dokumentaci. 

 

Opatrenia: 

� súčasťou zábradlia kozlíkového lešenia bude aj ochranná doska o výške 

150 mm. 

 

V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí  

 

1. Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí 

riziko pádu osob nebo předmětů (dále jen „ohrožený prostor“), je nutné vždy 

bezpečně zajistit. 

2. Pro bezpečné zajištění ohrožených prostorů se použije zejména 

a) vyloučení provozu, 

b) konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů v úrovni místa práce ve 

výšce nebo pod místem práce ve výšce, 
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c) ohrazení ohrožených prostorů dvoutyčovým zábradlím o výšce nejméně 

1,1 m s tyčemi upevněnými na nosných sloupcích s dostatečnou 

stabilitou; pro práce nepřesahující rozsah jedné pracovní směny postačí 

vymezit ohrožený prostor jednotyčovým zábradlím, popřípadě zábranou 

o výšce nejméně 1,1 m, nebo 

d) dozor ohrožených prostorů k tomu určeným zaměstnancem po celou dobu 

ohrožení. 

3. Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně 

a) 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m, 

b) 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m, 

c) 2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m, 

d) 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m. 

 Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější 

hranou volného okraje pracoviště ve výšce. 

6. Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací 

jinak. Technologický postup musí obsahovat způsob zajištění bezpečnosti 

zaměstnanců na níže položeném pracovišti. 

 

Opatrenia: 

� pri pohybe v ohrozenom priestore budú pracovníci dbať na zvýšenú 

opatrnosť; 

� všetci pracovníci budú vybavený ochrannou prilbou, ktorá ich chráni za 

pádu menšieho stavebného materiálu. 

 

VII. Dočasné stavební konstrukce 

 

1. Dočasné stavební konstrukce lze použít jen v provedení, které odpovídá 

průvodní dokumentaci a návodům na montáž a používání těchto konstrukcí. 

Návod na montáž, včetně potřebných doplňujících nákresů a dokumentů, musí 

být k dispozici zaměstnancům, kteří konstrukci montují, používají a demontují. 

2. Pokud pro dočasnou stavební konstrukci není dostupná potřebná dokumentace 

nebo tato dokumentace nepokrývá zamýšlené konstrukční uspořádání, musí být 

odborně způsobilou osobou proveden individuální výpočet pevnosti a stability 
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kromě případů, kdy je konstrukce montována ve shodě s uspořádáním 

obsaženým v české technické normě. 

3. V závislosti na složitosti zvolené dočasné stavební konstrukce navrhne odborně 

způsobilá osoba konkrétní postup montáže, používání a demontáže. 

4. Dočasné stavební konstrukce lze považovat za bezpečné tehdy, pokud 

a) jsou založeny na dostatečně únosném terénu nebo na konstrukci, jejíž 

únosnost je staticky prokázána, 

b) nosné součásti jsou zajištěny proti podklouznutí buď připevněním k 

základové ploše, nebo jiným způsobem s odpovídající účinností, který 

zajišťuje stabilitu lešení; pojízdná lešení jsou zajištěna vhodnými 

zařízeními proti náhodnému pohybu během práce, 

c) jsou provedeny tak, aby tvořily prostorově tuhý celek, zajištěný proti 

lokálnímu i celkovému vybočení, posunutí nebo překlopení, 

d) jsou dostatečně pevné a odolné vůči vnějším silám a nepříznivým vlivům; 

jsou schopné přenést předpokládané zatížení a jejich funkce je prokázána 

statickým výpočtem nebo jiným dokumentem, 

e) rozměry, tvar a vybavení podlah odpovídají povaze prováděných prací, 

podlahy umožňují bezpečný pohyb a výkon práce ve vhodné pracovní 

poloze, 

f) podlahy jsou osazeny takovým způsobem, aby se jejich součásti při 

běžném použití neposouvaly, v podlahách a mezi podlahovými dílci a 

svislou kolektivní ochranou proti pádu nejsou nebezpečné mezery, 

g) pohyblivé konstrukce jsou zabezpečeny proti samovolným pohybům, 

h) pracovní plochy na nich jsou přístupné po bezpečných komunikacích 

(žebříky, schody, rampy nebo výtahy). 

Pokud nejsou části dočasných stavebních konstrukcí připraveny k používání, 

například během montáže, demontáže nebo přestavby, musí být vstup na tyto 

části dočasných stavebních konstrukcí zamezen vhodnými zábranami a označen 

bezpečnostními značkami. 

5. Dočasné stavební konstrukce lze užívat pouze po jejich náležitém předání 

odborně způsobilou osobou odpovědnou za jejich montáž a převzetí do užívání 

osobou odpovědnou za jejich užívání. O předání a převzetí vyhotoví 

předávající na základě odborné prohlídky zápis potvrzující úplné dokončení a 
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vybavení dočasné stavební konstrukce. Zápis o předání a převzetí se 

nevyžaduje u 

a) typizovaných lehkých pracovních lešení o výšce pracovní podlahy do 1,5 

m, 

b) pohyblivých pracovních plošin, pokud při přemísťování na jiné 

pracoviště nebyly demontovány jejich nosné části, přičemž za demontáž 

se nepovažuje úprava nosných částí do přepravní polohy. 

6. Dočasné stavební konstrukce musí být podrobovány pravidelným odborným 

prohlídkám způsobem a v intervalech stanovených v průvodní dokumentaci. 

Pokud nastaly mimořádné okolnosti, které mohly mít nepříznivý vliv na 

bezpečnost lešení (například nepříznivá povětrnostní situace), musí být 

odborná prohlídka provedena bezodkladně. 

7. Lešení lze montovat, demontovat nebo podstatným způsobem přestavovat jen v 

souladu s návodem na montáž a demontáž obsaženým v průvodní dokumentaci 

a pod vedením osoby, která je k tomu odborně způsobilá. Provádět uvedené 

činnosti mohou pouze zaměstnanci, kteří byli vyškoleni a jejich znalosti a 

dovednosti byly ověřeny. Školení zahrnuje osvojení si znalostí a dovedností, 

zejména pokud jde o 

a) pochopení návodu na montáž, demontáž nebo přestavbu použitého lešení, 

b) bezpečnost práce během montáže, demontáže nebo přestavby příslušného 

lešení, 

c) opatření k ochraně před rizikem pádu osob nebo předmětů, 

d) opatření v případě změn povětrnostní situace, které by mohly nepříznivě 

ovlivnit bezpečnost použitého lešení, 

e) přípustná zatížení, 

f) další rizika, která mohou být spojena s montáží, demontáží nebo 

přestavbou. 

Obsah a četnost školení s ohledem na nová nebo změněná rizika práce, způsob 

ověřování znalostí a dovedností účastníků školení a vedení dokumentace o 

školení stanoví zaměstnavatel. 

8. Žebříky nelze používat jako podpěrný nebo nosný prvek podlah lešení s 

výjimkou žebříků, které jsou k tomuto účelu výrobcem určeny. 
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9.  Pro výstup a sestup mezi podlahami lešení lze použít i dřevěné sbíjené žebříky 

o největší délce 3,5 m s příčlemi vsazenými do zdvojených postranic dostatečné 

pevnosti doložené výpočtem. 

 

Opatrenia: 

� kozlikové lešenie HAKI bude stáť na spevnenom podklade; 

� zriadzovať lešenia budú iba osoby s príslušným osvedčením a s 

príslušnou odbornou spôsobilosťou; 

� montáž a demontáž lešenia bude realizovaná na základe návodu výrobcu. 

 

VIII. Shazování předmětů a materiálu 

 

1. Shazovat předměty a materiál na níže položená místa nebo plochy lze jen za 

předpokladu, že 

a) místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením 

provozu, střežením apod.) a jeho okolí je chráněno proti případnému 

odrazu nebo rozstřiku shozeného předmětu nebo materiálu, 

b) materiál je shazován uzavřeným shozem až do místa uložení, 

c) je provedeno opatření, zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti, 

popřípadě vzniku jiných nežádoucích účinků. 

2. Nelze shazovat předměty a materiál v případě, kdy není možné bezpečně 

předpokládat místo dopadu, jakož ani předměty a materiál, které by mohly 

zaměstnance strhnout z výšky. 

 

Opatrenia: 

� zhadzovanie predmetov z výšky bude obmedzené na minimum; 

� pracovník, ktorý zhadzuje materiál sa najprv presvedčí, že sa na mieste 

dopadajúcich materiálov nenachádzajú žiadne osoby. 

 

IX. Přerušení práce ve výškách 

 

Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení 

prací. Za nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí 

pádu nebo sklouznutí, se při pracích ve výškách považuje: 
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a) bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, 

b) čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m. s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na 

zavěšených pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m 

výšky práce a při použití závěsu na laně u pracovních polohovacích 

systémů; v ostatních případech silný vítr o rychlosti nad 11 m. s-1 (síla 

větru 6 stupňů Bf) , 

c) dohlednost v místě práce menší než 30 m, 

d) teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C. 

 

Opatrenia: 

� v prípade, že vedúci pracovník vyhodnotí poveternostné podmienky ako 

nepriaznivé, budú všetky práce vo výškach pozastavené až do doby, kým 

nedôjde k ich zlepšeniu; 

� pri prerušení budú všetky pomôcky, materiál a konštrukcie zaistené proti 

pádu z výšky alebo ich znehodnoteniu. 

 

IX. Školení zaměstnanců 

 

Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, 

zejména pokud jde o práce ve výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou 

pracovat z pevných a bezpečných pracovních podlah, kdy pracují na 

pohyblivých pracovních plošinách, na žebřících ve výšce nad 5 m a o používání 

osobních ochranných pracovních prostředků. Při montáži a demontáži lešení 

postupuje zaměstnavatel podle části VII. bodu 7 věty druhé. 

 

Opatrenia: 

� každý pracovník musí absolvovať školenie o bezpečnosti a ochrane 

zdravia pri práci vo výškach a nad voľnou hĺbkou. 
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ZÁVER 

 

 Cieľom mojej práce bolo riešenie technologickej etapy hrubej vrchnej stavby – 

murovania zvislých konštrukcií bytového domu v Tatranskej Lomnici. 

 Obsahom práce bolo zistenie finančnej a časovej náročnosti výstavby spomínanej 

etapy, doprava materiálu na stavbu, kvalitatívne požiadavky na stavbu a ich zaistenie, riešenie 

technologického predpisu murovania, návrh vhodných strojov a v neposlednej rade zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Ďalším bodom práce bolo porovnanie materiálových 

variánt prevedenia zvislých konštrukcií bytového domu pričom porovnávanými parametrami 

boli cena a čas výstavby. 

 V priebehu spracovania bakalárskej práce som získala mnoho poznatkov ohľadne 

pracovných postupov, technologických riešení a variability prevedenia rôznych materiálových 

typov konštrukcie. Naučila som sa využívať nové software na rozpočtovanie stavby 

a vytváranie časových plánov výstavby. Jedná sa o rozpočtový program BuildPower 

spoločnosti RTS a spracovanie časového plánu v programe Contec. 

 Taktiež som sa naučila orientovať v katalógoch rôznych výrobcov a posudzovať 

vhodnosť riešenia projektu. Všetky tieto získané skúsenosti s vypracovaním svojej práce 

uplatním v ďalšej práci v budúcnosti. 

 Vrátane už zmienených získaných znalostí a informácií som mohla vďaka tejto práci 

rozvíjať svoje komunikačné schopnosti pri konzultáciách s odborníkmi, snažiť sa pripravovať 

konkrétne dotazy s cieľom čo najpresnejšie popísať riešený problém. V tomto smere bola pre 

mňa možnosť pravidelnej konzultácie najmä s vedúcim práce Ing Michalom Novotným Ph.D. 

veľmi cenná skúsenosť a spolu so systémom organizácie práce, tvorí najvýznamnejšie prvky, 

ktoré som v priebehu prípravy práce získala. 
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