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Abstrakt   

Predmetom tejto bakalárskej práce je stavebne- technologické riešenie hrubej hornej stavby 

bytového domu Brno v obci Tvarožná. Táto práca obsahuje technologický predpis pre 

murovanie a pre monolitické stropy, technickú správu, zariadenie staveniska, návrh strojnej 

zostavy, kontrolný a skúšobný plán, plán BOZP a finančné a časové hľadiská stavebného 

procesu. 
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Abstract 

Subject of this bachelor’s thesis is the technological stage of rough superstructure of 

apartment building in Tvarožná. This work includes technological specification for masonry 

constructions and for monolithic ceilings, technical report, equipment of the construction site, 

mechanical assembly design, supervisory and test plan, health and safety plan and analysis of 

financial and time aspects of the building process. 

Keywords 

Apartment building, construction, technological specification, masonry constructions, 

monolithic ceilings, schedule of work, budget, equipment of the construction site, mechanical 

assembly, quality demands, quality demands, health and safety plan 
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Úvod 
 V mojej bakalárskej práci sa zaoberám technologickou etapou hrubej hornej stavby 

bytového domu Brno v obci Tvarožná, konkrétne etapou murovania zvislých konštrukcií 

a etapou betonáže monolitických vodorovných konštrukcií.  

 Obsahom práce je vypracovaný výkaz výmer, technologické predpisy pre murovanie 

zvislých nosných stien a pre zhotovenie vodorovných monolitických konštrukcií, zariadenie 

staveniska, kontrolný a skúšobný plán, časový a finančný plán, návrh strojnej zostavy 

a riešenie bezpečnosti pri práci. 
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1.1. SPRIEVODNÁ SPRÁVA 

 

1.1.1. Identifika čné údaje 

 

Údaje o stavbe 

a) Názov stavby:    Bytový dom Brno 

b) Umiestnenie stavby:   Ulica Tvarožná, Tvarožná, číslo parcely 216 

               Katastrálne územie Tvarožná,  

       Jihomoravský kraj 

Číslo parcely:    216 

c) Predmet projektovej dokumentácie:  Stavebno-technologický proces výstavby 

       murovaných zvislých konštrukcií 

       a monolitických vodorovných konštrukcií 

Údaje o stavebníkovi 

Stavebník:     Ján Holý 

Adresa:      Hoštěnická 611 

       664 07 Pozořice 

Údaje o spracovateľovi projektové dokumentácie 

Hlavný projektant:     Ing. Petr Čerňák  

       Jihlavská 24/3, Brno 625 00 

 

1.1.2. Zoznam vstupných podkladov 

Stavebno-technologický projekt bol spracovaný na základe projektovej dokumentácie. 

 

Hlavný projektant:    Ing. Petr Čerňák 

Objednávateľ:     Ján Holý 

Názov projektovej dokumentácie:  Bytový dom Brno 

Stupeň dokumentácie:    Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby 

Dátum:     10/2014 

Číslo zákazky:     2810  
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1.1.3. Údaje o území 

 

a) rozsah riešeného územia 

Pozemok areálu sa nachádza v katastri obce Tvarožná na ulici Tvarožná v obci Tvarožná. 

Pozemok areálu ma výmeru 3757 m2. Na susedných parcelách sa nachádzajú na sever a na 

juh od objektu novostavba rodinného domu, parcely č 217/11 a 215/1. Na západnej strane 

pozemku sa nachádza cestná komunikácia s parcelným číslom 1158. Pôvodný terén je 

prevažne rovinatý a je to veľká trávnatá plocha bez drevín. 

 

b) údaje o ochrane území podľa iných právnych predpisov 

Pozemok ani stavba sa nenachádza v pamiatkovej rezervácii, ani v pamiatkovej zóne. 

Pozemok sa nenachádza v oblasti chráneného ložiskového územia, ani v poddolovanom 

území 

 

c) údaje o odtokových pomeroch 

Oblasť výstavby patrí do povodia rieky Morava. Na východnej hranici pozemku sa 

nachádza malý miestny potok – Pozořický potok. Podľa povodňovej mapy Juhomoravského 

kraja sa stavba nenachádza na záplavovom území. 

Všetky dažďové vody sú likvidované vsakovaním na pozemku, dažďové vody z budúceho 

objektu budú napojené na kanalizáciu. 

 

d) údaje o súlade s územno-plánovacou dokumentáciou, ak nebolo vydané územné 

rozhodnutie alebo územné opatrenie, prípadne ak nebol vydaný územný súhlas 

Zámer stavby je v súlade s platným územným planom obce Tvarožná. Stavba vyhovuje na 

požiadavky využitia územia, preto bolo vydané rozhodnutie o umiestení stavby. Jedná sa o 

novostavbu. 

 

e) Údaje o súlade s územným rozhodnutím alebo verejnoprávnou zmluvou územné 

rozhodnutie nahradzujúcou alebo územným súhlasom, prípadne s regulačným 

plánom v rozsahu, v ktorom nahradzuje územné rozhodnutie, a v prípade 

stavebných úprav podmieňujúcich zmenu v užívaní stavby údaje o jej súlade 

s územno-plánovacou dokumentáciou  
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Zámer stavby je v súlade s platným územným planom obce Tvarožná. Stavba vyhovuje na 

požiadavky využitia územia, preto bolo vydané rozhodnutie o umiestení stavby. Jedná sa o 

novostavbu. 

 

f) Údaje o dodržaní obecných požiadaviek na využitie územia 

Sú dodržané všetky požiadavky na využitie územia 

 

g) Údaje o splnení požiadaviek dotknutých orgánov 

Všetky požiadavky dotknutých orgánov sú splnené  

 

h) Zoznam výnimiek a úľavových riešení 

Nie sú známe žiadne výnimky ani úľavy 

 

i) Zoznam súvisiacich a podmieňujúcich investícií 

Nerieši sa v procese výstavby  

 

j)  Zoznam pozemkov a stavieb dotknutých výstavbou (podľa katastru nehnuteľností) 

 

Parcela 215/1, 215/2, 215,3   Michal Hrubý, stavba rodinného domu, garáž 

Parcela 217/11, 217/2, 217/5   Eva Labská, stavba rodinného domu 

Parcela 1158     miestna komunikácia 

 

 

1.1.4. ÚDAJE O STAVBE 

 

a) Nová stavba alebo zmena dokončenej stavby 

Nová stavba 

 

b) Účel užívania stavby 

Stavba pre bývanie 

 

c) Trvalá alebo dočasná stavba 

Trvalá stavba 
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d) Údaje o ochrane stavby podľa iných právnych predpisov 

Nerieši sa 

 

e) Údaje o dodržaní technických požiadaviek na stavby a obecných technických 

požiadaviek zabezpečujúcich bezbariérové užívanie stavby  

Na žiadosť investora, stavba nie je riešená ako bezbariérová. V prípade potreby 

bezbariérového prístupu je možné nainštalovať na schodisko bezbariérovú plošinu. 

 

f) Údaje o splnení požiadaviek dotknutých orgánov a požiadaviek vyplývajúcich 

z iných právnych predpisov 

Všetky požiadavky sú splnené, túto časť rieši samostatná časť v prílohe projektovej 

dokumentácii. 

 

g) Zoznam výnimiek a úľavových riešení 

Nie sú známe žiadne výnimky ani úľavové riešenia 

 

h) Navrhované kapacity stavby 

Zastavaná plocha:    251 m² 

Plocha pozemku:    3757 m² 

Celková kubatúra budovy:   2890,8 m³ 

Veľkosť parkoviska:    180 m² s 8 parkovacími miestami 

 

i) Základné bilancie stavby 

Potreba vody 

Pre cca 28 osôb 

Potreba vody podľa vyhlášky č.120/2011Sb 

Priemerná denná potreba 

Qp =  SPV. Z0    SPV= 60l/obyvateľ za deň 

Z0=  28 obyvateľov 

Qp =  1,68 m³/d = 0,0194 l/s 

Maximálna denná potreba 

Qd =  Qp.kd     kd= 1,4 (podľa počtu obyvateľov obce) 

Qd =  2,352 m³/d=0,0272 l/s 
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Maximálna hodinová potreba 

Qh =  Qd.kh     kh= 1,9 

Qh =  4,469 m³/d=0,0520 l/s 

 

j)  Základné predpoklady výstavby 

Časová realizácia riešenej etapy sa predpokladá od 8.4.2015 do 22.7.2015 

 

k) Orientačné náklady stavby  

Náklady na riešenú technologickú etapu sú známe v samostatnej kapitole 10 – položkový 

rozpočet. 

 

1.1.5.  Členenie stavby na objekty  

O1 – Bytový dom 

O2 – Parkovisko 

O3 – Prípojka vody 

O4 – Prípojka elektriny 

O5 – Prípojka kanalizácie 

 

1.2. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA 

 

1.2.1. Popis územia stavby 

 

a) Charakteristika stavebného pozemku 

Stavebný pozemok pre stavbu objektu sa nachádza v katastri obce Tvarožná. Celý 

pozemok ma tvar pravidelného 4-uholníka o rozmeroch cca 50*60 m. Výmera pozemku je 

3757 m2. Samotná stavba má tvar obdĺžnika o rozmeroch cca 21*11,55 m. Na pozemku bude 

zrealizované parkovisko s 8 parkovacími miestami. Pozemok susedí s okolitými pozemkami 

na ktorých stoja rodinné domy, miestna komunikácia, prípadne pozemky s ornou pôdou na 

východnej strane. Najbližší stavebný objekt sa nachádza 17,3m severne od stavaného 

objektu. Terén pozemku je prevažne rovinatý s miernym svahom a je to trávnatá plocha bez 

drevín. Terén bude pred výstavbou zrovnaný. 
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b) Výpis a závery prieskumov a rozborov 

V rámci predprojektovej fáze boli urobené dané prieskumy: 

Vizuálny prieskum pozemku, zároveň bola zhotovená fotodokumentácia 

Polohopisné a výškopisné zameranie pozemku a blízkeho okolia 

Inžiniersko-geologický a radónový prieskum 

 

c) Stávajúce ochranné a bezpečnostné pásma 

Stavba sa nenachádza v žiadnom ochrannom ani bezpečnostnom pásme 

 

d) Poloha vzhľadom k záplavovému územiu, poddolovanému územiu 

Oblasť patrí do povodia rieky Moravy. Na východnej strane, pár metrov od pozemku sa 

nachádza malý miestny potok – Pozořický potok. Podľa povodňovej mapy Juhomoravského 

kraja sa stavba nenachádza na záplavovom území. 

Stavba sa nenachádza ani v poddolovanom území 

 

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

pomery v území 

Výstavba bytového domu nemá negatívny vplyv na okolité stavby a pozemky, bez vplyvu 

na odtokové pomery. Voda z dažďových zvodov bude odvedená do kanalizácie 

 

f) Požiadavky na asanácie, demolácie, výrub drevín 

Bez požiadaviek 

 

g) Požiadavky na maximálne zábory poľnohospodárskeho pôdneho fondu alebo 

pozemkov určených k plneniu funkcie lesa 

Bez požiadaviek 

 

h) Územne technické podmienky 

Stavba je napojená na inžinierske siete – elektriku, vodu a kanalizáciu. 

 

i) Vecné a časové väzby stavby, súvisiace investície 

Bez požiadaviek 
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1.2.2. Celkový popis stavby 

 

1.2.2.1. Účel užívania stavby, základné kapacity funkčných jednotiek 

Jedná sa o novostavbu 8 bytového podpivničeného bytového domu . Stavba je 

založená na ŽB základových pásoch, zvislú nosnú konštrukciu tvorí v 1PP stratené debnenie 

BEST, v podlažiach 1NP-3NP tehly POROTHERM. Hrúbka obvodových nosných stien je 

400 mm, vnútorné nosné steny majú hrúbku 300mm. Stropy a schodiskové konštrukcie sú 

monolitické , zo železobetónu. Stavba bytového domu je zastrešená jednoplášťovou plochou 

strechou. 

 

Základné kapacity 

Zastavaná plocha:      251 m² 

Plocha parkoviska a spevnených plôch na pozemku:  234 m² 

Celková zastavaná plocha:     485 m² 

Plocha pozemku:      3757 m² 

Celková kubatúra budovy:     2890,8 m³ 

Veľkosť parkoviska (8 parkovacích miest):    180m²  

Uvažuje sa s obsadením 6 3-5 členných rodín 

1.2.2.2. Celkové urbanistické a architektonické riešenie 

 

a) Urbanizmus  

Celé urbanistické a kompozičné riešenie vychádza so stávajúcich podkladov, ktorými je v 

tomto projekte architektonická štúdia (situácia, pôdorysy jednotlivých podlaží, rez objektom) 

 

b) Architektonické riešenie 

Tvar budovy je dá sa povedať obdĺžnik s uskočením. Budova je symetrická, nachádza sa 

na severnej časti parcely s dostatočnými odstupovými vzdialenosťami od komunikácie 

a susedných pozemkov. 

 

1.2.2.3. Celkové riešenie technológie výroby 

Hlavný vstup do objektu je na západnej strane pozemku. Cez zádverie sa vchádza na 

schodišťovú medzipodestu, smerom na 1NP sa nachádzajú byty, smerom dolu je suterén s 

úložnými boxmi a priestormi pre každého nájomníka bytového priestoru. Dispozícia bytov je 
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riešená ako 3+1 a 4+1. Postup výstavby jednotlivých konštrukcií je známy podľa 

technologických postupov daných etáp. 

 

1.2.2.4. Bezbariérové užívanie stavby 

Na žiadosť investora nie je táto stavba riešená ako bezbariérová. V prípade potreby 

bezbariérového prístupu je možné nainštalovať na schodisko bezbariérovú plošinu. 

 

1.2.2.5. Bezpečnosť používania stavby 

Všetky konštrukcie a prvky na stavbe sú postavené v súlade s normou, sú dodržané 

bezpečnostné postupy a výstavba nemá negatívny dopad na okolité stavby a životné 

prostredie. 

 

1.2.2.6. Základná charakteristika objektu  

 

a) stavebné riešenie 

Budova má 4 podlažia s konštrukčnou výškou 2,95 m. Nosná konštrukcia budovy je v 1PP 

zo strateného debnenia, v podlažiach 1-3 z tvárnic Porotherm, Stropy sú monolitické. Strecha 

je plochá, jednoplášťová. Schodište je monolitické, votknuté do obvodovej steny. 

Odolnosti materiálov použitých na stavbe boli testované v certifikovaných laboratóriách. 

Všetky materiály a pevnosti sú navrhované a použité podľa noriem ČSN. 

 

b) konštrukčné a materiálové riešenie 

Zvislé nosné konštrukcie sú riešené zo systému Best – stratené debnenie a zo systému 

tvaroviek Porotherm. Vodorovné nosné konštrukcie sú monolitické z betónu C20/25 

vystužené výstužou 10505 R v množstve 100kg/m³ betónu.  

 

c) mechanická odolnosť a stabilita 

Podľa statických výpočtov je budova odolná a stabilná 
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1.2.2.7. Základná charakteristika technických a technologických zariadení  

 

a) technické riešenie 

Sklady materiálov – podľa typu a použitia materiálu. Uskladnené podľa nárokov na 

uskladnenie. Sypké zmesi, drevo, viazacie drôty sa skladujú v zakrytom skladovom 

kontajneri, aby nedochádzalo k styku vody a vlhkosti s materiálmi. Tvarovky pre výstavbu  

a výstuže sa skladujú na skladovacej ploche s povrchom zo zhutneného štrku, aby nevznikali 

kaluže vody. Tvárnice chráni pred poveternostnými vplyvmi ich vlastný nepoškodený obal. 

Sklad materiálu sa počas stavby nachádza na južnej časti pozemku. 

 

b) výpis technických a technologických zariadení 

Nerieši sa 

 

1.2.2.8. Požiarnobezpečnostné riešenie 

 

a) rozdelenie stavby a objektov do požiarnych úsekov 

Rozdelenie stavby na požiarne úseky je  riešené v samostatnej časti projektovej 

dokumentácie. 

 

b) výpočet požiarneho rizika a stanovenie stupňa požiarnej bezpečnosti 

Rieši samostatná časť projektovej dokumentácie, príloha požiarnej bezpečnosti objektu 

 

c) zhodnotenie navrhnutých stavebných konštrukcií a stavebných výrobkov, 

požiadavky na zvýšenie požiarnej odolnosti konštrukcií 

Navrhnuté nosné konštrukcie sú nehorľavé, triedy DP1 

 

d) zhodnotenie evakuácie osôb s vyhodnotením únikových ciest 

Z bytového domu vedie jedna úniková cesta 

 

e) Zhodnotenie odstupových vzdialeností a vymedzenie požiarne nebezpečného 

priestoru 

V požiarne nebezpečnom priestore sa nenachádzajú žiadne objekty. Všetky susedné 

objekty sú v bezpečnej odstupovej vzdialenosti 
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f) Zabezpečenie potrebného množstva požiarnej vody, prípadne iného hasiaceho 

prostriedku 

Rieši samostatná časť projektovej dokumentácie, príloha požiarnej bezpečnosti objektu. 

V prípade zásahu je možnosť napojiť sa na hydrant na miestnej komunikácii, v objekte sú 

k dispozícii hasiace prístroje v každom podlaží.  

 

g) Zhodnotenie možností pri prípadnom požiarnom zásahu 

Bez obmedzenia, príjazdové cesty sú prístupné. Túto časť rieši samostatná časť 

projektovej dokumentácie, príloha požiarnej bezpečnosti objektu 

 

h) Zhodnotenie technických a technologických zariadení stavby 

Budova má len prípojku elektrickej energie, bez prípojky plynu, kvôli bezpečnosti, na 

požiadanie investora 

 

i) Posúdenie požiadaviek na zabezpečenie stavby požiarne bezpečnostnými 

zariadeniami 

Bez požiadaviek, stavba je v každom podlaží vybavená hasiacimi prístrojmi 

 

j)  Rozsah a spôsob rozmiestnenia výstražných a bezpečnostných značiek a tabuliek 

Na únikovej ceste sú umiestnené značky smeru únikovej cesty z objektu 

 

1.2.2.9. Zásady hospodárenia s energiami 

 

a) Kritériá tepelne technického hodnotenia 

Nie sú stanovené 

 

b) Energetická náročnosť stavby 

Budova spadá do kategórie B podľa tabuľky energetickej náročnosti budovy 

 

c) Posúdenie využitia alternatívnych zdrojov energie 

Nepoužívajú sa žiadne alternatívne zdroje energie 
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1.2.2.10. Hygienické požiadavky na stavby, požiadavky na pracovné 

a komunálne prostredie 

Stavba je v súlade s legislatívnymi a normovými požiadavkami na pracovné 

prostredie, s požiadavkami na osvetlenie, ochranu proti hluku, kvalitu vetrania. V každej 

bytovej jednotke je samostatná kúpeľňa s WC, odvetrávaná. 

1.2.2.11. Ochrana stavby pred negatívnymi účinkami vonkajšieho 

prostredia 

 

a) ochrana pred prenikaním radónu z podložia 

Zaistená vrstvami hydroizolácie 

 

b) ochrana pred bludnými prúdmi 

Nerieši sa 

 

c) ochrana pred technickou seizmicitou 

Nerieši sa 

 

d) ochrana pred hlukom 

Stavebné konštrukcie zaisťujú dostatočnú ochranu a spĺňajú požiadavky Nv. 272/2011  

o ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami hluku a vibrácií 

 

e) protipovodňové opatrenia 

Nie sú potrebné 

 

1.2.3. Pripojenie na technickú infraštruktúru  

 

a) Miesta napojenia na technickú infraštruktúru 

Objekt je napojený na stávajúce inžinierske siete novými prípojkami znázornenými v 

situácii. 

Objekt je napojený na siete Elektro NN, pitný vodovod a kanalizáciu splaškovú a dažďovú. 

Prípojky sú zakreslené v situácii. Počas výstavby je zriadená dočasná prípojka elektriny.  
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1.2.4. Dopravné riešenie 

 

a) Popis dopravného riešenia 

Pozemok sa nachádza pri hlavnej cestnej komunikácii, doprava v oblasti nieje 

frekventovaná 

 

b) Napojenie územia na stávajúcu dopravnú infraštruktúru  

Pred objektom vedie miestna komunikácia (parcela 1158) 

 

c) Doprava v kľude 

Z dôvodu nízko frekventovanej komunikácie, je chodník pre peších len na jednej strane 

vozovky. 

 

d) Chodníky pre peších a cyklistické chodníky  

Riešenie nenadväzuje na chodníky pre peších ani na cyklistické chodníky. 

Dopravné riešenie pre obsluhu objektu sa nijak nemení. Pred objektom je navrhnuté 

parkovisko s 8 parkovacími miestami.  

 

1.2.5. Riešenie vegetácie a súvisiacich terénnych úprav 

 

a) Terénne úpravy  

Drobné terénne úpravy, vyrovnanie mierne svahovitého terénu 

 

b) Použité vegetačné prvky  

Zatrávnenie a výsadba okrasných kríkov 

 

c) Biotechnické opatrenia  

Nerieši sa 

 

1.2.6. Popis vplyvu stavby na životné prostredie a jeho ochrana 

 

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

Stavba nemá negatívny vplyv na ŽP.  
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b) vplyv na prírodu a krajinu, zachovanie ekologických funkcií a väzieb v krajine 

Minimálny vplyv stavby na krajinu a prírodu 

 

c) vplyv na sústavu chránených území Natura 2000 – nenachádza sa 

d) návrh zohľadnenia podmienok zo záveru zisťovacieho konania alebo stanoviska EIA 

Nerieši sa 

 

e) navrhované ochranné a bezpečnostné pásma, rozsah obmedzení a podmienky 

ochrany podľa iných právnych predpisov  

Nerieši sa 

 

1.2.7. Ochrana obyvateľstva 

Splnenie základných požiadaviek z hľadiska plnenia úloh ochrany obyvateľstva  

Obyvateľstvo nie je nijak ohrozené prevádzkou budovy a stavby. Na výstavbu objektu 

sa nepoužívajú nebezpečné materiály. Výstavba bude prebiehať od 8:00 do 18:00 a tým 

pádom nedôjde k rušeniu nočného kľudu nadmerným hlukom zo stavby. Odpady na stavbe sa 

triedia a pri manipulácii s nebezpečnými látkami sa postupuje tak, aby nedošlo k znečisteniu 

životného prostredia. 

1.2.8. Zásady organizácie výstavby 

 

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

Zásobovanie energiami je riešené stavajúcimi prípojkami. Požadované množstvo energií 

sa nemení. 

 

b) odvodnenie staveniska 

Nerieši sa 

 

c) napojenie staveniska na stávajúcu dopravnú a technickú infraštruktúru  

Stavba je napojená  na miestnu komunikáciu – viď situácia 

 

d) vplyv stavby na okolité stavby a pozemky 

Bez negatívneho vplyvu na okolité stavby a pozemky 
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e) ochrana okolí staveniska a požiadavky na súvisiace asanácie, demolácie, kálanie 

drevín 

Na stavenisku sa nenachádzajú rastliny a dreviny ktoré by podliehali ochrane 

 

f) maximálne zábory pre stavenisko 

Nie sú známe 

 

g) maximálne produkované množstvá a druhy odpadov a emisií pri výstavbe, ich 

likvidácia  

Nakladanie s odpadmi bude riešené podľa katalógu odpadov – vyhlášky MŽP ČR  

č. 381/2001 Zb. Odpady vzniknuté pri výstavbe budú zneškodnené podľa zákona č. 185/2001 

Sb. v platnom znení 

 

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

Zemné práce sa budú robiť len pre zahrnutie výkopu po natiahnutí hydroizolácie. Výkop 

bude po dokončení nosných stien suterénu znovu zakopaný v rámci dokončenia etapy 

zemných prác. 

 

i) ochrana životného prostredia pri výstavbe 

Musia byť splnené požiadavky 

Ochrana životného prostredia – zákon č. 17/1992 Zb. - o životnom prostredí, č. 114/1992 Zb. 

- O ochrane prírody a krajiny, č. 100/2001 Zb. o posudzovaní vplyvu na ŽP 

Odpadové hospodárstvo - zákon č. 185/2001 Zb. o odpadoch, č. 477/2001 Zb. o obaloch, 

Vyhl. č. 381/2001 Zb.  - Katalóg odpadov 

Ochrana vôd – zákon č. 254/2001 Zb. o vodách (vodný zákon) 

Ochrana ovzdušia – zákon č. 86/2002 Zb., o ochrane ovzdušia 

 

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

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa iných právnych 

predpisov 

Zákon č. 262/2006 Zb., zákonník práce 

Zákon č. 309/2006 Zb., v znení predpisov, ktorým sa upravujú daľšie požiadavky bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci v pracovno-právnych vzťahoch a o zaistení bezpečnosti a ochrany 
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zdravia pri činnosti alebo poskytovaní služieb mimo pracovno-právne vzťahy (zákon o 

zaistení ďalších podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci) 

Zákon č. 183/2006 Zb., o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v 

znení neskorších predpisov. 

Nariadenie vlády č. 591/2006 Zb., o bližších minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a 

ochranu zdravia pri práci na staveniskách. 

Nariadenie vlády č. 362/2005 Zb., o bližších požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdraví 

pri práci na pracoviskách s nebezpečenstvom pádu z výšky alebo do hĺbky.  

Nariadenie vlády č. 163/2002 Zb., ktorým sa stanoví technické požiadavky na vybrané 

stavební výrobky. 

Vyhláška č. 268/2009 Zb., o obecných technických požiadavkách na výstavbu. 

Vyhláška č. 499/2006 Zb., o dokumentácii stavieb. 

Vyhláška č. 526/2006 Zb., ktorou sa riadia niektoré ustanovenia stavebného zákona vo 

veciach stavebného poriadku. 

Vyhláška č. 398/2009 Zb., o obecných technických požiadavkách zabezpečujúcich užívanie 

stavieb osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 

Vyhláška ministerstva stavebníctva č. 77/1965 Zb., o výcviku, spôsobilosti a registrácii 

obslúh stavebných strojov 

 

k) úpravy pre bezbariérové užívanie výstavbou dotknutých stavieb 

Nerieši sa 

 

l) zásady pre dopravné inžinierske opatrenia 

Nerieši sa 

 

m) stanovenie špeciálnych podmienok pre výrobu, výstavbu 

Nie sú známe žiadne špeciálne podmienky pre výstavbu 

 

n) postup výstavby, rozhodujúce termíny 

Nie sú žiadne špeciálne požiadavky na zhotovenie stavby, nie sú nutné dopravné 

opatrenia. 
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2.1. SITUÁCIA STAVBY 

Riešený objekt sa nachádza v obci Tvarožná, na ulici Tvarožná. Obec Tvarožná je 

vzdialená približne 10 km od Brna. Presnú polohu objektu znázorňuje situácia v prílohe  

č.1. – Stavebná situácia 

Červená značka na obrázkoch 1 a 2 označuje polohu objektu 

 

Obrázok 1 - Poloha stavby 
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Obrázok 2 - Poloha stavby 

 

2.2. SITUÁCIA DOPRAVNÝCH TRÁS 

2.2.1. Doprava materiálu 

Materiály potrebné pre realizáciu hrubej hornej stavby riešeného objektu sú dodávané 

rôznymi dodávateľmi. Tvarovky a materiály potrebné pre výstavbu zvislých konštrukcií 

dodáva firma Mlénský s.r.o. so sídlom na ulici Hviezdoslavova 4a v mestskej časti Brno-

Slatina. Betónovú zmes dodáva firma ZAPA beton so sídlom v obci Holubice u Brna. Oceľ 

na výstuž dodáva firma Královopolská STEEL s.r.o. so sídlom v Brne na ulici Křížikova 68a. 
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2.2.2. Trasa od hlavného dodávateľa  

Sklad dodávateľa Mlénský s.r.o. je od riešeného objektu vzdialený 8,7 km. Dodávateľ 

používa na prepravu materiálu nákladný automobil Renault Midlum 280.18 s valníkovou 

nadstavbou a nosnosťou 11 t. Rozmery (2,85 m výška *2,471 m šírka)a váha (maximálna 

hmotnosť 18 t) automobilu dovoľujú prejsť danú trasu bez obmedzení. 

Značky v červenom krúžku znázorňujú výškové obmedzenia na trase od dodávateľa 

Mlénský s.r.o. k objektu. Jednotlivé obmedzenia sú uvedené v tabuľke trasy. 

 

 

Obrázok 3 - Trasa od hlavného dodávateľa 

 

 

Tabulka 1 - Obmedzenia na trase od hlavného dodávateľa 
 

 

 

Ozn. 
Označenie 

komunikácie 
Ulica Typ  Obmedzenie Posúdenie 

1 373 Bělohorská podjazd výška 4,6m vyhovuje 

2 50 Ostravská podjazd výška 5,69m vyhovuje 

3 50 Ostravská (D1) podjazd výška 5,44m vyhovuje 

4 430 U rohlenky most Váha (Vn)=50t vyhovuje 
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2.2.3. Trasa dodávateľa betónovej zmesi 

Dodávateľ betónovej zmesi ZAPA beton sídli v obci Holubice u Brna. Miesto 

dodávateľa je od realizovaného objektu vzdialené 4,8 km a na dopravnej trase nie sú známe 

žiadne obmedzenia pre pohyb používaného autodomiešavača Scania s objemom bubna 7m³. 

Od firmy ZAPA beton je po dobu výstavby požičané aj Pojazdné čerpadlo KCP 24ZX-100. 

Počas dopravy autočerpadla na miesto výstavby, musí byť na vozidle zapnutá svetelná 

signalizácia. 

Obrázok 5 znázorňuje dopravnú trasu od dodávateľa betónu ZAPA beton. Na dopravnej trase 

nie sú žiadne obmedzenia. 

 

Obrázok 4 - Dopravná trasa od dodávateľa betónovej zmesi ZAPA beton 
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2.2.4. Trasa dodávateľa ocele 

Dodávateľ ocele pre výstuž Královopolská STEEL s.r.o. sídli v Brne na ulici 

Křížikova 68a. Vzdialenosť od pozemku je 17,2 km. Na tejto trase sú známe obmedzenia na 

výšku, ktoré sú vypísané nižšie v tabuľke.  Nákladný automobil dodávateľa  Renault Midlum 

280.18 na všetky obmedzenia vyhovie. Renault Midlum má výšku 2,85 m, šírku 2,471 m 

a maximálna hmotnosť je 18 t. Dĺžka valníku je 7,7m. 

Na obrázku sú znázornené obmedzenia na trase od dodávateľa ocele, ktoré sú podrobne 

popísané v tabuľke č.2. 

 

Obrázok 5 - Dopravná trasa od dodávateľa ocele Královopolská STEEL 
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Tabulka 2 - Obmedzenia na trase od dodávateľa ocele pre výstuž 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ozn. 
Ozn. 

komunikácie 
Ulica Typ  Obmedzenie Posúdenie 

1 42 Porgesova podjazd výška 5,8m vyhovuje 

2 42 Porgesova 
Podjazd-Lávka 

Sládkova 
výška 5,61m vyhovuje 

3 42 
Husovický 

tunel 
Tunel vjazd výška 4,89m vyhovuje 

4 42 
Husovický 

tunel 
Tunel výjazd výška 4,89m vyhovuje 

5 42 Provazníkova Most Svitava Vn=23t vyhovuje 

6 42 Svatoplukova podjazd výška 3,7m vyhovuje 

7 42 Černovická 
Most Otakara 

Ševčíka 
Vn=32t vyhovuje 

8 R50 Ostravská Žel podjazd výška 5,14 vyhovuje 

9 R50 Ostravská podjazd výška 4,8m vyhovuje 

10 50 (D1) Ostravská podjazd výška 5,69m vyhovuje 

11 50 (D1) D1 podjazd výška 5,44m vyhovuje 

12 430-3839 Rohlenka Most Vn=50t vyhovuje 
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3.1. OBECNÉ INFORMÁCIE O STAVBE 

3.1.1. Identifika čné údaje o stavbe 

-Názov stavby:    Bytový dom Brno 

-Umiestnenie stavby:    Ulica Tvarožná, Tvarožná, číslo parcely 216 

       Katastrálne územie Tvarožná, Juhomoravský 

kraj 

-Charakter stavby:    Novostavba 

-Účel stavby:     Stavba pre bývanie 

-Investor:     Ján Holý 

       Hoštěnická 611  

       664 07 Pozořice 

-Projektant:     Ing. Petr Čerňák 

       Jihlavská 24/3 

       Brno 625 00  

-Dodávateľ :     Mlénský s.r.o. 

       Rumiště 8 

       602 00 Brno 

-Predajňa+ sklad dodávateľa:   Hviezdoslavova 4a 

       627 00, Brno- Slatina 

-Dodávateľ betónovej zmesi:   Betonáreň ZAPA beton 

       Holubice 

       Holubice u Brna 683 51  

-Dodávateľ ocele:    Královopolská STEEL s.r.o. 

       Křížikova 68a 

       660 90 Brno  

Základné informácie o stavbe 

-Výmera parcely:    3757 m² 

-Zastavaná plocha:    251 m² 

-Počet podlaží:    1x Suterén 
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       3 Nadzemné podlažia 

-Počet bytových jednotiek:   6 bytových jednotiek 

-Dispozície bytových jednotiek:   3x 3+1; 3x 4+1 

-Zvislé nosné konštrukcie:   Suterén:  Stratené debnenie BEST 

       1.-3.NP: Stavebný systém Porotherm  

-Vodorovné nosné konštrukcie:   Stropy monolitické 

-Strecha:      Plochá jednoplášťová 

 

3.1.2. Obecné informácie o stavbe 

Jedná sa o novostavbu bytového domu s 3 nadzemnými podlažiami a 1 podzemným 

podlažím. V bytovom dome je 6 bytových jednotiek o dispozícii 3x 3+1 a 3x 4+1. V bytoch s 

dispozíciou 3+1 sú navrhnuté lodžie. V suteréne sú navrhnuté skladové priestory, kočikáreň, 

kotolňa a miestnosť na ukladanie bicyklov. 

Stavba je obdĺžnikového pôdorysu a je voľne stojaca, pôdorysné rozmery objektu sú 

21,75m x 11,55m. Zvislé nosné konštrukcie suterénu sú navrhnuté zo strateného debnenia 

BEST, obvodové steny hrúbky 400 mm, vnútorné nosné priečky sú hrúbky 300mm. Zvislé 

nosné konštrukcie nadzemných podlaží sú navrhnuté zo systému Porotherm PROFI 

DRYFIX, obvodové steny hrúbky 400 mm, vnútorné nosné priečky 300 mm. 

Stropy a konštrukcie schodov sú monolitické. Strecha je plochá, jednoplášťová.  

  Bytový dom sa nachádza v obci Tvarožná, na ulici Tvarožná. Parcela č. 216 

s výmerou 3757m². Parcela sa nachádza na prevažne rovinatom území , je to trávnatá plocha 

bez drevín. Východne od pozemku sa nachádza miestny Pozořický potok, ktorý podľa 

povodňovej mapy nijak neohrozuje okolie. Miesto pozemku sa nenachádza v povodňovom 

ani v chránenom území.  

V okolí parcely sa nachádzajú rodinné domy a pozemky s hospodárskou pôdou. 

Parcela na severnej strane priamo susedí s parcelou 217/11 a 217/2, jedná sa o stavbu 

rodinného domu. Z južnej strany parcela susedí s parcelami 215/1 a 215/2 taktiež sa jedná 

o stavbu rodinného domu. Zo západnej strany parcela priamo susedí s miestnou 

komunikáciou p.č. 1158. 
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3.2. OBECNÉ INFORMÁCIE O PROCESE 

Zvislé nosné konštrukcie objektu sú v suteréne navrhnuté zo systému strateného 

debnenia BEST. Obvodové nosné steny hrúbky  400mm z BEST- stratené debnenie 40, 

vnútorné nosné priečky hrúbky 300mm z BEST- stratené debnenie 30. Nenosné priečky sú 

v suteréne navrhnuté zo systému POROTHERM a to: Porotherm 14 PROFI DRYFIX 

a Porotherm 11,5 profi dryfix. 

Zvislé nosné konštrukcie sú v nadzemných podlažiach navrhnuté zo systému Porotherm Profi 

s použitím peny Porotherm Dryfix. Obvodové nosné steny hrúbky 400mm z tvaroviek 

Porotherm 40 EKO+ PROFI DRYFIX,  nosné priečky hrúbky 300mm z tvaroviek Porotherm 

30 PROFI DRYFIX. Nenosné priečky sú navrhnuté z tvaroviek Porotherm 14 PROFI 

DRYFIX.  

Na väzby rohov sa použijú špeciálne rohové tvarovky Porotherm 40 ½ K Profi DRYFIX, 

Porotherm 40 K Profi DRYFIX a Porotherm 40 R Profi DRYFIX. 

  Navrhnuté preklady sú taktiež od Porothermu a to preklady Porotherm KP7 v nosných 

stenách a ploché preklady Porotherm KP 11,5 a KP 14,5 v priečkach. Medzi preklady 

Porotherm KP7 v nosných stenách sa ukladá tepelná izolácia z extrudovaného polystyrénu 

hrúbky 100mm. Preklady KP7 sa osádzajú na výšku, zaoblenou stranou nahor, rovnou 

stranou do lôžka z cementovej malty. Preklady sa vzájomne stiahnu radlovacím drôtom proti 

preklopeniu. Ploché preklady KP 11,5 a KP 14,5 ukladáme do  lôžka z cementovej malty o 

hrúbke 10mm. Dĺžka uloženia musí byť minimálne 120mm. Aby nedochádzalo k priehybom 

prekladu počas výstavby, musí sa preklad podoprieť provizórnou podporou, v našom prípade 

drevenými stĺpikmi. Po podoprení sa musí povrch prekladu dôkladne vyčistiť, navlhčiť 

a následne nadmurovať.  

 

3.3. PREVZATIE A PRIPRAVENOS Ť PRACOVISKA 

3.3.1. Prevzatie pracoviska 

Pracovisko prevezmeme po dokončení etapy základových konštrukcií. 

Preberáme hotové základové konštrukcie. Základové konštrukcie musia byť zhotovené podľa 

projektovej dokumentácie a musia byť zbavené nečistôt. Podľa kontrolne -skúšobného plánu 

sa učiní kontrola zhotovených konštrukcií. Pracovisko je pripravené pre výstavbu zvislých 

murovaných konštrukcií.  

O prevzatí pracoviska a o kontrolách konštrukcií sa spíše záznam do stavebného 

denníka. 



 

44 
 

3.3.2. Pripravenosť pracoviska 

Pred zahájením procesu výstavby zvislých konštrukcií je nutná kontrola kvality prác 

predošlého stavebného procesu. Musia byť hotové základy a základová doska z betónovej 

mazaniny C16/20. Musia byť vytýčené hranice objektu a otvory. Práce musia byť v súlade 

s projektovou dokumentáciou, danými normami a vyhláškami. Výsledky kontroly sa zapíšu 

do stavebného denníka. 

 

3.3.3. Pripravenosť staveniska 

Pozemok staveniska je oplotený, výška oplotenia 2,0 m. Na stavenisku sa nachádzajú 

vnútrostaveniskové komunikácie, vjazd na stavenisko je zabezpečený bránou. Na stavenisku 

je zhotovená umývarka pre čistenie nákladných automobilov a inej pojazdnej techniky. 

Stávajúce inžinierske siete a prípojky sú vytýčené, siete ktoré vedú na povrchu sú opatrené 

proti poškodeniu.  

Na stavenisku sa nachádzajú inžinierske siete elektriky (dočasné), vody a kanalizácie. 

Na stavenisku sa nachádza spevnená skladovacia plocha a malý krytý skladový kontajner pre 

materiál a pomôcky potrebné na výstavbu zvislých konštrukcií. 

Nutné:  Zabezpečenie pracovníkov s potrebnou špecializáciou. 

   Zabezpečenie materiálu, pracovných pomôcok a strojov potrebných pre danú 

   stavebnú etapu. 

Zázemie pre pracovníkov, ako aj šatne a hygienické priestory sú zabezpečené na stavenisku 

v kontajnerových bunkách. 
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3.4. MATERIÁLY 

3.4.1. Použitý materiál 

BEST stratené debnenie 40 

� Rozmery:     výška: 250mm 

       šírka: 400mm 

       dĺžka: 500mm  

� Hmotnosť:    32,3 kg/ks; 969 kg/paleta 

� Počet kusov na palete:   30 ks 

� Množstvo pri tonáži auta 11t:  11 paliet; 330 ks 

� Spotreba:     8 ks/m²; 20 ks/m³ 

� Spotreba betónu:    0,29 m³/m²; 0,72 m³/m³ 

� Pevnosť v tlaku:    15MPa 

BEST stratené debnenie 30 

� Rozmery:    výška: 250mm 

       šírka: 300mm 

       dĺžka: 500mm 

� Hmotnosť:    25,3 kg/ks; 1012 kg/paleta 

� Počet kusov na palete:   40 ks 

� Množstvo pri tonáži auta 11t:  10 paliet; 400 ks 

� Spotreba:     8 ks/m²; 26,67 ks/m³ 

� Spotreba betónu:    0,20 m³/m²; 0,66 m³/m³ 

� Pevnosť v tlaku:    15MPa 

Obrázok 6 - Tvarovka BEST Obrázok 7 - Tvarovka BEST 
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Obrázok 8- Stratené debnenie BEST 30 a BEST 40 

 

 

POROTHERM 40 Profi DRYFIX 

 

� Rozmery:   výška: 249mm 

      šírka: 400mm 

      dĺžka: 248mm 

� Hmotnosť:   19,2 kg/ks 

� Počet tehál na palete:   60 ks 

� Hmotnosť palety:  1152 kg 

� Množstvo pri tonáži auta 11t: 9 paliet, 540ks 

� Spotreba tehál:   16ks/m²; 40ks/m³ 

� Spotreba murovacej peny:  1 dóza/5 m² 

� Súčasťou dodávky je odpovedajúce množstvo  

  murovacej peny Profi DRYFIX 

 

 

 

 

 

Obrázok 9 - Tvarovka POROTHERM 40 
Profi DRYFIX 
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POROTHERM 30 Profi DRYFIX 

 

� Rozmery:   výška: 249mm 

      Šírka: 300mm 

      Dĺžka: 248mm 

� Hmotnosť:   15,7 kg/ks 

� Počet tehál na palete:   80 ks 

� Hmotnosť palety:   1256 kg 

� Množstvo pri tonáži auta 11t: 8 paliet, 640ks 

� Spotreba tehál:   16ks/m²; 53,3ks/m³ 

� Spotreba murovacej peny: 1 dóza/5 m² 

� Súčasťou dodávky je odpovedajúce množstvo  

  murovacej peny Profi DRYFIX 

 

 

POROTHERM 14 Profi DRYFIX 

 

� Rozmery:   výška: 249mm 

      Šírka: 140mm 

      Dĺžka: 497mm 

� Hmotnosť:   14,7 kg/ks 

� Počet tehál na palete:   80 ks 

� Hmotnosť palety:   1176 kg 

� Množstvo pri tonáži auta 11t: 9 paliet, 720ks 

� Spotreba tehál:   8ks/m²; 57,1ks/m³ 

� Spotreba murovacej peny:  1 dóza/10 m² 

� Súčasťou dodávky je odpovedajúce množstvo  

  murovacej peny Profi DRYFIX 

 

 

 

 

 

Obrázok 11 - POROTHERM 14 Profi 
DRYFIX 

Obrázok 10 - POROTHERM 30 Profi DRYFIX 
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POROTHERM 11,5 Profi DRYFIX 

 

� Rozmery:   výška: 249mm 

      Šírka: 115mm 

      Dĺžka: 497mm 

� Hmotnosť:   12,1 kg/ks 

� Počet tehál na palete:   96 ks 

� Hmotnosť palety:   1161,6 kg 

� Množstvo pri tonáži auta 11t: 10 paliet, 960ks 

� Spotreba tehál:  8 ks/m² 

� Spotreba murovacej peny:  1 dóza/10 m² 

� Súčasťou dodávky je odpovedajúce množstvo  

  murovacej peny Profi DRYFIX 

 

 

POROTHERM 40 1/2 K Profi DRYFIX 

 

� Rozmery:   výška: 249mm 

      Šírka: 400mm 

      Dĺžka: 125mm 

� Hmotnosť:   11,2 kg/ks 

� Počet tehál na palete:   120 ks 

� Hmotnosť palety:   1375 kg 

� Množstvo pri tonáži auta 11t: 8 paliet, 960ks 

� Súčasťou dodávky je odpovedajúce množstvo  

  murovacej peny Profi DRYFIX 

 

 

 

 

 

Obrázok 12 - POROTHERM 11,5 Profi 

Obrázok 13 - POROTHERM 40 1/2 K 
Profi DRYFIX 
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POROTHERM 40 K Profi DRYFIX 

 

� Rozmery:   výška: 249mm 

      Šírka: 400mm 

      Dĺžka: 250mm 

� Hmotnosť:   19,9 kg/ks 

� Počet tehál na palete:  60 ks 

� Hmotnosť palety:   1225 kg 

� Množstvo pri tonáži auta 11t: 9 paliet, 540 ks 

� Súčasťou dodávky je odpovedajúce množstvo  

  murovacej peny Profi DRYFIX 

 

POROTHERM 40 R Profi DRYFIX  

 

� Rozmery:   výška: 249mm 

      Šírka: 400mm 

      Dĺžka: 147mm 

� Hmotnosť:   10,2 kg/ks 

� Počet tehál na palete:  96 ks 

� Hmotnosť palety:   1010 kg 

� Množstvo pri tonáži auta 11t: 10 paliet, 960 ks 

� Pena Profi DRYFIX je súčasťou dodávky tehál 

 

Murovacia pena Profi DRYFIX 

 

� Obsah dózy:   750 ml 

� Obsah jednej dávky:  cca 5m² steny 

   (Pri bežnom nanášaní peny v dvoch pásoch) 

� Spracovanie peny pri teplotách -5°C - +35°C 

� Množstvo v 1 krabici:  12 dóz 

� K aplikácii je potrebná dávkovacia pištoľ 

 

 

Obrázok 14 - POROTHERM 40K Profi 
DRYFIX 

Obrázok 15 - POROTHERM 40 R Profi 
DRYFIX 

Obrázok 16 - Pena POROTHERM Profi 
DRYFIX 
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Preklad POROTHERM KP 7  

 

� Dĺžka:    1000- 3500mm 

� Rozmery:   výška: 238mm 

      Šírka: 70mm 

� Hmotnosť:   cca 35 kg/m  

� Hmotnosť na m²:  137- 151 kg/m² 

 

 

 

 

Tepelná izolácia EPS hr.100 mm 

 

� Dĺžka:    1000- 3500mm 

� Hrúbka:   100mm 

� Ukladá sa medzi preklady 

 

 

 

 

 

Plochý preklad POROTHERM KP 11,5 

 

� Dĺžka:    1000- 2750 mm 

� Rozmery:   výška: 71 mm 

      Šírka: 115 mm 

� Hmotnosť na m²:  197- 211 kg/m² 

� Hmotnosť:   cca 17-20 kg/m 

� Počet prekladov v balíku: 40 ks 

 

 

 

 

Obrázok 17 - Preklad POROTHERM 
KP  7 

Obrázok 18 - Tepelná izolácia EPS 
hr.100 mm 

Obrázok 19 - Preklad POROTHERM 
KP 11,5 a KP 14,5 
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Plochý preklad POROTHERM KP 14,5 

 

� Dĺžka:    1000- 2750 mm 

� Rozmery:   výška: 71 mm 

      Šírka: 145 mm 

� Hmotnosť na m²:  246- 256 kg/m² 

� Hmotnosť:   cca 17-20 kg/m 

� Počet prekladov v balíku: 30 ks 

 

 

Nadmurovková tehla POROTHERM 30/24 N  

 

� Rozmery:   výška: 155mm 

      Šírka: 240mm 

      Dĺžka: 300mm 

� Hmotnosť:   10,4  kg/ks 

� Spotreba tehál:   24ks/m² 

� Počet tehál na palete:   120ks 

� Hmotnosť palety:   1280kg 

� Množstvo pri tonáži auta 11t: 8 paliet, 960 ks 

 

 

Murovacia malta POROTHERM Profi AM  

 

� Hmotnosť 1 balenia:  25 kg 

� Potreba vody na 25kg zmesi: 4 litre 

� Výdatnosť:   14 litrov 

� Doba spracovateľnosti: 1-2 hod 

� Počet balení na palete: 48 ks 

� Hmotnosť palety:  1230 kg 

� Množstvo pri tonáži auta 11t: 8 paliet, 384 ks 

 

 

Obrázok 21 – tehla POROTHERM 30/24 N 

Obrázok 22 - Malta POROTHERM Profi AM 

Obrázok 20 - Preklad POROTHERM KP 
14,5 a 11,5 
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Hydroizolačný pás Fatrafol 803  

 

� Šírka:    1000 mm 

� Hrúbka:          2 mm 

� Dĺžka návinu:     15 m 

� m²/1rolka:          18 m² 

 

 

Penetračný náter DEKPRIMER  

 

� Hmotnosť balenia:  25 kg 

� Spotreba:   0,1- 0,4kg/m² 

 

 

 

 

Betón C20/25  

 

� Valcovaná pevnosť v tlaku: 20MPa 

� Kubická pevnosť v tlaku: 25MPa 

� Pevnosť v ťahu fctm:  2,2MPa 

� Modul pružnosti Ecm: 30GPa  

� Objemová hmotnosť:  2500kg/m³ 

� Dodáva firma ZAPA beton 

 

Výstuž- oceľ   

 

� øR12 – 10 505 R 

 

 

 

 

Obrázok 23 – Hydroizolačný pás Fatrafol 803 

Obrázok 24 - Penetračný náter DEKPRIMER 
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3.4.2. Tabuľka materiálov: 

Murivo POROTHERM Profi 

Názov 

(Profi DRYFIX) 

Spotreba  

[ks/m²] 

Počet kusov 

na palete[ks] 

Potreba  

[m²] 

Potreba 

[ks] 

Potreba + 

 stratné 2%[ks] 

Počet 

paliet[ks] 

Kusový 

dopredaj[ks] 

POROTHERM 

40  
16 60 422,3 6757 6892 114 52 

POROTHERM 

30 
16 80 312,59 5001 5101 63 61 

POROTHERM 

14 
8 80 312,36 2499 2549 31 69 

POROTHERM 

11,5 
8 96 64,8 519 530 5 

50 

 

POROTHERM 

40 ½ K 
32 120 13,87 444 453 3 93 

POROTHERM 

40 K 
16 60 27,75 444 453 7 33 

POROTHERM 

40 R 
26 96 10,15 264 270 2 78 

Tabulka 3 - Tabuľka materiálov POROTHERM 

 

Murivo BEST – stratené debnenie 

Názov 

(BEST) 

Spotreba  

[ks/m²] 

Počet kusov 

na palete[ks] 

Potreba  

[m²] 

Potreba 

[ks] 

Potreba + 

 stratné 2%[ks] 

Počet 

paliet[ks] 

Kusový 

dopredaj[ks] 

BEST 40  8 30 154,11 1233 1258 41 28 

BEST 30 8 40 111,50 892 910 22 30 

Tabulka 4 - Tabuľka materiálov BEST 
 

Názov spotreba potreba Potreba+ stratné Počet mixov (7m³) 

Betón C20/25 0,29m³/m² ; 0,20m³/m² 66,99m³ 70m³ 10 

Oceľ 5øR12 na 1bm 3,982t 4,1t - 

Tabulka 5 - Materiály do str. debnenia 
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Preklady POROTHERM 

Názov 

(POROTHERM) 

Počet kusov 

na palete[ks] 

Potreba 

[ks] 

Potreba + 

 stratné 10%[ks] 

Počet 

paliet[ks] 
Kusový dopredaj[ks] 

KP 7 - 1,75 m 20 79 87 4 7 

KP 7 - 2,50 m 20 68 75 3 15 

KP 7 - 2,75 m 20 12 14 0 14 

Plochý 14,5 - 1,25m 30 54 60 2 0 

Plochý 14,5 - 1,50m 30 2 3 0 3 

Plochý 14,5 - 2,25m 30 4 5 0 5 

Plochý 11,5 - 1,25m 40 4 5 0 5 

Tabulka 6 -Tabuľka materiálov  Preklady POROTHERM 
 

Ostatné materiály 

Názov 

 

Spotreba  

 

Počet kusov 

na 

palete[ks] 

 otreba  
Potreba 

[ks] 

Potreba + 

 stratné % 

Počet 

paliet[ks] 

Kusový 

dopredaj[ks] 

Pena DRYFIX 
1 dóza 

na 5m² 
12 

1112,06 / 

m² 
223 228 ks 19 0 

TI EPS hr 0,1m 

v 0,25m 
- - 85,31 m - 87 m - - 

Nadmurovková 

tehla 30/24 N 
24/m² 120 6,0 m² 144 147 ks 1 27 

Murovacia malta 

Profi AM 

1 pytel 

na 14l 
48 1128,6 L 81 83 1 35 

HI pás 

FATRAFOL 803 

15m/ 

1rolka 
16 149,45m 10 11 0 11 

DEKPRIMER 

bal. 12kg 

0,2 

kg/m² 
1 149,45m² 30kg  33kg – 3 bal. 0 3 

Tabulka 7  - Ostatné materiály 
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3.5. DOPRAVA 

3.5.1. Primárna 

Dopravu a dovoz všetkých objednaných materiálov zabezpečí dodávateľ Mlénský 

s.r.o. nákladným automobilom Renault Midlum s nosnosťou 11t. Vzdialenosť pozemku 

k skladu dodávateľa je 9,7 km. Na dopravnej trase nie sú žiadne obmedzenia. Tvarovky 

POROTHERM a stratené debnenie BEST sú dodávané na paletách. Dopravu betónu do 

prvkov strateného debnenia zabezpečuje firma ZAPA beton pomocou autodomiešavača 

s objemom bubna 7m³ a dopravu ocele pre výstuž do strateného debnenia zabezpečuje firma 

Královopolská STEEL, nákladným automobilom Renault Midlum s nosnosťou 11t. Dopravné 

trasy jednotlivých dodávateľov sú riešené v samostatnej kapitole 2 – Situácie dopravných 

trás. 

3.5.2. Sekundárna 

Vertikálnu dopravu po stavenisku zabezpečuje autožeriav ČKD AD 28 Tatra T815, 

Paletu s tvarovkami premiestni zo skladovej plochy priamo do jednotlivých podlaží, v rámci 

podlaží je preprava zabezpečená ručne alebo fúrikom. Horizontálna doprava je zabezpečená 

fúrikmi. 

 

3.5.3. Skladovanie 

Skladové priestory sa nachádzajú priamo v areáli staveniska a sú pripravené 

z predošlej etapy výstavby. Plochu pre skladovanie tvorí zhutnený štrk pre dobré 

odvodňovanie plochy. Plocha pre skladovanie má rozmery cca 8,5x10,5 m. Pre skladovanie 

materiálov náchylných na nepriaznivé vplyvy počasia a pre malé prístroje je z kontajnerovej 

bunky zriadený krytý sklad.  

Tvarovky sa skladujú na paletách na skladovacej ploche, pred poveternostnými 

vplyvmi ich chráni ich vlastná neporušená baliaca fólia. 

 

3.6. PRACOVNÉ PODMIENKY 

3.6.1. Obecné pracovné podmienky 

Stavenisko je oplotené celistvým oplotením do výšky 2,0 m. Stavenisko sa nachádza 

v zástavbe rodinných domov, preto je riadne označené dopravným značením a zabezpečené 

proti vniknutiu neoprávnených osôb. Stavenisko je riadne osvetlené verejným osvetlením, 
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ako aj osvetlením staveniska zabezpečené metalhalogenidovými reflektormi Kanlux 

ADAMO MTH-400. Práce na objekte budú prebiehať za priaznivých poveternostných 

podmienok od 8:00 do 18:00. Teplota prostredia pri procese murovania stien nesmie klesnúť 

pod 5°C aby sa nenarušili chemické procesy, ktoré prebiehajú v maltách. Na stavenisku sa 

nachádzajú a pre výstavbu sú k dispozícii stávajúce rozvody elektriny v rozvodných 

skriniach, rozvody kanalizácie a vody. 

Príjazdová cesta na vjazde na stavenisko je zo zhutneného štrku v hrúbke cca 50 mm 

z frakcií štrku od 16-40mm. Zhutnený štrk zabraňuje vznikaniu kaluží. Skladovacia plocha je 

vyrovnaná a povrch je opatrený zhutneným štrkom taktiež hrúbky cca 50mm . Všetci 

pracovníci musia byť preškolení a oboznámení so správnym postupom prác v danej 

technologickej etape. Obsluha strojov a mechanizmov musí mať oprávnenie pre manipuláciu. 

Všetci pracovníci sú preškolení o bezpečnosti práce na stavbe BOZP. 

3.6.2. Pracovné podmienky procesu 

Práce v etape murovania stien budú prebiehať pri priaznivých poveternostných 

podmienkach, v rozhraní teplôt +5°C až + 25°C. Murovacia pena POROTHERM DRYFIX je 

spracovateľná pri teplotách -5°C až +35°C. Tvarovky musia byť chránené pred 

poveternostnými vplyvmi a na výstavbu nepoužívame tvarovky nasiaknuté vodou ani 

tvarovky mechanicky poškodené. Tvarovky sa skladujú na paletách zabalené vo fólii. 

Betónová zmes pre stratené debnenie nesmie mať v dobe dodávky teplotu nižšiu ako +5°C. 

Teplota povrchu betónu nesmie klesnúť pod 0°C, kým povrch betónu nedosiahne pevnosti 

v tlaku, pri ktorej môže odolávať mrazu bez poškodenia. 

 

3.7. PERSONÁLNE OBSADENIE 

Skupina pracovníkov pre výstavbu murovaných stien je zložená z vedúceho pracovníka 

(majster), murárov, pomocných pracovníkov a obsluhy mechanizmov a strojov. 

1 Vedúci pracovník – požiadavka : vyučenie v odbore s maturitou 

2 Viazači výstuže - požiadavka : Viazačský preukaz 

1 Zvárač - požiadavka : Vyučenie v odbore, zváračský preukaz 

4 Murári - požiadavka : Vyučenie v odbore murár 

2 Betonári – požiadavka: Vyučenie v odbore murár 

2 Pomocní pracovníci - požiadavka : Preškolenie 

1 Obsluha Nákladného automobilu – externý pracovník, požiadavka : Vodičský 
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preukaz na používaný typ vozidla 

1 Obsluha autožeriavu – externý pracovník, požiadavka : Vodičský preukaz na 

používaný typ vozidla, oprávnenie riadiť daný typ vozidla 

1 Obsluha autodomiešavača – externý pracovník, požiadavka : Vodičský preukaz na 

používaný typ vozidla, oprávnenie riadiť daný typ vozidla 

1 Obsluha čerpadla – externý pracovník, požiadavka : Vodičský preukaz na používaný 

typ vozidla, oprávnenie riadiť daný typ vozidla 

 

3.8. STROJE A PRACOVNÉ POMÔCKY 

3.8.1. Stroje 

Renault Midlum 280.18 

Nákladný automobil dodávateľa  

 

Valníková nadstavba    7,7m 

Celková šírka     2,471m 

Výška     2,858m 

Maximálna hmotnosť   18t 

Maximálna nosnosť   11t 

 

 

 

Autodomiešavač Scania p340 

Nákladný automobil dodávateľa ZAPA 

Objem bubna     7m³ 

Maximálna hmotnosť   26t 

Maximálna nosnosť   14t 

 

 

 

Obrázok 26 – Autodomiešavač Scania p340 

Obrázok 25 – Renault Midlum 
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Autožeriav ČKD AD 28 Tatra T815 

 

Šírka vozidla:    2,48m 

Dĺžka vozidla:    10,75m 

Maximálna nosnosť:   28t 

Maximálny dosah do výšky:  31,2m 

 

 

Pojazdné čerpadlo KCP 24ZX-100 

 

Dĺžka vozidla:    8,65m 

Výška vozidla:   3,855m 

Zvislý dosah výložníka:  23,2m 

Vodorovný dosah výložníka:  19,8m 

Maximálna dodávka zmesi:  100m³/h 

Maximálna hmotnosť:   18,4t 

 

Vibrátory Perles AV 385 

 

Priemer hlavice:   38mm 

Dĺžka hadice:    5m 

Výkon:    15m³/h 

Hmotnosť:    9kg 

 

 

 

 

Obrázok 27 - Autožeriav ČKD AD TATRA T815 

Obrázok 29 – Vibrátory PERLES AV 385 

Obrázok 28 - Pojazdné čerpadlo KCP 24ZX-100 
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Rezačka na tehly LORENCIC TS 1000 

 

Hmotnosť:    250kg 

Rozmery (d*š*v):   2,05*0,89*1,7m 

Kotúč: diamantový   0,9m 

Maximálna hĺbka rezu:  0,37m 

Maximálna dĺžka rezu:  1,0m 

 

 

Stavebný výťah GEDA 500Z/ZP 

 

Maximálna nosnosť:   500kg (osoby) 

      850kg (náklad) 

Rýchlosť zdvihu:   12m/min (osoby) 

      24m/min (náklad) 

Maximálna výška:   100m 

Zastavaná plocha:   2x2,5m 

Rozmer klietky (d*š*v):  160*140*110cm 

 

 

Tavný horák na hydroizoláciu Sievert 

Horák s propán-butánovou bombou 

 

 

 

 

 

Obrázok 30 - Rezačka na tehly Lorencic TS 1000 

Obrázok 31 - Stavebný výťah GEDA 500Z/ZP 

Obrázok 32 - Tavný horák Sievert s PB bombou 
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Samospádová miešačka Scheppach MIX 125 

 

Objem bubna:    125 litrov 

Otáčky:    2750 ot/min 

Hmotnosť:    50kg 

Rozmery:    120*71*140 cm 

 

 

 

BOSCH - Príklepová vŕtačka GSB 21-2RE 

Príkon:     1100W 

Výkon:    630W 

Hmotnosť:    2,9kg 

Priemer vrtu do betónu:  22/13mm 

 

 

 

 

 

Zváračka GE 235 TC, GUDE 

Napájacie napätie:   230V/ 400V 

Frekvencia:    50-60Hz 

Min. poistka:    16A 

Napätie pri chode naprázdno:  48V 

Maximálny zvárací prúd:  210A 

Regulačný rozsah:   50-190A 

Trieda izolácie:   H 

Druh ochrany:    IP21 

Hmotnosť:    24kg 

Obrázok 33 - Miešačka Scheppach MIX 125 

Obrázok 34 - Príklepová vŕtačka BOSCH 

Obrázok 35 - Zváračka GE 235 TC, GUDE 
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3.8.2. Náradie a pomôcky 

Lata pre kontrolu modulu pri murovaní 

Gumová palička 

Vodováha, olovnica, meter 

Murovacia šnúra 

Murovacia lyžica 

Aplikátor na penu DRYFIX - pištoľ 

Špachtľa 

Vedro 

Kladivo 

Gumové kladivo 

Lopata 

Upevňovacia technika- hmoždinky, vruty 

Valec na pokládku hydroizolácie 

Šroubovák 

Ručná vŕtačka 

 

3.8.3. Ochranné pomôcky 

Ochranný odev 

Ochranná obuv 

Pracovné rukavice 

Ochranné okuliare 

Prilba 

Reflexná vesta 

Ochranné pomôcky pre prácu vo výškach – viazanie, postroj 

 

3.9. PRACOVNÝ POSTUP MUROVANIA 

Pracovný postup murovania systému BEST 

Na očistený vyrovnaný povrch základových konštrukcií natrieme penetračný náter 

Dekprimer. Penetračný náter sa musí nanášať v ochranných rukaviciach. Hydroizolačný pás 

postupne ukladáme rolovaním pomocou valčeku  a pomocou horáku natavíme hydroizolačný 

pás Fatrafol 803 s presahmi na vnútornej aj vonkajšej strane minimálne 30 mm, kvôli 

neskoršiemu dokončeniu hydroizolácie spodnej stavby a jej vytiahnutie nad úroveň 



 

62 
 

upraveného terénu v následných etapách. Plameň horáku smerujeme na dolný okraj pásu, 

pred rolu. Musíme udržiavať stálu teplotu, nesmie dôjsť k roztaveniu ani zhoreniu fólie. 

 
Obrázok 36 - Aplikácia hydroizolačného pásu na základ 

• Tvarovky ukladáme na vyrovnaný povrch, na základovú konštrukciu, na ktorých je 

uložená hydroizolácia 

• Ako podkladnú vrstvu pre uloženie tvaroviek použijeme betónovú zmes, ktorá nám 

bude neskôr slúžiť ako výplň tvaroviek strateného debnenia. Ako prvé sa osádzajú rohové 

tehly, ktoré sa spoja vytyčovacou šnúrou, ktorá nám vytýči obrys steny. Medzi rohové tehly 

ukladáme do cementového lôžka ďalšie tehly. Ich rovinnosť po uložení kontrolujeme 

vodováhou. Je veľmi dôležité uložiť prvú radu tehál s najvyššou presnosťou, ďalšie rady 

tehál sa ukladajú nasucho. Previazanie tehál musí byť minimálne o 1/4 tehly, ideálne však 

o 1/2.  

• Vždy po uložení 4 vrstiev vybetónujeme tvarovky betónovou zmesou pomocou 

pojazdného betónového čerpadla KCP 24ZX-100. Betón spúšťame z výšky max 1,5m aby 

nedošlo k rozbitiu frakcií. Medzi každú vrstvu strateného debnenia vkladáme vodorovnú 

oceľovú výstuž R12, na ktorú sú v debnení pripravené drážky a po uložení 2 vrstiev tehál, to 

je vo výške 500mm vkladáme zvislú výstuž o priemere 12mm , 5 profilov øR12 na 1 meter 

bežný ktorá slúži ako opora proti aktívnemu tlaku zeminy. Ďalšie vrstvy tvaroviek 

navliekame na zvislú výstuž a dodržujeme väzbu tehál. Zvislú výstuž v každej vrstve ručne 

priviažeme k vodorovnej výstuži viazacím drôtom a tým zabezpečíme jej polohu. Výstuž 

musí po uložení presahovať aby bolo možné ju následne nadviazať. Jednotlivé tvarovky majú 

dĺžku 500mm a v prípade, že stena nieje v module, musia sa tvarovky rezať rezačkou na tehly 

LORENCIC TS 1000. V krížení nosných stien je nutné previazanie tvaroviek.  

Krytie výstuže je zabezpečené samotnou tvarovkou strateného debnenia. 
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Obrázok 37 - Väzba tvaroviek strateného debnenia BEST a uloženie výstuže 
 

• Betónujeme vždy po vymurovaní 5 vrstiev, to je 1,25m a vždy po vrstvách 30cm 

zmes zhutníme ponorným vibrátorom.  Zmes nesmieme spúšťať z väčšej výšky ako 1,5m aby 

nedošlo k rozbitiu frakcií betónu. 

• Pri murovaní od výšky 1,5 m je potrebné lešenie 3m STABILO 10, podrobný návod 

na montáž lešenia je uvedený v postupe pre murovanie zo systému POROTHERM. 

• Preklady v suteréne sú navrhnuté zo systému POROTHERM, podrobný postup je 

uvedený v bode murovania prekladov. 

• Po vymurovaní poslednej vrstvy necháme konštrukcie vyzrieť a následne všetko 

pripravíme pre etapu výstavby monolitických stropov. Dodatočne vytiahneme vyčnievajúcu 

hydroizoláciu minimálne do výšky 30 cm nad upravený terén. Ostatné povrchové úpravy a 

izolácie budú prebiehať v etape povrchových úprav. 

 

Pracovný postup murovania systému POROTHERM 

• Príprava pred uložením prvej vrstvy tehál 

Podklad pre stenu musí byť vodorovný, zistené odchýlky v povrchu stropnej konštrukcie 

vyrovnáme maltou. Zarovnáme k najvyššiemu bodu podkladovej plochy.  

Pre kontrolu modulu dĺžky a výšky pri murovaní si zhotovíme rovnú ohobľovanú latu, na 

ktorú sa vyznačia rysky v násobku 125 mm. Dĺžka laty musí odpovedať projektovej výške 

hotovej steny. 
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• Murovanie stien Na murovanie prvej vrstvy stien použijeme vápenno- cementovú 

maltu POROTHERM Profi AM. Maltu pripravíme v tak, že 25kg suchej zmesi zmiešame 

v samospádovej miešačke s 4l zámesovej vody. Doba miešania je približne 3 minúty. Hrúbka 

prvej vrstvi malty nesmie byť tenšia ako 10mm. Maltové lôžko urovnáme pomocou 

 

vodiacich líšt a prebytočnú maltu odstránime. Ako prvé je potreba osadiť rohové tehly. 

Každá rohová tehla je oproti rohovým tehlám v susedných vrstvách pôdorysne otočená o 90°. 

Je nevyhnutné správne uloženie rohových tehál, kapsa na maltu musí byť uložená 

v správnom smere.  

Rohové tehly spojíme vytyčovacou šnúrou, ktorú vedieme na vonkajšej strane 

muriva. Vytýčime tým obrys steny. Maximálny povolený presah cez hranu stropu je 1/6 

hrúbky muriva. 

Na podklad medzi vytýčenými rohmi nanesieme maltu v rovnakej šírke ako je hrúbka 

steny. Do čerstvej malty ukladáme tesne vedľa seba tehly pozdĺž vytyčovacej šnúry tak aby 

sa tehly navzájom dotýkali. Perá a drážky do seba musia zapadať. Polohu tehál korigujeme 

podľa vodováhy a laty pomocou gumovej paličky. 

Malta musí byť v ložnej škáre nanesená až k obom lícam steny, ale nesmie 

presahovať cez hrany. Nadbytočnú maltu zotrieme špachtľou. Zvislé škáry sa nemaltujú.  

Po ukončení každej vrstvy skontrolovať výšku muriva pomocou meracej laty. 

Murovanie ďalších vrstiev je obdobné ako u prvej vrstvy, s rozdielom použitia murovacej 

malty POROTHERM DRYFIX pre ložné škáry, zvislé škáry sa nemaltujú, spájajú sa 

systémom P+D (pero+ drážka). Dózu s penou DRYFIX treba pred použitím približne 20x 

Obrázok 38 - Väzba rohu POROTHERM Obrázok 39 - Väzba rohu 
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pretrepať, následne dózu prišroubovať na adaptér pištole. Po povolení regulačného šroubu  

stlačíme spúšť pištole na približne 2 sekundy kým sa naplní hlaveň pištole. Pištoľ je po tomto 

procese pripravená k nanášaniu peny. Na vyrovnanú prvú vrstvu muriva sa rovnobežne 

nanesú 2 pásy peny s priemerom približne 3 cm, vzdialené cca 5 cm od hrán tehly. Uloženie 

novej vrstvy tehly na penu sa musí uskutočniť do 3 minút, aby pena nezatuhla. Pri nových 

vrstvách je nevyhnutné posunúť väzby styčných škár o 125 mm. 

V prípade, že dĺžka steny nie je v module 250 mm, je potrebné tehly rezať. Na prípadné 

rezanie tehál použijeme rezačku na tehly LORENCIC TS 1000. 

Takto postupujeme s murovaním až do výšky 1,5 m. Pri murovaní stien nad výšku 1,5 m je 

potrebné lešenie, použijeme lešenie 3m Stabilo 10, 2,5 x 0,75 m. 

 

 

 

 

 

 

 

Montáž lešenia  

K montáži lešenia sa smie pristúpiť až po podrobnom preštudovaní údajov o výrobku 

a bezpečnostných pravidiel. Pre montáž a demontáž lešenia sú potrebné minimálne 2 osoby. 

Pred zahájením montáže je potreba skontrolovať, či sú k dispozícii všetky stavebné diely 

lešenia a potrebné náradie. Jednotlivé diely lešenia nesmú byť poškodené, a je povolené 

používať len originálne diely od výrobcu. 

V prvom kroku montáže položíme na zem 2 pojazdné traverzy a 2 základové vzpery. 

Uvoľníme šrouby a zhora nasunieme základové vzpery na oceľové základové rámy. Je 

potreba dodržať 70 cm rozpon oboch vzpier a ich umiestnenie na požadované miesto 

základového rámu. Nasunuté základové vzpery spájajú oba základové rámy a sú na týchto 

rámoch posuvné. 

V ďalšom kroku sa uvoľnia šrouby na pojazdových kolieskach. Následne pojazdové 

kolieska zasunieme do pojazdných traverz a upevníme pomocou poistných šroubov 

s krídlovými hlavami. Kolieska nastavíme do kríža a zabrzdíme. Týmto zaistíme stabilitu 

lešenia bez možnosti posunu. 

Obrázok 40 - Ukladanie prvej vrstvy tehál 
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Na základové vzpery zhora zasunieme vertikálne rámy a zaistíme ich poistnými 

kolíkmi. Šroubové spoje utiahneme napevno a upravíme polohu celého základového rámu. 

Pomocou vodováhy nastavíme rovinnosť. Nastavenia výšky upravujeme pomocou šroubov 

na pojazdných kolieskach.  

Nasleduje spojenie zvislých rámov diagonálnou vzperou ktorú dôkladne zaistíme. 

Všetky spoje je potreba zaistiť zatlčením poistných klinov. 

Podľa potreby je možné nasadiť ďalšie vertikálne rámy, ktoré sa musia znovu zaistiť 

pomocou poistných kolíkov a ich vzájomné je zabezpečené diagonálnymi vzperami. Do 

potrebnej výšky uložíme podlážku na pripravené závesy. Pracovná výška lešenia je 3,0m, 

výška lešenia je 2,4m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet kusov jednotlivých dielcov lešenia STABILO 10, šírka 0,75m, dĺžka 2,5m: 

� Vertikálny rám 2m   2 ks 

� Podlážka    1 ks 

� Diagonála    1 ks 

� Zábradlie    1 ks 

� Stabilná opierka   4 ks 

� Sada pojazdových koliesok  1 ks 

� Poistný kolík    4 ks 

� Celková hmotnosť lešenia  53,40 kg 

 

• Na murovanie rohov, ostenia a parapetu používame špeciálne doplnkové tehly. 

Koncové tehly sú na jednej strane opatrené drážkou so šírkou 200mm a hĺbkou 45mm. Pri 

murovaní ostenia sa nad sebou striedajú polovičné a celé koncové tehly, v závislosti na väzbe 

muriva. Po celej výške otvoru tak vznikne drážka, ktorá sa vyplní pásom extrudovaného 

polystyrénu EPS šírky 200mm a hrúbky 40mm, ktorý sa do drážky zatlačí. 

Obrázok 41 - Lešenie STABILO 
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Pri murovaní parapetu je postup obdobný, ale koncové tehly sa ukladajú do lôžka z tepelno-

izolačnej malty. Zvislá špára medzi tehlami sa namaltuje tenkou vrstvou rovnakej malty. Do 

vzniknutej vodorovnej a zvislej drážky znovu vkladáme extrudovaný polystyrén EPS. Toto 

opatrenie znižuje tepelné straty okolo výplní otvorov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 42 - Detail riešenia ostenia 
u otvorov systémom POROTHERM 
 

 

Osadzovanie prekladov 

Preklady POROTHERM 7 vždy osadzujeme na výšku, zaoblenou stranou nahor. Na 

líci oboch podpor sa k sebe zafixujú radlovacím drôtom aby nedošlo k preklopeniu prekladu. 

Pri správnom osadení je na dolnom líci prekladu vidieť nápis „DOLNÁ STRANA“. Pre 

presnejšie osadenie prekladu do maltového lôžka sa odporúča použiť drevené kliny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obrázok 43 - Znázornenie uloženia prekladov a izolácie 
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Pri osadzovaní prekladov musíme dbať na minimálne dĺžky uloženia, ktoré sa líšia 

v závislosti na dĺžke prekladu. Pri dĺžke prekladu do 1750 mm je minimálne uloženie 125 

mm, pri dĺžke prekladu 2000-2250 mm je minimálne uloženie 200 mm a pri dĺžke prekladu 

nad 2500 mm je minimálne uloženie 250 mm. Preklady nesmieme ukladať na delené tehly 

upravené rezaním či odseknutím. V mieste uloženia sa smú použiť tehly celé alebo polovičné 

len v prípade že v takýchto rozmeroch už boli vyrobené. Za prvý preklad z vonkajšej strany 

vkladáme izolačnú dosku z extrudovaného polystyrénu v hrúbke 100 mm, ktorá slúži ako 

tepelný izolant proti tepelným mostom. 

 

Preklady POROTHERM 11,5 a 14,5 použijeme na murovanie nadpraží otvorov v priečkach 

nosných aj nenosných. Tieto štíhle ploché preklady nie sú nosné sami o sebe, nosnými sa 

stávajú až po spojení s nad nimi zhotovenou nadmurovkou. 

Preklady ukladáme na výškovo vyrovnané murivo  do lôžka z cementovej malty hrúbky 

10mm. Dĺžka uloženia musí byť na oboch stranách prekladu minimálne 120 mm. Kvôli 

štíhlosti jednotlivých prvkov je nutná opatrnosť pri manipulácii, aby nedošlo k poškodeniu, 

prípadne nalomeniu prekladu. Takýto preklad už nie je možné použiť. 

Aby pri výstavbe nedochádzalo k nadmerným prehnutiam prekladov, je potrebné 

všetky preklady hneď po uložení symetricky podoprieť drevenými stĺpikmi. 

Po podopretí prekladov dôkladne odstránime nečistoty z hornej strany prekladov a následne 

preklad navlhčíme. Po navlhčení je možné preklad nadmurovať. Ložné aj styčné škáry medzi 

jednotlivými tehlami musia byť dokonale premaltované po celej ploche a minimálna pevnosť 

malty je 2,5 MPa. Na nadmurovku použijeme tehly POROTHERM 30/24 N. Podporné 

drevené stĺpiky sa môžu odstrániť až po dostatočnom zatvrdnutí malty, trvá to približne 7 až 

14 dní. 

 

Murovanie priečok 

Priečky je možné murovať len na vyrovnanej podlahe, v prípade nerovnej podlahy je 

potreba vyrovnať podlahu maltou. Postup murovania je obdobný ako pri murovaní 

obvodových nosných stien. Prvá vrstva priečok sa musí ukladať do maltového lôžka 

naneseného na pás izolačného materiálu. 

Pri napojení nosnej priečky na obvodovú stenu, namaltujeme tehlu zboku a namaltovanou 

stranou tehlu pritlačíme a uložíme k obvodovej stene. V každej druhej ložnej škáre 

pripevníme nosnú priečku k obvodovej stene použitím stenových kotiev FD KSF. 
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Obrázok 44 - Postup pri napojení a murovaní priečok 
 

Hotové murované konštrukcie je potreba chrániť pred poveternostnými vplyvmi, hlavne pred 

vlhkosťou z dôvodu rizika navlhnutia tehál v ktorých sa môže naakumulovať voda, ktorá by 

vysychala dlhú dobu. Povrchy hotových stien sa preto musia chrániť nepremokavými obalmi. 

Pri nenosných priečkach je postup obdobný ako pri nosných priečkach, prvú vrstvu 

ukladáme do maltového lôžka, bočnú zvislú stranu tehly namaltujeme a pritlačíme k nosnej 

stene. V každej druhej škáre musí byť v mieste napojenia vystuženie jednou stenovou sponou 

z nehrdzavejúcej oceli. Sponu ohnutú do pravého uhla vodorovnou časťou vtlačíme do malty 

ložnej škáry a zvislú časť prišroubujeme pomocou vrutu a hmoždinky k nosnej stene. 

 

Obrázok 45 - Napojenie priečok stenovými sponami 

 

Ukotvenie stenovej spony je možné už počas výstavby nosnej steny na miesto 

napojenia budúcej priečky. 
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Medzeru medzi poslednou vrstvou priečky a stropom vyplníme pružným tmelom z dôvodu 

možného priehybu stropnej dosky. 

Rohy priečok sa spájajú na väzbu rovnako ako u nosných stien. V prípade že v rohoch alebo 

osteniach prečnievajú perá, stačí ich jednoducho odklepnúť kladivom a drážku vyplníme 

maltou. 

 

Inštalácia dvernej zárubne v priečke 

Dverné zárubne vyrovnáme pomocou klinov a zafixujeme šikmými latami. Zárubne 

v priečkach upevníme maltou. 

 

Po dokončení nosných stien v suteréne a po technologickej pauze, ktorú potrebuje na 

zatvrdnutie betón v stratenom debnení, čata pracovníkov v rámci nasledujúcej etapy 

dokončovacích prác osadí anglické dvorčeky a výkop bezodkladne zasype. 

 

3.10. AKOSŤ A KONTROLA KVALITY 

3.10.1. Vstupná kontrola 

• Kontrola zabezpečenia staveniska, oplotenie má výšku 2,0 m, osvetlenie je  

  zabezpečené metalhalogenidovými reflektormi Kanlux ADAMO MTH-400. 

  Stavenisko je dôkladne označené dopravnými značkami. 

• Kontrola hotových prác podľa projektovej dokumentácie a technologického predpisu. 

• Rovinnosť základovej dosky  

• Kontrola zariadenia staveniska 

• Kontrola stávajúcich inžinierskych sietí a prípojok 

• Kontrola materiálu potrebného pre etapu murovania stavebných konštrukcií 

• Kontrola skladových priestorov  

• Kontrola pracovníkov, certifikátov 

 

3.10.2. Medzioperačná kontrola 

• Kontrola vytýčenia hraníc objektu a vytýčenia otvorov podľa PD 

• Kontrola rovinnosti uloženia tvaroviek, podľa projektovej dokumentácie 

• Kontrola výstuže a cementovej zmesi 

• Kontrola pevnosti stuhnutého betónu 
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• Kontrola správnosti uloženia prekladov 

 

3.10.3. Výstupná kontrola 

Kontrola rovinnosti hotových stien, presnosť otvorov a únosnosť betónu 

 

3.11. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI 

Pracovníci musia počas procesu výstavby nosiť pracovný odev, reflexnú vestu, prilbu, 

rukavice a iné ochranné pomôcky. Všetky osoby podieľajúce sa na výstavbe murovaných 

stien musia byť oboznámené s priebehom a podmienkami výstavby a s podmienkami 

bezpečnosti práce. Práce môžu vykonávať len odborne preškolení pracovníci, a stroje môžu 

obsluhovať len špecializovaní pracovníci. Pri prácach s rezačkou na tehly sú nevyhnutné 

pracovné rukavice a ochranné okuliare, prípadne i ochranné sluchátka. Na vertikálnu 

prepravu osôb pomocou výťahu sa tiež kladú vysoké nároky na bezpečnosť. Počas prepravy 

sa nesmie prekročiť maximálna nosnosť výťahu. Pri prepravovaní sa osoby nesmú z výťahu 

nakláňať ani za jazdy vystupovať.  

Pri práci vo výškach je nutné dbať zvýšenej opatrnosti. (Nariadenie vlády 362/2005 Zb.) 

 

Nariadenie vlády 362/2005 Zb. o bližších požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia 

pri práci na pracoviskách s nebezpečenstvom pádu z výšky alebo do hĺbky. 

Podľa nariadenia vlády 362/2005 Zb. musí zamestnávateľ zaistiť , aby všetky otvory 

v podlahe o rozmeroch väčších ako 0,25x0,25m boli bezprostredne po ich vzniku zakryté 

poklopmi s odpovedajúcou únosnosťou, prípadne musí voľné okraje zaistiť zábradlím. 

K zvyšovaniu miesta práce alebo k výstupu sa môžu používať len stabilné predmety, 

a predmety na to určené.  

Práce vo výškach nesmú prebiehať počas nepriaznivých poveternostných podmienok, pri 

rýchlosti vetra väčšej ako 8m/s, pri búrke, daždi a pri snežení, pri viditeľnosti menšej ako 

30m a pri teplotách nižších ako -10°C. 

Zábradlie sa skladá aspoň z madla a zarážky na podlahe s výškou minimálne 15cm. 

V prípade ak je voľný priestor väčší ako 2m, musí byť priestor medzi madlom a zarážkou 

opatrený minimálne jednou stredovou tyčou, alebo inou výplňou. Výška zábradlia je 1,1m 

nad podlahou. 
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Používanie rebríkov 

Rebrík musí byť umiestnený tak, aby bola zaistená jeho stabilita počas celej doby používania. 

Na rebríku sa môžu robiť len fyzicky nenáročné práce, pri použití ručného náradia.  

Pri výstupe a zostupe z rebríka musí byť zamestnanec tvárou otočený smerom k rebríku. 

Po rebríku môžu byť vynášané a znášané len bremená do hmotnosti 15kg.  

Na jednom rebríku nesmie súčasne pracovať viac ako jedna osoba.  Sklon rebríka nesmie byť 

menší ako 2,5:1 a pri päte rebríka musí byť zachovaný voľný priestor minimálne 0,6m.  

Jednotlivé diely skladacích a výsuvných rebríkov musia byť pri používaní zaistené proti 

vzájomnému pohybu. 

Pri práci na rebríku musí byť zamestnanec, v prípade že stojí chodidlami vo výške väčšej ako 

5m, zaistený proti pádu osobnými ochrannými pomôckami. 

 

Zaistenie proti pádu predmetov a materiálov 

Materiál, náradie a pracovné pomôcky musia byť vo výškach uložené tak, aby boli zaistené 

proti pádu. 

Konštrukcie pre práce vo výškach sa nesmú preťažovať. Hmotnosť nesmie prekročiť nosnosť 

konštrukcie stanovenú výrobcom. 

 

Školenie zamestnancov 

Zamestnávateľ poskytuje zamestnancom školenie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 

vo výškach 

 

Nariadenie vlády 591/2006 Zb. o bližších minimálnych požiadavkách na bezpečnosť 

a ochranu zdravia pri práci na staveniskách. 

 

Požiadavky na zaistenie staveniska 

Stavenisko musí byť oplotené do výšky minimálne 2,0 m v zastavanom území. 

Zhotoviteľ určí spôsob zabezpečenia staveniska proti vstupu nepovolaných osôb, zaistí 

hranice staveniska tak, aby boli viditeľné aj pri zníženej viditeľnosti. Zákaz vstupu 

nepovolaným osobám musí byť označený bezpečnostnou značkou. Označený musí byť aj 

vjazd na stavenisko pre vozidlá. 
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Zariadenia pre rozvod energie 

Dočasné zariadenia pre rozvody energií musia byť používané tak, aby neboli zdrojom 

nebezpečenstva vzniku požiaru alebo výbuchu.  

Dočasné zariadenia musia spĺňať normové požiadavky a musia byť podrobené pravidelným 

kontrolám v stanovených intervaloch. Hlavný vypínač elektrického zariadenia musí byť 

ľahko prístupný, musí byť označený a zabezpečený proti neoprávnenej manipulácii. 

 

Požiadavky na vonkajšie pracovisko na stavenisku 

Zhotoviteľ preruší prácu na stavbe, ak by jej pokračovanie viedlo k ohrozeniu životov alebo 

zdravia pracovníkov alebo osôb v okolí. 

 

Obecné požiadavky na obsluhu strojov 

 

Dopravné prostriedky na prepravu betónovej zmesi 

Pred jazdou, hlavne po ukončení plnenia alebo vyprázdňovania prepravného zariadenia, 

skontroluje vodič dopravného prostriedku zaistenie výsypného zariadenia v prepravnej 

polohe. 

Pri preberaní a pri ukladaní betónovej zmesi musí byť vozidlo umiestnené na prehľadnom 

a dostatočne únosnom mieste bez prekážok sťažujúcich manipuláciu a potrebnú vizuálnu 

kontrolu. 

 

Čerpadlá 

Potrubia, hadice a iné zariadenia pre dopravu betónovej zmesi musia byť vedené a zaistené 

tak, aby nespôsobili poškodenie častí stavby. 

Vyústenie potrubia čerpadla musí byť zaistené aby nevzniklo riziko zranenia osôb následkom 

jeho prudkého pohybu vplyvom dynamických účinkov. Pojazdné čerpadlo musí byť 

umiestnené tak, aby bolo obslužné miesto prehľadné a v priestore manipulácie s výložníkom 

a potrubím sa nenachádzali prekážky.  

V pracovnom priestore výložníku sa nikto nezdržuje. 

Manipulácia s rozvinutým výložníkom je povolená len v prípade zaistenia stability 

autočerpadla stabilizátormi. 

Premiestňovať autočerpadlo je možné len s výložníkom zloženým v prepravnej polohe. 

 

 



 

74 
 

Miešačky 

Pred uvedením do prevádzky musí byť miešačka riadne postavená a zaistená v horizontálnej 

polohe. 

Miešačka sa smie plniť len pri rotácii bubnu. 

Pri ručnom vhadzovaní zložiek zmesi do miešačky lopatou je zakázané zasahovať do 

rotujúceho bubna. 

Bubon miešačky nieje dovolené čistiť za chodu náradím alebo predmetmi držanými v ruke. 

Vstupovať na konštrukciu miešačky sa smie len vtedy, ak je stroj odpojený od prívodu 

elektrickej energie. 

 

Vibrátory 

Dĺžka pohyblivého prívodu medzi napájacou jednotkou a časťou vibrátoru, ktorá je držaná 

v ruke, musí byť minimálne 10m.  

Ponorenie vibračnej hlavice ponorného vibrátoru a jej vytiahnutie zo zhutňovaného betónu sa 

vykonáva len za chodu vibrátoru. Ohybný hriadeľ vibrátoru nesmie byť ohýbaný v oblúku 

s menším polomerom, ako je stanovené v návode na používanie. 

 

Stavebné výťahy 

Stavebné plošinové výťahy musia byť v priebehu prevádzky v stanovených intervaloch 

kontrolované s cieľom zabezpečiť ich bezpečnú prevádzku. 

 

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 591/2006 Zb. 

Požiadavky na organizáciu práce a pracovné postupy 

 

Murárske práce 

Stroje na výrobu, spracovanie a prepravu malty sa na stavenisku umiestňujú tak, aby počas 

prevádzky nemohlo dôjsť k ohrozeniu fyzických osôb. 

Materiál pripravený na murovanie musí byť uložený tak, aby pre prácu zostal voľný 

pracovný priestor široký minimálne 0,6m. 

Na práve murovanú stenu sa nesmie vystupovať, ani ju nijak zaťažovať a to ani pri 

vykonávaní kontroly zvislosti muriva a viazaní rohov. 
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Spoločné ustanovenia o zabezpečení strojov pri prerušení a ukončení práce 

Obsluha stroja zaznamenáva závady stroja pri používaní a s prípadnými závadami musí byť 

oboznámená aj striedajúca obsluha. 

Stroj musí byť po ukončení práce zaistený proti samovoľnému posunu napríklad klinmi, 

ručnou brzdou alebo zaradením najnižšieho rýchlostného stupňa na radiacej páke. 

 

Skladovanie a manipulácia s materiálom 

Bezpečný prísun a odber materiálu musí byť zaistený v súlade s postupom prác. Materiál 

musí byť skladovaný podľa podmienok stanovených výrobcom, prednostne v takej polohe, 

v akej bude zabudovaný do stavby. 

Skladovacie plochy musia byť rovné, odvodnené a spevnené.  

Materiál musí byť uložený tak, aby bola po celú dobu skladovania zaistená jeho stabilita 

a nedochádzalo k jeho poškodeniu. 

Tekutý materiál musí byť skladovaný v uzavretých nádobách tak, aby bol otvor pre 

otvorenie/uzavretie na hornej strane. 

Sypké hmoty vo vreciach sa ručne ukladajú na seba do výšky 1,5m vo väzbe tak, aby nedošlo 

k ich zosuvu. 

 

Debnenie 

Debnenie musí byť tesné, únosné a priestorovo tuhé. Pri jeho montáži i demontáži sa 

postupuje podľa dokumentácie výrobcu. Podporné konštrukcie musia mať dostatočnú 

únosnosť. 

Podporné konštrukcie musia byť navrhnuté a montované tak, aby ich bolo možné pri 

oddebňovaní postupne odstraňovať a uvoľňovať bez nebezpečenstva. 

 

Preprava a ukladanie betónovej zmesi 

Pri prečerpávaní betónovej zmesi a pri jej ukladaní do konštrukcie je nevyhnutné pracovať 

tak, aby bola zaistená ochrana proti pádu z výšky. 

V prípade dopravy betónovej zmesi na miesto pomocou čerpadla, zhotoviteľ stanoví a zaistí 

spôsob dorozumievania medzi obsluhou čerpadla a osobou, ktorá zmes ukladá. 

 

Nariadenie vlády 378/2001 zb., ktoré stanovuje bližšie požiadavky na bezpečné používanie 

strojov, technických zariadení, prístrojov a náradia. 
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Oprava a údržba zariadení sa môže vykonať len v prípade, že je toto zariadenie odpojené od 

prívodu energií.  

Kontrola bezpečnosti zariadenia pred uvedením do prevádzky sa vykonáva podľa sprievodnej 

dokumentácie výrobcu. Sprievodná dokumentácia musí byť uchovaná počas celej doby 

prevádzky zariadenia. 

Požiadavky pre bezpečnú prevádzku zariadenia pre zdvíhanie bremien a zamestnancov sú 

zabránenie prípadnému zachyteniu, pritlačeniu alebo narazeniu zamestnanca, 

zabránenie pádu zariadenia alebo jeho častí. 

Opatrenie aby sa zamestnanci nenachádzali pod zaveseným bremenom, ak to nevyžadujú 

zvláštne podmienky práce a aby sa bremeno neprepravovalo nad nechránenými pracoviskami 

aby nebola ohrozená bezpečnosť zamestnancov. 

 

3.12. EKOLÓGIA 

Počas výstavby nedôjde k porušeniu ani k ohrozeniu životného prostredia. 

Počas výstavby nebudú nijak ohrozené ani znečistené podzemné vody. Splaškové vody sa 

odvádzajú do kanalizácie a všetka použitá technika je vo výbornom stave, takže nehrozí 

znečistenie prostredia. Stroje sú navyše opatrené nádobami proti únikom olejov a iných 

nebezpečných látok. 

Na výjazde zo staveniska je zriadená umývačka stavebných strojov, aby nedochádzalo 

k znečisteniu miestnej komunikácie. Voda v umývačke neustále cirkuluje. Použitá voda steká 

do zbernej nádrže, odkiaľ je kalovým čerpadlom čerpaná do sedimentačnej vane. 

V sedimentačnej vani dochádza k oddeľovaniu vody a nečistôt sedimentáciou, ktorá môže 

byť podporovaná pridaním flokulantu. Flokulant je zdravotne nezávadná látka, ktorá sa bežne 

používa na úpravu pitnej vody. Kaly zo sedimentačnej vane sa odstraňujú tak často, ako je 

potreba. Závisí to na stupni znečistenia a počte umytých áut. Sedimentačná vaňa sa po 

vypustení vody naloží nakladačom a kaly sa odvezú k likvidácii. 

Aby nedochádzalo k šíreniu prachu, je nutné počas suchého počasia  zavlažovať 

komunikácie, ako vnútrostaveniskovú, tak aj miestnu v oblasti pred staveniskom. šíreniu 

prašnosti čiastočne zabraňuje aj celistvé oplotenie s plnou výplňou. 

Práce na stavbe budú prebiehať od 8.00 do 18:00 takže nedôjde k rušeniu nočného 

kľudu nadmerným hlukom zo stavby. 



 

77 
 

Odpady na stavbe sa budú triediť podľa druhu odpadu do označených kontajnerov na 

plasty, tehly a ostatný stavebný materiál, oceľ, a komunálny odpad. Na stavbe sú umiestnené 

kontajnery, ktoré sa podľa potreby vyvezú na skládku a vymenia za nové. 

Nakladanie s odpadmi rieši zákon o odpadoch 185/2001 Zb., o odpadoch, vyhláška č. 

383/2001 Zb., o podrobnostiach nakladania s odpadom a vyhláška č. 381/2001 Zb., katalóg 

odpadov 

Všetok odpad, ktorý vznikne počas výstavby bude evidovaný, odvoz jednotlivých 

kontajnerov sa zapisuje do stavebného denníku. Pri kolaudácii objektu je nutné predložiť 

doklad o likvidácii všetkých odpadov. 

 

Tabuľka odpadov:  

Typ odpadu Označenie Spôsob likvidácie 

Betón 17 01 01 recyklácia 

Oceľ 17 04 07 recyklácia 

Plasty 17 02 03 recyklácia 

Keramické tvarovky 17 01 03 recyklácia 

Zmesové stavebné a demolačné odpady 17 09 04 odvoz na skládku 

Zmesový komunálny odpad 20 03 01 odvoz na skládku 

Tabulka 8 - Tabuľka odpadov pre etapu murovania 
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4.1. OBECNÉ INFORMÁCIE O STAVBE 

4.1.1. Identifika čné údaje o stavbe 

 

-Názov stavby:    Bytový dom Brno 

-Umiestnenie stavby:    Ulica Tvarožná, Tvarožná, číslo parcely 216 

      Katastrálne územie Tvarožná, Jihomoravský 

kraj 

-Charakter stavby:    Novostavba 

-Účel stavby:     Stavba pre bývanie 

 

-Investor:     Ján Holý 

      Hoštěnická 611 

      664 07 Pozořice 

 

-Projektant:     Ing. Petr Čerňák 

      Jihlavská 24/3 

      Brno 625 00 

 

-Dodávateľ betónovej zmesi:   Betonáreň ZAPA beton 

      Holubice 

      Holubice u Brna 683 51  

 

-Dodávateľ ocele:    Královopolská STEEL s.r.o. 

      Křížikova 68a 

      660 90 Brno 

 

-Predajňa+ sklad dodávateľa:   Hviezdoslavova 4a 

      627 00, Brno- Slatina 

 

4.1.2. Základné informácie o stavbe 

-Výmera parcely:    3757 m² 

-Zastavaná plocha:    251 m² 

-Počet podlaží:    1x Suterén 
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      3 Nadzemné podlažia 

-Počet bytových jednotiek:   6 bytových jednotiek 

-Dispozície bytových jednotiek:   3x 3+1; 3x 4+1 

 

-Zvislé nosné konštrukcie: Suterén:   Stratené debnenie BEST 

    1.-3.NP:  Stavebný systém Porotherm  

-Vodorovné nosné konštrukcie:   Stropy monolitické železobetónové  

-Strecha:      Plochá jednoplášťová 

 

4.1.3. Obecné informácie o stavbe 

Jedná sa o novostavbu bytového domu s 3 nadzemnými podlažiami a 1 podzemným 

podlažím. V bytovom dome je 6 bytových jednotiek o dispozícii 3x 3+1 a 3x 4+1. V bytoch s 

dispozíciou 3+1 sú navrhnuté lodžie. V suteréne sú navrhnuté skladové priestory, kočikáreň, 

kotolňa a miestnosť na ukladanie bicyklov. 

Stavba je obdĺžnikového pôdorysu a je voľne stojaca, pôdorysné rozmery objektu sú 21,75m 

x 11,55m. 

Zvislé nosné konštrukcie suterénu sú navrhnuté zo strateného debnenia BEST, 

obvodové steny hrúbky 400 mm, vnútorné nosné priečky sú hrúbky 300mm. Zvislé nosné 

konštrukcie nadzemných podlaží sú navrhnuté zo systému Porotherm PROFI DRYFIX, 

obvodové steny hrúbky 400 mm, vnútorné nosné priečky 300 mm. 

Stropy a konštrukcie schodov sú monolitické zo železobetónu. Strecha je plochá, 

jednoplášťová. 

Bytový dom sa nachádza v obci Tvarožná, na ulici Tvarožná. Parcela č. 216 

s výmerou 3757m². Parcela sa nachádza na prevažne rovinatom území , je to trávnatá plocha 

bez drevín. Východne od pozemku sa nachádza miestny Pozořický potok, ktorý podľa 

povodňovej mapy nijak neohrozuje okolie. Miesto pozemku sa nenachádza v povodňovom 

ani v chránenom území.  

V okolí parcely sa nachádzajú rodinné domy a pozemky s hospodárskou pôdou. 

Parcela na severnej strane priamo susedí s parcelou 217/11 a 217/2, jedná sa o stavbu 

rodinného domu. Z južnej strany parcela susedí s parcelami 215/1 a 215/2 taktiež sa jedná 

o stavbu rodinného domu. Zo západnej strany parcela priamo susedí s miestnou 

komunikáciou p.č. 1158. 
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4.2. OBECNÉ INFORMÁCIE O PROCESE  

Stropné konštrukcie sú navrhnuté ako monolitické zo železobetónu. Trieda použitého 

betónu je C20/25 s valcovou pevnosťou v tlaku 20MPa a s kubickou pevnosťou 25MPa. Na 

vystuženie stropu, schodiska a obvodových vencov je navrhnutá výstuž 10 505 R z prútov 

s priemerom 14mm o objeme 100kg/m³. Výstuž privezie na stavbu dodávateľ nákladným 

automobilom Renault Midlum 280.18 s valníkovou nadstavbou zviazanú vo zväzkoch podľa 

jednotlivých priemerov, ktoré pri výstavbe autožeriav dopraví na dané podlažie, na ktorom 

kvalifikovaní pracovníci viažu jednotlivé prúty podľa projektovej dokumentácie. Na 

debnenie monolitických konštrukcií bude použité systémové debnenie od firmy Doka, a to 

Dokaflex 1-2-4. Betónovú zmes ukladáme do formy pomocou pojazdného čerpadla KCP 

24ZX-100. Schody sa debnia pôvodným dreveným debnením. 

 

4.3. PREVZATIE A PRIPRAVENOS Ť PRACOVISKA 

4.3.1. Prevzatie pracoviska 

Pred zahájením prác na procese zhotovovania monolitických stropných konštrukcií 

musia byť dokončené zvislé nosné konštrukcie, betónová výplň v stenách zo strateného 

debnenia musí vykazovať dostatočnú pevnosť. Všetky hotové konštrukcie z predošlých etáp 

musia byť zhotovené a skontrolované podľa projektovej dokumentácie. Na pracovisku musia 

byť pripravené a skontrolované všetky prvky debnenia. Stavenisko je oplotené do výšky  

2,0 m a je riadne osvetlené a označené dopravným značením.  

 

4.3.2. Pripravenosť pracoviska 

Pred zahájením etapy zhotovovania monolitických stropov je nutné skontrolovať 

všetky hotové konštrukcie, ktoré musia vyhovovať povolenej tolerancii. Kontroluje sa 

rovinnosť, presahy muriva, pevnosť betónovej zmesi, kvalita vyhotovenia spojov. Musia byť 

hotové zvislé nosné konštrukcie v danom podlaží. Materiály potrebné pre danú etapu musia 

byť uskladnené tak, aby nedošlo k ich znehodnoteniu. Oceľ pre výstuž musí byť čistá, bez 

akéhokoľvek znečistenia organického pôvodu. Overuje sa taktiež únosnosť podkladu, na 

ktorom bude stáť debnenie. 

 

4.3.3. Pripravenosť staveniska 

Pozemok staveniska je oplotený, výška oplotenia je 2,0 m. Na stavenisku sa 

nachádzajú vnútrostaveniskové komunikácie, vjazd na stavenisko je zabezpečený 
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uzamykateľnou bránou. Na stavenisku je zhotovená umývačka pre čistenie nákladných 

automobilov a inej pojazdnej techniky. 

Stávajúce inžinierske siete a prípojky sú vytýčené, siete ktoré vedú na povrchu sú opatrené 

proti poškodeniu. 

Na stavenisku sa nachádzajú inžinierske siete elektriky (dočasné), vody a kanalizácie.  

Na stavenisku sa nachádza spevnená skladovacia plocha a malý krytý skladový priestor pre 

materiál a pomôcky potrebné na výstavbu zvislých konštrukcií. 

Nutné:   Zabezpečenie pracovníkov s potrebnou špecializáciou. 

    Zabezpečenie materiálu, pracovných pomôcok a strojov potrebných 

    pre danú stavebnú etapu. 

Zázemie pre pracovníkov, ako aj šatne a hygienické priestory sú zabezpečené na stavenisku 

v kontajnerových bunkách od firmy TOITOI 

. 

4.4. MATERIÁLY 

4.4.1. Použitý materiál 

 

Betón C20/25   

� Valcovaná pevnosť v tlaku:  20MPa 

� Kubická pevnosť v tlaku:  25MPa 

� Pevnosť v ťahu fctm:   2,2MPa 

� Modul pružnosti Ecm:  30GPa  

� Objemová hmotnosť:   2500kg/m³ 

 

Oceľ- výstuž 10 505 R; d=14mm 

� Hmotnosť na 1m:   1,208kg 

 

Oceľ- výstuž 10 505 R; d=8mm 

� Hmotnosť na 1m:   0,395kg 

 

Distančné podložky 

Mäkký viazací drôt 

Oddebňovací prostriedok DOKA 
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4.4.2. Tabuľka materiálov 

Materiál Potrebné množstvo Potrebné množstvo + stratné Dodávka 

Betón C20/25 199,52 m³ 203m³ 29 mixov 

Oceľ 10 505 R 100kg/ m³ =19,95t 20t 2 dodávky 

Tabulka 9 - Tabuľka materiálov - monolitické konštrukcie 
 

Názov prvku debnenia DOKA Počet ks/1 podlažie 

Nosník DOKA H20 top 2,65 (priečny nosnik) 184 

Nosník DOKA H20 top 3,90 (pozdlžny nosnik) 38 

Stropná podpera EUREX 166 

Spúšťacia hlavica 52 

Operná trojnožka 52 

Pridržovacia hlavica H20 DF 114 

Svorka pre debnenie čela + zábradlie 1,10 m (max. osová vzd. 2,0m) 56 

Zábradlie- prkná hrúbky 5cm 210bm/ 1podlažie 

Panel Dokadur 27    250/50cm 128 

Panel Dokadur 27  250/50cm 18 

Vyrovnávací pruh z debnenia - Domerky š 250mm, dl 2,0m 28 

Tabulka 10- Tabuľka prvkov debnenia DOKA 1-2-4 
 

4.5. DOPRAVA 

4.5.1. Primárna doprava 

Dopravu betónovej zmesi zabezpečuje firma Zapa so sídlom v obci Holubice u Brna, 

ktorá je od miesta stavby vzdialená 4,8km. Betón prepravujú autodomiešavačom Scania 

s objemom bubna 7m³. Dopravu oceli pre výstuž zabezpečuje firma Královopolská STEEL 

s.r.o. a dopravu ostatných stavebných materiálov zabezpečuje hlavný dodávateľ  

Mlénský s.r.o. nákladným automobilom Renault Midlum s valníkovou nadstavbou 

a nosnosťou 11t. Vzdialenosť hlavného dodávateľa Mlénský s.r.o. od pozemku je 9,7km. 

 

4.5.2. Sekundárna doprava 

Vertikálnu dopravu materiálu po stavenisku zabezpečuje autožeriav ČKD AD 28 

Tatra T815, dopravu betónovej zmesi do debnenia zabezpečuje pojazdné čerpadlo KCP 
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24ZX-100. V rámci podlaží je preprava zabezpečená ručne, prípadne fúrikmi. Prúty výstuže 

sa vo zväzkoch premiestňujú na správne miesto pomocou autožeriavu ČKD AD 28 Tatra 

T815 spravidla pomocou lana s úchytmi, ktoré je navlečené na oko žeriavu. Pri manipulácii 

nesmie dôjsť k pádu výstuže z výšky. Na vertikálnu dopravu taktiež slúži výťah GEDA. 

Všetky stroje sú detailne popísané v kapitole 7. 

 

4.5.3. Skladovanie 

Skladové priestory sa nachádzajú priamo v areáli staveniska a sú pripravené 

z predošlých etáp výstavby. Plochu pre skladovanie tvorí zhutnený štrk pre dobré 

odvodňovanie skladovej plochy. Plocha pre skladovanie má rozmery cca 8,5x10,5m. Pre 

skladovanie mäkkého viazacieho drôtu, náradia a pre malé prístroje a pomôcky je 

z kontajnerovej bunky LK1 zriadený krytý uzamykateľný sklad. Výstuž sa skladuje naležato 

na rovnej ploche, na drevených podložkách, ktoré nesmú byť od seba vzdialené viac ako 1m 

aby sa výstuž neprehýbala. Mäkký viazací drôt je navinutý na kotúči a distančné podložky 

pre dodržanie krycej vrstvy výstuže sa skladujú vo vreciach. 

 

4.6. PRACOVNÉ PODMIENKY 

4.6.1. Obecné pracovné podmienky 

Stavenisko je oplotené celistvým oplotením do výšky 2,0 m. Stavenisko sa nachádza 

v zástavbe rodinných domov, preto je riadne označené dopravným značením a zabezpečené 

proti vniknutiu neoprávnených osôb. Stavenisko je riadne osvetlené verejným osvetlením, 

ako aj osvetlením staveniska zabezpečené metalhalogenidovými reflektormi Kanlux 

ADAMO MTH-400. 

Práce na objekte budú prebiehať za priaznivých poveternostných podmienok od 8:00 

do 18:00. 

Na stavenisku sa nachádzajú a pre výstavbu sú k dispozícii dočasné rozvody elektriny, 

a stávajúce rozvody kanalizácie a vody. 

Príjazdová cesta na stavenisku je zo zhutneného štrku v hrúbke 50 mm, ktorý 

zabraňuje vznikaniu kaluží. Skladovacia plocha je vyrovnaná a na povrchu je zhutnený štrk. 

Všetky nákladné automobily sa pred odjazdom zo staveniska na verejnú komunikáciu musia 

očistiť, prípadne umyť v zriadenej umývačke áut. 

Všetci pracovníci musia byť preškolení a oboznámení so správnymi postupmi prác 

v danej technologickej etape. Obsluha strojov a mechanizmov musí mať oprávnenie pre 
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manipuláciu. Všetci pracovníci sú preškolení o bezpečnosti práce na stavbe BOZP 

a o bezpečnosti práce vo výškach. 

 

4.6.2. Pracovné podmienky procesu 

Priemerná teplota prostredia pri procese betonáže monolitických konštrukcií nesmie 

klesnúť pod 5°C aby sa nenarušili chemické procesy, ktoré prebiehajú pri tvrdnutí betónu. 

Najnižšia denná alebo nočná teplota pre betonáž nesmie klesnúť pod 0°C. Pri nižších 

teplotách je nutné pridať to betónovej zmesi plastifikátor, ktorý zvyšuje hydratačné teplo 

betónovej zmesi. Pri nízkych teplotách musia byť všetci pracovníci dostatočne chránení 

teplým pracovným odevom. 

Pri teplotách vyšších ako 25 stupňov je nutné dbať na ochranu pracovníkov. Je nevyhnutné 

zvýšenie príjmu tekutín a zvýšenie počtu prestávok. 

Oceľ pre výstuž musí byť čistá, nesmie byť znečistená organickým materiálom 

a nesmie vykazovať známky korózie a poškodenia, preto je nutné ju skladovať na suchom 

a čistom mieste. 

Debnenie musia postaviť preškolení pracovníci presne podľa doloženého návodu. 

Práce sa stavbe sa musia prerušiť v prípade, že rýchlosť vetra je väčšia ako 8m/s, v prípade 

dažďa alebo búrky, a v prípade, že je viditeľnosť menšia ako 30 metrov. 

 

4.7. PERSONÁLNE OBSADENIE 

Skupina pracovníkov pre výstavbu monolitických stropov je zložená z vedúceho pracovníka 

(majster), betonárov, pomocných pracovníkov a obsluhy mechanizmov a strojov. 

1 Vedúci pracovník – požiadavka : vyučenie v odbore s maturitou 

3 Viazači výstuže - požiadavka : Viazačský preukaz 

2 Zvárači - požiadavka : Vyučenie v odbore, zváračský preukaz 

3 Betonári - požiadavka : Vyučenie v odbore murár 

3 Pomocní pracovníci - požiadavka : Preškolenie 

1 Obsluha Nákladného automobilu – externý pracovník, požiadavka : Vodičský 

preukaz na používaný typ vozidla 

1 Obsluha autožeriavu – externý pracovník, požiadavka : Vodičský preukaz na 

používaný typ vozidla 

1 Obsluha autodomiešavača – externý pracovník, požiadavka : Vodičský preukaz na 

používaný typ vozidla 
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1 Obsluha čerpadla – externý pracovník, požiadavka : Vodičský preukaz na používaný 

typ vozidla 

 

4.8. STROJE A PRACOVNÉ POMÔCKY 

4.8.1. Stroje 

Renault Midlum 280.18 

Nákladný automobil dodávateľa Královopolská STEEL 

 

Valníková nadstavba    7,7m 

Celková šírka     2,471m 

Výška     2,858m 

Maximálna hmotnosť   18t 

Maximálna nosnosť   11t 

 

 

 

Autodomiešavač Scania p340 

Nákladný automobil dodávateľa ZAPA 

Objem bubna     7m³ 

Maximálna hmotnosť   26t 

Maximálna nosnosť   14t 

 

 

 

 

 

Obrázok 46- Renault Midlum 280.18 

Obrázok 47 - Autodomiešavač Scania p340 
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Autožeriav ČKD AD 28 Tatra T815 

 

Šírka vozidla:    2,48m 

Dĺžka vozidla:    10,75m 

Maximálna nosnosť:   28t 

Maximálny dosah do výšky:  31,2m 

 

 

Pojazdné čerpadlo KCP 24ZX-100 

 

Dĺžka vozidla:    8,65m 

Výška vozidla:   3,855m 

Zvislý dosah výložníka:  23,2m 

Vodorovný dosah výložníka:  19,8m 

Maximálna dodávka zmesi:  100m³/h 

Maximálna hmotnosť:   18,4t 

 

Vibrátory Perles AV 385 

 

Priemer hlavice:   38mm 

Dĺžka hadice:    5m 

Výkon:    15m³/h 

Hmotnosť:    9kg 

 

 

 

Obrázok 48 - Autožeriav ČKD AD 28 Tatra T815 

Obrázok 49 - Pojazdné čerpadlo KCP 24ZX-100 

Obrázok 50 - Vibrátory Perles AV 385 
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Stavebný výťah GEDA 500Z/ZP 

 

Maximálna nosnosť:   500kg (osoby) 

      850kg (náklad) 

Rýchlosť zdvihu:   12m/min (osoby) 

      24m/min (náklad) 

Maximálna výška:   100m 

Zastavaná plocha:   2x2,5m 

Rozmer klietky (d*š*v):  160*140*110cm 

 

 

Zváračka GE 235 TC, GUDE 

Napájacie napätie:   230V/ 400V 

Frekvencia:    50-60Hz 

Min. poistka:    16A 

Napätie pri chode naprázdno:  48V 

Maximálny zvárací prúd:  210A 

Regulačný rozsah:   50-190A 

Trieda izolácie:   H 

Druh ochrany:    IP21 

Hmotnosť:    24kg 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 51 - Stavebný výťah GEDA 500Z/ZP 

Obrázok 52 - Zváračka GE 235 TC, GUDE 
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4.8.2. Pracovné pomôcky 

Debnenie  –   Panely Dokadur 

    Nosníky Doka H20 top 3,9m pozdĺžne 

    Nosníky Doka H20 top 2,65 priečne 

    Spúšťacie hlavice H20 

    Pridržovacie hlavice H20 DF 

    Stropné podpery Doka Eurex 20 top  

    Operná trojnožka 

    Svorka pre debnenie čela 

    Doska na debnenie čela 

    Ochranné zábradlie 1,10m + Fošny na zábradlie 

Kliešte na oceľ 

Ohýbačka na oceľ 

Zváračka 

Drevené podlážky – umožňujú bezpečný pohyb na uloženej zviazanej výstuži, a zabraňujú jej 

            následnému prehýbaniu 

Pílka na drevené debnenie 

 

4.8.3. Ochranné pomôcky 

Ochranný odev 

Ochranná obuv 

Pracovné rukavice 

Okuliare 

Prilba 

Reflexná vesta 

Ochranné pomôcky pre prácu vo výškach – viazanie, postroj 
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4.9. PRACOVNÝ POSTUP ZHOTOVOVANIA MONOLITICKÝCH 

STROPOV 

Po dôkladnej kontrole hotových zvislých konštrukcií zhotovených v predošlej etape, 

sa výsledky zapíšu do stavebného denníka a pripravia sa pomôcky, stroje a materiál pre etapu 

monolitických stropov. 

 

Zhotovenie debnenia: 

Systém debnenia Dokaflex 1-2-4 sa prispôsobí ľubovoľným pôdorysom. Systém  

nie je potrebné nijak dimenzovať, 1-2-4 určuje maximálne rozostupy pre hrúbky stropu do 

30cm a stavia sa bez merania. Správnosť montáže sa kontroluje len vizuálne. 

 

Obrázok 53 - Debnenie DOKA Dokaflex 1-2-4 

 

• Po vnútornom obvode položíme priečne a pozdĺžne nosníky. Značky na nosníkoch 

určujú maximálne vzdialenosti uloženia jednotlivých nosníkov. Nastavovacím strmienkom 

nahrubo nastavíme výšky stropných podpier. 
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Obrázok 54 - Postup montáže debnenia – Nastavenie výšky podpier 
• Jednotlivé výšky vymedzovacích otvorov v podperách sú označené. Nasadíme 

spúšťaciu hlavicu H20 do stropnej podpery. Voľný priestor medzi hlavicou a klinom je 

približne 6mm. 

 

Obrázok 55 - Postup montáže debnenia - Nasadenie spúšťacej hlavice 
• Postavíme opernú trojnožku a následne do nej postavíme stropnú podperu, ktorú 

pripevníme pákou. Spúšťaciu hlavicu natočíme pri obvodovej stene tak, aby bolo možné pri 

oddebňovaní vytĺcť klin. Pomocou montážnych vidlíc ukladáme pozdĺžne nosníky do hlavíc.  

 

Obrázok 56 - Postup montáže debnenia - uloženie pozdĺžnych nosníkov 
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• Vodováhou skontrolujeme rovinnosť uloženia pozdĺžnych nosníkov. Pomocou 

priečnych vidlíc uložíme s presahmi aj priečne nosníky, pričom musíme dbať na to, aby pod 

každým predpokladaným uložením dosiek ležal nosník. Maximálnu vzdialenosť priečnych 

nosníkov určuje jedna značka.  

  

 

 

 

 

 

Obrázok 57 - Postup montáže debnenia - uloženie priečnych nosníkov 

• Pridržovaciu hlavicu H20 DF nasadíme na vnútornú trubku stropnej podpery a spoj 

zaistíme strmienkom. Maximálnu vzdialenosť podpier označujú 2 značky.  

• Čelá debníme pomocou svorky pre debnenie čela, na ktorú upevníme zábradlie výšky 

1,1m v maximálnych osových vzdialenostiach 2,0 m.  

 

 

Obrázok 58 - Svorka pre debnenie čela    Obrázok 59 - Debnenie čela 

 

 

Rovnakým spôsobom debníme aj otvor schodiskového priestoru a otvor pre komín. Svorku 

pre debnenie čela montujeme vo vyšších výškach z rebríka Tribilo od firmy Krause 

z vonkajšej strany s použitím ochranných istiacich pomôcok pri výškach väčších ako 5m. 

Ochrana  okraja musí byť namontovaná ešte pred uložením debniacich dosiek. Panely 

dokadur sa ukladajú kolmo na priečne nosníky. 
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Obrázok 60 - Debnenie Doka + Montáž svorky pre debnenie čela (C – Debniaca kotva na vnútornej strane ) 

 

• Debnenie musí byť zabezpečené proti uvoľneniu, posunutiu a vybočeniu, a musí byť 

zhotovené tak, aby sa umožnilo postupné oddebňovanie.  Po zhotovení debnenia vyzve 

technický dozor investora ku kontrole debnenia a k udeleniu súhlasu k následným 

nadväzujúcim prácam. 

• Vnútorný povrch debnenia musí byť čistý a následne na jednotlivé časti debnenia 

nanesieme oddebňovací prípravok Doka, ktorý nám zaručí jednoduchšie oddebňovanie.  

• Debnenie schodov a podest je klasické drevené, na spodnej časti drevená doska 

v sklone schodiska, a stupne debnené pomocou dosiek o rozmere výšky stupňa a šírky 

schodiskového ramena. Debnenie šikmých častí je podopreté drevenými stĺpikmi. Do 

debnenia sa uloží výstužná sieť a hrúbku krycej vrstvy zabezpečíme plastovými PVC 

distančnými podložkami. 

 

Vystužovanie 

Pred zahájením ukladania výstužných prútov je potrebné skontrolovať kvalitu, druh 

oceli, správnosť rozmerov, osvedčenie o kvalite a počet kusov. Výstuž musí byť čistá, bez 

známok organického znečistenia, bez mastnoty, nesmie byť znečistená zatvrdnutým 

cementovým mliekom a prípadné nečistoty sa musia odstrániť. 

Výstuž ukladáme do polohy podľa projektovej dokumentácie. Musíme zaistiť aby 

bola počas betónovania zabezpečená poloha výstuže a hrúbka krycej vrstvy. 

Hrúbka krycej vrstvy výstuže je predpísaná v projektovej dokumentácii a činí 30mm. Pre 

zabezpečenie navrhnutej hrúbky krycej vrstvy výstuže použijeme distančné podložky z PVC. 

Výstuž sa dopraví na určené miesto pomocou autožeriavu, kde sa prúty následne vzájomne 
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previažu či pozvárajú.  Poloha jednotlivých výstužných prvkov sa nesmie líšiť od projektovej 

dokumentácie o viac než 20mm. 

 Pre bezpečný pohyb pracovníkov po zhotovenej zviazanej výstuži slúžia drevené 

podlážky, ktoré sa uložia na hotovú výstuž. Rovnomerne prenášajú zaťaženie od váhy 

pracovníkov do prútov a nedochádza tak k prehnutiu a k znehodnoteniu výstuže. 

 

Betonáž 

Pred zahájením betonáže vyzve stavbyvedúci zápisom v stavebnom denníku vyzvať 

technický dozor investora ku kontrole železiarskych prác. Výsledok kontroly sa zapíše do 

stavebného denníka s povolením k betonáži.  

 

Vnútrostavenisková doprava betónovej zmesi musí byť zabezpečená tak, aby bolo 

betónovanie ucelenej časti konštrukcie plynulé, bez prerušenia. Doprava betónu 

z autodomiešavača na danú konštrukciu je zabezpečená pomocou mobilného čerpadla betónu  

KCP 24ZX-100.  

Dodávateľ betónu je zodpovedný za to, že dodávaná betónová zmes má v dobe 

prevzatia vlastnosti uvedené v objednávke.  Súčasťou každej dodávky betónovej zmesi musí 

byť dodací list, ktorý slúži ako doklad o kvalite betónovej zmesi. Dodací list musí obsahovať 

identifikačné údaje o výrobcovi, označenie odberateľa, odberné miesto, dátum a čas 

zhotovenia zmesi, druh, triedu a spracovateľnosť betónovej zmesi, druh a triedu použitého 

cementu a množstvo betónovej zmesi v m³. 

Prevzatie betónovej zmesi musí prebehnúť za čo najkratšiu dobu, aby nedošlo 

z znehodnoteniu čerstvej betónovej zmesi. 

Pred začatím betonáže je nutné skontrolovať kvalitu betónu kontrolnými skúškami na 

konzistenciu, to je skúška sadnutím kužeľa a skúška pevnosti betónu. Výsledky sa zapíšu do 

stavebného denníka. Kontrolné skúšky sa musia vykonať pri každej dodávke betónovej 

zmesi. 

Betónovú zmes ukladáme v súvislých vodorovných vrstvách pomocou mobilného 

čerpadla. Vyústenie čerpadla vždy ovládajú dvaja pracovníci. Pri betonáži sa nesmie zmes 

spúšťať z väčšej výšky ako 1,5m aby nedošlo k rozdeleniu frakcií betónu. Zmes musíme 

ukladať tak, aby nedošlo k poškodeniu, prípadne posunutiu výstuže a k pretvoreniu debnenia.  

Vybetónované plochy postupne zhutňujeme ponornými vibrátormi, pričom jednotlivé 

vpichy musia byť kolmé, nesmú byť umiestňované viackrát na jedno miesto a pri zhutňovaní 
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sa vibrátor nesmie dotýkať debnenia ani výstuže. Zhutňovanie ukončíme, keď na povrch 

vystupuje cementová kaša a prestanú vystupovať bublinky vzduchu. 

 Pri betonáži kontrolujeme správnu hrúbku vrstvy čerstvého betónu vpichnutím 

meracej trubky. 

Pri ukladaní betónovej zmesi na  šikmé plochy debnenia schodiska, sa musí začínať 

v najnižšom mieste a postupovať v smere proti spádu. 

Aby sme dosiahli požadované vlastnosti betónu, musíme betón ošetrovať a chrániť 

pred nepriaznivými vplyvmi. Ošetrovaním betónu vodou zabránime predčasnému 

vysychaniu, hlavne pri vysokých teplotách.  

 

Oddebňovanie 

Debnenie je možné odstrániť až vtedy, keď betón dosiahne pevnosť, ktorá zabezpečí, 

že v dobe odstránenia debnenia bude konštrukcia schopná prenášať všetky zaťaženia 

vyplývajúce z ďalších fáz výrobného procesu. Debnenie sa nesmie odstrániť kým betón 

nedosiahne dostatočnú pevnosť, aby: 

o sa nepoškodil povrch pri odstraňovaní debnenia 

o betónový prvok mohol preniesť zaťaženie na neho pôsobiace 

o sa zabránilo deformáciám nad hodnoty tolerancií stanovených v norme  

ČSN EN 13670 

o sa zabránilo poškodeniu klimatickými vplyvmi 

Možnosti odstránenia konštrukcie debnenia sa riadia aktuálnou pevnosťou betónu. Tá 

sa stanovuje tlakovými skúškami na kocke betónu alebo tvrdomernými metódami. U stropu 

sa ako prvé odstraňujú nenosné časti debnenia, ale stropné podpery zostávajú až kým betón 

nedosiahne dostatočnej pevnosti. 

Po oddebnení sa skontrolujú rozmery a tvary hotových betónových konštrukcií, ktoré 

musia odpovedať projektovej dokumentácii. Kontroluje sa presnosť, medzné odchýlky, 

rovinnosť, kvalita povrchu. Kvalita povrchu zhotovených betónových konštrukcií sa musí 

kontrolovať hneď po oddebnení. Kontrolu vykoná stavbyvedúci s technickým dozorom 

investora a výsledky kontroly zapíšu do stavebného denníku. Povrch betónových konštrukcií 

musí byť bez väčších dutín, za vadu sa považujú aj miesta s väčším sústredeným množstvom 

kameniva. Celková plocha vadných miest nesmie byť väčšia ako 5% celého povrchu 

konštrukcie. Nosná výstuž nesmie byť obnažená. 
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4.10. AKOSŤ A KONTROLA KVALITY 

 

4.10.1. Vstupná kontrola 

Kontrola zabezpečenia staveniska, oplotenie má výšku 2,0 m, osvetlenie je zabezpečené 

metalhalogenidovými reflektormi Kanlux ADAMO MTH-400. Stavenisko je dôkladne 

označené dopravnými značkami. 

Kontrola hotových prác podľa projektovej dokumentácie a technologického predpisu. 

Kontrola povrchov zvislých konštrukcií 

Kontrola zariadenia staveniska 

Kontrola stávajúcich inžinierskych sietí a prípojek 

Kontrola materiálu potrebného pre etapu betonáže monolitických stropov 

Kontrola jednotlivých prvkov debnenia 

Kontrola strojov 

Kontrola skladových priestorov  

Kontrola pracovníkov, certifikátov, oprávnení 

 

4.10.2. Medzioperačná kontrola 

Kontrola zhotovenia debnenia 

Kontrola uloženia výstuže 

Kontrola dovezenej betónovej zmesi 

Kontrola betonáže 

Kontrola hutnenia 

Kontrola pevnosti betónu 

 

4.10.3. Výstupná kontrola 

Kontrola oddebnených konštrukcií 

Kontrola správnosti zhotovenia konštrukcie, kontrola vád, kontrola rovinnosti a medzných 

odchýliek 

 

4.11. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI  

Pracovníci musia počas procesu výstavby nosiť pracovný odev, reflexnú vestu, prilbu, 

rukavice a iné ochranné pomôcky. Všetky osoby podieľajúce sa na výstavbe monolitických 
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stropov musia byť oboznámené s priebehom a podmienkami výstavby a s podmienkami 

bezpečnosti práce. Práce môžu vykonávať len odborne preškolení pracovníci, a stroje môžu 

obsluhovať len špecializovaní pracovníci. Na vertikálnu prepravu osôb pomocou výťahu sa 

tiež kladú vysoké nároky na bezpečnosť. Počas prepravy sa nesmie prekročiť maximálna 

nosnosť výťahu. Pri prepravovaní sa osoby nesmú z výťahu nakláňať ani za jazdy 

vystupovať.  

Pri práci vo výškach je nutné dbať zvýšenej opatrnosti. 

 

Nariadenie vlády 362/2005 Zb. o bližších požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia 

pri práci na pracoviskách s nebezpečenstvom pádu z výšky alebo do hĺbky. 

Podľa nariadenia vlády 362/2005 Zb. musí zamestnávateľ zaistiť , aby všetky otvory 

v podlahe o rozmeroch väčších ako 0,25x0,25m boli bezprostredne po ich vzniku zakryté 

poklopmi s odpovedajúcou únosnosťou, prípadne musí voľné okraje zaistiť zábradlím. 

K zvyšovaniu miesta práce alebo k výstupu sa môžu používať len stabilné predmety, 

a predmety na to určené.  

Práce vo výškach nesmú prebiehať počas nepriaznivých poveternostných podmienok, 

pri rýchlosti vetra väčšej ako 8m/s, pri búrke, daždi a pri snežení, pri viditeľnosti menšej ako 

30m a pri teplotách nižších ako -10°C. 

Zábradlie sa skladá aspoň z madla a zarážky na podlahe s výškou minimálne 15cm. 

V prípade ak je voľný priestor väčší ako 2m, musí byť priestor medzi madlom a zarážkou 

opatrený minimálne jednou stredovou tyčou, alebo inou výplňou. Výška zábradlia je 1,1m 

nad podlahou. 

 

Používanie rebríkov 

Rebrík musí byť umiestnený tak, aby bola zaistená jeho stabilita počas celej doby používania. 

Na rebríku sa môžu robiť len fyzicky nenáročné práce, pri použití ručného náradia.  

Pri výstupe a zostupe z rebríka musí byť zamestnanec tvárou otočený smerom k rebríku. 

Po rebríku môžu byť vynášané a znášané len bremená do hmotnosti 15kg.  

Na jednom rebríku nesmie súčasne pracovať viac ako jedna osoba.  

Sklon rebríka nesmie byť menší ako 2,5:1 a pri päte rebríka musí byť zachovaný voľný 

priestor minimálne 0,6m.  

Jednotlivé diely skladacích a výsuvných rebríkov musia byť pri používaní zaistené proti 

vzájomnému pohybu. 
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Pri práci na rebríku musí byť zamestnanec, v prípade že stojí chodidlami vo výške väčšej ako 

5m, zaistený proti pádu osobnými ochrannými pomôckami. 

 

Zaistenie proti pádu predmetov a materiálov 

Materiál, náradie a pracovné pomôcky musia byť vo výškach uložené tak, aby boli zaistené 

proti pádu. 

Konštrukcie pre práce vo výškach sa nesmú preťažovať. Hmotnosť nesmie prekročiť nosnosť 

konštrukcie stanovenú výrobcom. 

 

Školenie zamestnancov 

Zamestnávateľ poskytuje zamestnancom školenie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 

vo výškach 

 

Nariadenie vlády 591/2006 Zb. o bližších minimálnych požiadavkách na bezpečnosť 

a ochranu zdravia pri práci na staveniskách. 

 

Požiadavky na zaistenie staveniska 

Stavenisko musí byť oplotené do výšky minimálne 2,0 m v zastavanom území. 

Zhotoviteľ určí spôsob zabezpečenia staveniska proti vstupu nepovolaných osôb, zaistí 

hranice staveniska tak, aby boli viditeľné aj pri zníženej viditeľnosti. Zákaz vstupu 

nepovolaným osobám musí byť označený bezpečnostnou značkou. Označený musí byť aj 

vjazd na stavenisko pre vozidlá. 

 

Zariadenia pre rozvod energie 

Dočasné zariadenia pre rozvody energií musia byť používané tak, aby neboli zdrojom 

nebezpečia vzniku požiaru alebo výbuchu.  

Dočasné zariadenia musia spĺňať normové požiadavky a musia byť podrobené pravidelným 

kontrolám v stanovených intervaloch. Hlavný vypínač elektrického zariadenia musí byť 

ľahko prístupný, musí byť označený a zabezpečený proti neoprávnenej manipulácii. 

 

Požiadavky na vonkajšie pracovisko na stavenisku 

Zhotoviteľ preruší prácu na stavbe, ak by jej pokračovanie viedlo k ohrozeniu životov alebo 

zdravia pracovníkov alebo osôb v okolí. 
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Obecné požiadavky na obsluhu strojov 

 

Dopravné prostriedky na prepravu betónovej zmesi 

Pred jazdou, hlavne po ukončení plnenia alebo vyprázdňovania prepravného zariadenia, 

skontroluje vodič dopravného prostriedku zaistenie výsypného zariadenia v prepravnej 

polohe. 

Pri preberaní a pri ukladaní betónovej zmesi musí byť vozidlo umiestnené na prehľadnom 

a dostatočne únosnom mieste bez prekážok sťažujúcich manipuláciu a potrebnú vizuálnu 

kontrolu. 

 

Čerpadlá 

Potrubia, hadice a iné zariadenia pre dopravu betónovej zmesi musia byť vedené a zaistené 

tak, aby nespôsobili poškodenie častí stavby. 

Vyústenie potrubia čerpadla musí byť zaistené aby nevzniklo riziko zranenia osôb následkom 

jeho prudkého pohybu vplyvom dynamických účinkov. 

Pojazdné čerpadlo musí byť umiestnené tak, aby bolo obslužné miesto prehľadné 

a v priestore manipulácie s výložníkom a potrubím sa nenachádzali prekážky. 

V pracovnom priestore výložníku sa nikto nezdržuje. 

Manipulácia s rozvinutým výložníkom je povolená len v prípade zaistenia stability 

autočerpadla stabilizátormi. 

Premiestňovať autočerpadlo je možné len s výložníkom zloženým v prepravnej polohe. 

 

Vibrátory 

Dĺžka pohyblivého prívodu medzi napájacou jednotkou a časťou vibrátoru, ktorá je držaná 

v ruke, musí byť minimálne 10m.  

Ponorenie vibračnej hlavice ponorného vibrátoru a jej vytiahnutie zo zhutňovaného betónu sa 

vykonáva len za chodu vibrátoru. Ohybný hriadeľ vibrátoru nesmie byť ohýbaný v oblúku 

s menším polomerom, ako je stanovené v návode na používanie. 

 

Stavebné výťahy 

Stavebné plošinové výťahy musia byť v priebehu prevádzky v stanovených intervaloch 

kontrolované s cieľom zabezpečiť ich bezpečnú prevádzku. 
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Spoločné ustanovenia o zabezpečení strojov pri prerušení a ukončení práce 

Obsluha stroja zaznamenáva závady stroja pri používaní a s prípadnými závadami musí byť 

oboznámená aj striedajúca obsluha. 

Stroj musí byť po ukončení práce zaistený proti samovoľnému posunu napríklad klinmi, 

ručnou brzdou alebo zaradením najnižšieho rýchlostného stupňa 

 

Skladovanie a manipulácia s materiálom 

Bezpečný prísun a odber materiálu musí byť zaistený v súlade s postupom prác. Materiál 

musí byť skladovaný podľa podmienok stanovených výrobcom, prednostne v takej polohe, 

v akej bude zabudovaný do stavby. 

Skladovacie plochy musia byť rovné, odvodnené a spevnené.  

Materiál musí byť uložený tak, aby bola po celú dobu skladovania zaistená jeho stabilita 

a nedochádzalo k jeho poškodeniu. 

Tekutý materiál musí byť skladovaný v uzavretých nádobách tak, aby bol otvor pre 

otvorenie/uzavretie na hornej strane. 

Sypké hmoty vo vreciach sa ručne ukladajú na seba do výšky 1,5m vo väzbe tak, aby nedošlo 

k ich zosuvu. 

 

Betonárske práce a práce súvisiace 

 

Debnenie 

Debnenie musí byť tesné, únosné a priestorovo tuhé. Pri jeho montáži i demontáži sa 

postupuje podľa dokumentácie výrobcu. Podporné konštrukcie musia mať dostatočnú 

únosnosť. 

Podporné konštrukcie musia byť navrhnuté a montované tak, aby ich bolo možné pri 

oddebňovaní postupne odstraňovať a uvoľňovať bez nebezpečenstva. 

 

Oddebňovanie 

Oddebňovanie nosných prvkov konštrukcií alebo ich častí, u ktorých pri predčasnom 

oddebnení hrozí nebezpečenstvo zrútenia alebo poškodenia konštrukcie, môže byť zahájené 

len na pokyn fyzickej osoby určenej zhotoviteľom. 

Ohrozený priestor oddebňovacích prác je potrebné zaistiť proti vstupu nepovolaných 

fyzických osôb. 
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Súčasti debnenia sa bezprostredne po oddebnení ukladajú na určené miesta tak, aby neboli 

zdrojom nebezpečenstva, úrazu a nepreťažovali konštrukciu. 

 

Preprava a ukladanie betónovej zmesi 

Pri prečerpávaní betónovej zmesi a pri jej ukladaní do konštrukcie je nevyhnutné pracovať 

tak, aby bola zaistená ochrana proti pádu z výšky. 

V prípade dopravy betónovej zmesi na miesto pomocou čerpadla, zhotoviteľ stanoví a zaistí 

spôsob dorozumievania medzi obsluhou čerpadla a osobou, ktorá zmes ukladá. 

 

Nariadenie vlády 378/2001 zb., ktoré stanovuje bližšie požiadavky na bezpečné používanie 

strojov, technických zariadení, prístrojov a náradia. 

 

Oprava a údržba zariadení sa môže vykonať len v prípade, že je toto zariadenie odpojené od 

prívodu energií.  

Kontrola bezpečnosti zariadenia pred uvedením do prevádzky sa vykonáva podľa sprievodnej 

dokumentácie výrobcu. Sprievodná dokumentácia musí byť uchovaná počas celej doby 

prevádzky zariadenia. 

Požiadavky pre bezpečnú prevádzku zariadenia pre zdvíhanie bremien a zamestnancov sú 

Zabránenie prípadnému zachyteniu, pritlačeniu alebo narazeniu zamestnanca. 

Zabránenie pádu zariadenia alebo jeho častí. 

Opatrenie aby sa zamestnanci nenachádzali pod zaveseným bremenom, ak to nevyžadujú 

zvláštne podmienky práce a aby sa bremeno neprepravovalo nad nechránenými pracoviskami 

aby nebola ohrozená bezpečnosť zamestnancov. 

 

4.12. EKOLÓGIA 

Počas výstavby nedôjde k porušeniu ani k ohrozeniu životného prostredia. Počas 

procesu výstavby nieje okolie ohrozené nadmernou hlučnosťou ani prašnosťou. 

Počas výstavby nebudú nijak ohrozené ani znečistené podzemné vody. Splaškové vody sa 

odvádzajú do kanalizácie a všetka použitá technika je vo výbornom stave, takže nehrozí 

znečistenie prostredia. Stroje sú navyše opatrené nádobami proti únikom olejov a iných 

nebezpečných látok. 

Na výjazde zo staveniska je zriadená umývačka stavebných strojov, aby nedochádzalo 

k znečisteniu miestnej komunikácie. Voda v umývačke neustále cirkuluje. Použitá voda steká 



 

102 
 

do zbernej nádrže, odkiaľ je kalovým čerpadlom čerpaná do sedimentačnej vane. 

V sedimentačnej vani dochádza k oddeľovaniu vody a nečistôt sedimentáciou, ktorá môže 

byť podporovaná pridaním flokulantu. Flokulant je zdravotne nezávadná látka, ktorá sa bežne 

používa na úpravu pitnej vody. Kaly zo sedimentačnej vane sa odstraňujú tak často, ako je 

potreba. Závisí to na stupni znečistenia a počte umytých áut. Sedimentačná vaňa sa po 

vypustení vody naloží nakladačom a kaly sa odvezú k likvidácii. 

Aby nedochádzalo k šíreniu prachu, je nutné počas suchého počasia  zavlažovať 

komunikácie, ako vnútrostaveniskovú, tak aj miestnu v oblasti pred staveniskom. šíreniu 

prašnosti čiastočne zabraňuje aj celistvé oplotenie s plnou výplňou 

Práce na stavbe budú prebiehať od 8.00 do 18:00 takže nedôjde k rušeniu nočného 

kľudu nadmernou hlučnosťou zo stavby. 

Na stavbe sú umiestnené kontajnery, ktoré sa podľa potreby vyvezú na skládku 

a vymenia za nové. 

Nakladanie s odpadmi rieši zákon o odpadoch 185/2001 Zb., o odpadoch, vyhláška č. 

383/2001 Zb., o podrobnostiach nakladania s odpadom a vyhláška č. 381/2001 Zb., katalóg 

odpadov 

Všetok odpad, ktorý vznikne počas výstavby bude evidovaný, odvoz jednotlivých 

kontajnerov sa zapisuje do stavebného denníku. Pri kolaudácii objektu je nutné predložiť 

doklad o likvidácii všetkých odpadov. 

 

Tabuľka odpadov: 

Typ odpadu Označenie Spôsob likvidácie 

Betón 17 01 01 recyklácia 

Oceľ 17 04 07 recyklácia 

Plasty 17 02 03 recyklácia 

Zmesový komunálny odpad 20 03 01 odvoz na skládku 

Zmesový stavebný a demolačný odpad 17 09 04 odvoz na skládku 

Drevo 17 02 01 odvoz na skládku 

Tabulka 11 - Tabuľka odpadov - Monolitické konštrukcie 
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5.1. INFORMÁCIE O STAVENISKU 

5.1.1. Informácie o rozsahu a stave staveniska 

Stavenisko sa nachádza na parcele číslo 216 v katastrálnom území obce Tvarožná, 

v obci Tvarožná. Výmera parcely je 3757m². Parcela sa nachádza v oblasti so zástavbou 

rodinných domov. Pozemok tvorí rovinatá trávnatá plocha bez drevín. Východne od pozemku 

sa nachádza miestny Pozořický potok, ktorý podľa povodňovej mapy nijak neohrozuje 

okolie. Miesto pozemku sa nenachádza v povodňovom ani v chránenom území. V okolí 

parcely sa nachádzajú rodinné domy a pozemky s hospodárskou pôdou. Parcela na severnej 

strane priamo susedí s parcelou 217/11 a 217/2, jedná sa o stavbu rodinného domu. Z južnej 

strany parcela susedí s parcelami 215/1 a 215/2 taktiež sa jedná o stavbu rodinného domu. Zo 

západnej strany parcela priamo susedí s miestnou komunikáciou p.č. 1158. 

Po predošlej etape je pozemok oplotený do výšky 2,0m, príjazdová komunikácia je 

opatrená uzamykateľnou bránou. Taktiež sú pripravené skladovacie plochy zo zhutneného 

štrku ,skladovacie bunky a bunky pre pracovníkov. Stavenisko preberáme už so 

zabudovanými prípojkami elektrickej energie, kanalizácie a vody.  

 

5.1.2. Predpokladané úpravy staveniska 

Nepredpokladajú sa žiadne terénne úpravy  staveniska. Spevnené skladovacie plochy 

a vnútrostaveniskové komunikácie sú zhotovené už z predchádzajúcej etapy. Takisto sa už na 

stavenisku nachádza aj rozvodná skriňa pre rozvod elektrickej energie. 

 

5.1.3. Oplotenie staveniska 

Stavenisko je po celom obvode oplotené nepriehľadným plotom CITY s výškou 2,0m, 

ktorý zamedzuje výhľad na stavbu, zabraňuje šíreniu nečistôt a prachu do okolia staveniska. 

Je tvorené trapézovým plechom a jeho jednotlivé panely sú spojené bezpečnostnými 

svorkami. Brána je taktiež nepriehľadná a je uzamykateľná proti vniknutiu nepovolaných 

osôb. 

 

5.1.4. Príjazdy a prístupy na stavenisko 

Vjazd a zároveň výjazd zo staveniska je zabezpečený dvojkrídlovou uzamykateľnou 

bránou výšky 2,0m a celkovej šírky 6m. Prístup na stavenisko je zo západnej strany 

pozemku, z ulice Tvarožná. Vjazd na stavenisko z miestnej komunikácie bude počas 
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výstavby dočasne riešený zhutneným štrkom. V etape záverečných úprav sa pre vjazd na 

pozemok zhotoví asfaltová príjazdová cesta a parkovisko k objektu.  

 

5.1.5. Dopravné opatrenia 

Vjazd na stavenisko slúži ako hlavný a jediný vjazd a výjazd zo staveniska. Vjazd je 

opatrený uzamykateľnou nepriehľadnou bránou, ktorá je zhotovená z prvkov mobilného 

oplotenia. Vjazd je označený príslušnými dopravnými značkami. 

            

Obrázok 61 - Dopravné značky 

            

 

Dopravné značky: Zákaz vjazdu všetkých vozidiel okrem vozidiel stavby 

   Pozor výjazd a vjazd vozidiel stavby 

   Maximálna povolená rýchlosť 5km/h 

 

Na oplotení musia byť umiestnené zákazové a výstražné tabuľky, ako napríklad: 

   Pozor stavenisko 

   Zákaz vstupu nepovolaným osobám 

   Nebezpečenstvo úrazu 
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       Obrázok 62 - Zákazové a výstražné tabuľky 
 

Značka pre chodcov: Prejdi na chodník oproti 

 

Obrázok 63 - Značka - prejdi na chodník oproti 
Počas výstavby nie sú známe žiadne vážnejšie dopravné obmedzenia, bude sa jednať 

len o dočasné zníženie rýchlosti na 30km/h s dodatkovou značkou upozorňujúcou na vjazd 

a výjazd vozidiel stavby, na ulici Tvarožná, a to na úseku pred staveniskom. 

 

5.1.6. Siete technickej infraštruktúry  

Objekt bude napojený na inžinierske siete vodovodu, kanalizácie a silového vedenia. 

Všetky siete sa nachádzajú na ulici Tvarožná a prípojky na tieto siete boli zhotovené a sú 

prístupné z predošlej technologickej etapy.  

Stavenisko je  napojené na zdroj elektrickej energie zo staveniskovej prípojky, ktorá 

je napojená na dočasnú hlavnú rozvodnú skriňu s elektromerom. Z rozvodnej skrine vedú 

všetky rozvody elektrickej energie k zariadeniam staveniska. Rozvody, ktoré sú vedené po 

zemi sú chránené oceľovými chráničmi. 
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5.1.7. Odvodnenie staveniska 

Stavenisko sa nachádza na území s dobre priepustnými zeminami, tak nie sú potrebné 

žiadne dodatočné odvodňovacie opatrenia. Plochy na skladovanie a dočasné staveniskové 

komunikácie sú opatrené zhutneným štrkom v hrúbke vrstvy minimálne 50 mm s frakciami 

kameniva od 16 do 40mm, ktorý zabraňuje vznikaniu kaluží a odvádza vodu do podložia. 

 

5.2. OBJEKTY ZARIADENIA STAVENISKA 

5.2.1. Mobilné bunky 

Mobilné objekty zariadenia staveniska sa skladajú z kontajnerových buniek od firmy 

TOITOI. Jedná sa o bunky skladové, kancelárie, šatne, toalety a hygienické zariadenia. 

Dopravu týchto buniek zabezpečí firma TOITOI 

 

Šatňa BK1 

Pôdorysná plocha šatne BK1 o rozmeroch 6x2,5m je 15m², čo pri minimálnej ploche 

potrebnej pre 1 pracovníka, ktorá činí 1,25m², vyhovuje pre 12 pracovníkov. Tento kontajner 

slúži prevažne ako miestnosť na prezliekanie a odloženie osobných vecí a taktiež slúži 

k odpočinku pracovníkov počas prestávky. Kontajner je vybavený jedným elektrickým 

radiátorom, 3 elektrickými zásuvkami, oknami s plastovou žalúziou, osvetlením, skriňami, 

stolom a stoličkami.  Kontajner je napojený na staveniskový zdroj elektriny. 

 

Rozmery: Šírka:  2438mm 

  Dĺžka:  6058mm 

  Výška:  2800mm 

Elektrická prípojka:  380V/32A 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázok 64 - Kontajner TOITOI -Šatňa BK1 
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Kancelária BK2 

 Kancelária BK2 je určená pre stavbyvedúceho. Kontajner má rozmery 3x2,5m a je 

vybavený elektrickým radiátorom, 3 elektrickými zásuvkami, oknom s plastovou žalúziou, 

osvetlením, úložnou skriňou, stolom a stoličkami. Kontajner je napojený na staveniskový 

zdroj elektriny.  

 

Rozmery: Šírka:  2438mm 

  Dĺžka:  3000mm 

  Výška:  2800mm 

Elektrická prípojka:  380V/32A 

 

 

 

Kúpeľňa +WC kontajner SK1 

 SK1 je kúpeľňový a WC kontajner určený pre pracovníkov, ktorý je vybavený  

2 toaletami, 2 sprchami, 2 pisoármi, 3 umývadlami, 1 bojlerom s objemom 200l, osvetlením  

a 2 elektrickými radiátormi. Kontajner je napojený na prívod vody hadicou 3/4“, a je uložený 

na fekálnom tanku s objemom 9m³, do ktorého sú odpady odvedené. Elektrina je napojená na 

staveniskový zdroj elektriny. 

 

Rozmery: Šírka:  2438mm 

  Dĺžka:  6058mm 

  Výška:  2800mm 

Elektrická prípojka:  380V/32A 

Prívod vody:   3/4" 

Odpad:    Fekálny 

tank 9m³ 

 

Po uložení WC kontajneru SK2 na fekálny tank vzniká prevýšenie a je nutné opatriť vstup 

mobilnými bezpečnostnými schodmi VEPE od TOITOI.  

 

 

Obrázok 65 - Kontajner TOITOI - Kancelária BK2 

Obrázok 66 - Kontajner TOITOI - WC+kúpeľňový kontajner 
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Rozmery schodov: 

Schodnica (rôzne dĺžky): 50x125mm 

Uloženie schodnice:  45° 

Šírka stupňov:   900mm 

Hĺbka:    200mm 

 

  

       

5.2.2. Skladovacie priestory 

Na skladovanie menších strojov a náradia bude slúžiť uzamykateľný skladový 

kontajner TOITOI LK1 s rozmermi 6x2,5m. Na voľnej ploche je vymedzená ďalšia 

skladovacia plocha na uloženie tvaroviek pre výstavbu, na skladovanie ocele pre výstuž 

a iných materiálov. Skladovacia plocha má rozmery cca 8,5x10,5m a jej povrch je zo 

zhutneného štrku v hrúbke minimálne 50mm zo zŕn s frakciou do 40mm, ktorý dostatočne 

zabezpečí odvodnenie povrchu skladovacej plochy. 

 

 

Skladový kontajner LK1 

 Skladový kontajner LK1 o ploche 15m² má veľké uzamykateľné dvere, ktoré 

zaujímajú celú šírku kontajneru, preto je možné v kontajneri skladovať aj rozmernejšie 

predmety a stroje. Dokonale chráni uložené náradie, materiál a stroje pred poveternostnými 

vplyvmi. 

 

Rozmery: Šírka:  2438mm 

  Dĺžka:  6058mm 

  Výška:  2591mm 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 67 - Kontajner TOITOI - Schody 

Obrázok 68 - Kontajner TOITOI - Skladový kontajner LK1 
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5.2.3. Kontajnery na odpad 

V priebehu výstavby sa na stavenisku počíta so vznikom odpadov rôznych druhov 

v rôznych množstvách, preto je nutné triedenie odpadov. Špeciálne na odpady stavebnej sute, 

tvaroviek a betónu bude slúžiť samostatný kontajner, takisto bude samostatný kontajner na 

zmiešaný komunálny odpad. Kontajnery sa po naplnení pravidelne odvážajú, buď na skládku, 

alebo na recykláciu, podľa typu odpadu. Triedenie a zhromažďovanie jednotlivých typov 

odpadov v technologických etapách je riešené v kapitolách 3.12 a 4.12. 

 

Obrázok 69 - Kontajner na odpad 
 

5.2.4. Ďalšie objekty zariadenia staveniska 

 

Stavebný výťah GEDA 500Z/ZP 

Slúži na vertikálnu prepravu osôb a materiálu po objekte. Výťah je umiestnený na 

spevnenej stabilnej ploche zo zhutneného štrku. Kotvenie a zabezpečenie výťahu sa musí 

vykonať podľa návodu od výrobcu.  

 

5.3. OPATRENIA PRE PREVÁDZKU STAVBY 

5.3.1. Mimostavenisková doprava 

Doprava materiálu od dodávateľov je riešená v samostatnej kapitole 2.2 Situácia 

dopravných trás, kde sú znázornené obmedzenia a presné trasy jednotlivých dodávateľov 

materiálu a v kapitole 7, kde sa rieši strojná zostava.  

 

5.3.2. Vnútrostavenisková doprava 

Jednotlivé stroje a strojné zariadenia používané v rámci staveniska sú riešené a 

popísané v kapitole 7. Dočasná komunikácia na vjazde na stavenisko je zhotovená zo 

zhutneného štrku, aby sa zamedzilo tvoreniu kaluží. Na výjazde zo staveniska je umiestnená 
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umývačka nákladných automobilov, v ktorej sa v prípade potreby automobily opúšťajúce 

stavenisko zbavia nečistôt a zamedzí sa tak znečisteniu komunikácií. 

Pri výjazde zo staveniska na hlavnú komunikáciu je nutné, aby minimálne 1 pomocný 

pracovník v reflexnej veste, dával signály vodičovi nákladného auta o možnosti bezpečného 

výjazdu a zabránil tak prípadnej dopravnej kolízii. 

 

5.3.3. Skladovanie materiálov 

Skladovanie každého materiálu, a jeho nároky na skladovanie, sú podrobne popísané 

v jednotlivých technologických predpisoch a použitých materiáloch. Tvarovky 

z technologického predpisu murovaných zvislých konštrukcií sa skladujú na skladovej ploche 

zo zhutneného štrku, na paletách v pôvodnom obale, ktorá tvarovky chráni pred 

nepriaznivými poveternostnými vplyvmi. Na skladovej ploche sa taktiež skladuje aj oceľ pre 

výstuž na drevených podložkách vzdialených od seba menej ako 1m, aby nedošlo k prehnutiu 

oceľových prútov. Oceľ sa skladuje zviazaná vo zväzkoch podľa jednotlivých priemerov, 

a jednotlivé zväzky musia byť označené štítkom s údajmi o oceli. Pred uložením do 

konštrukcie nesmie dôjsť k znečisteniu ocele organickými látkami, aby následne 

nedochádzalo ku korózii. Maltu, sypké zmesi a izolačné materiály skladujeme spolu 

s náradím v krytom skladovom kontajneri. 

 

5.3.4. Vplyv stavby na životné prostredie 

Všetky materiály použité pri etape výstavby hrubej hornej stavby sú v súlade 

a spĺňajú všetky požiadavky zákona 22/1997 Zb. – o technických požiadavkách na výrobky 

a súvisiace predpisy,  zákona č. 17/1992 Zb. – zákon o životnom prostredí, zákona č. 

114/1992 Zb. - o ochrane prírody a krajiny, zákona č. 100/2001 Zb. - o posudzovaní vplyvu 

na ŽP.  

Nakladanie s odpadmi bude riešené podľa zákona č. 185/2001 Zb. - o odpadoch, 

podľa zákona č. 477/2001 Zb. - o obaloch, podľa vyhlášky č. 381/2001 Zb.  - katalóg 

odpadov a podľa vyhlášky č. 383/2001 Zb., o podrobnostiach nakladania s odpadom. 

Spôsoby nakladania s jednotlivými druhmi odpadov vzniknutých v jednotlivých 

etapách sú riešené v tabuľke odpadov v kapitolách 3.12 a 4.12. 



 

112 
 

Ochrana vôd sa rieši podľa zákona č. 254/2001 Zb. - o vodách (vodný zákon) 

Ochrana ovzdušia – zákon č. 86/2002 Zb. - o ochrane ovzdušia a súvisiace predpisy, Predpis 

č. 201/2012 Zb., Zákon o ochrane ovzdušia. 

Vozidlá a stroje použité počas etapy výstavby hornej hrubej stavby bytového domu sú 

vo výbornom stave. Prešli kompletnou technickou prehliadkou a takisto sú všetky vozidlá 

opatrené nádobou proti úniku olejov. U všetkých strojov sa musí pravidelne kontrolovať ich 

technický stav. Pred výjazdom strojov zo staveniska, je na výjazde zriadená umývačka, ktorá 

odstráni nečistoty a zabráni tak znečisteniu komunikácie. 

Umývačka funguje na princípe neustálej cirkulácie vody. Použitá voda steká do 

zbernej nádrže, odkiaľ je kalovým čerpadlom čerpaná do sedimentačnej vane. 

V sedimentačnej vani dochádza k oddeľovaniu vody a nečistôt sedimentáciou, ktorá môže 

byť podporovaná pridaním flokulantu. Flokulant je zdravotne nezávadná látka, ktorá sa bežne 

používa na úpravu pitnej vody. Kaly zo sedimentačnej vane sa odstraňujú tak často, ako je 

potreba. Závisí to na stupni znečistenia a počte umytých áut. Sedimentačná vaňa sa po 

vypustení vody naloží nakladačom a kaly sa odvezú k likvidácii. 

 

5.3.5. Bezpečnosť na stavenisku 

Bezpečnosť práce na stavenisku sa podrobne rieši v samostatnej kapitole 9 – 

Bezpečnosť práce riešenej technologickej etapy. Práce a postupy na stavbe sa musia riadiť 

nasledujúcimi nariadeniami vlády: 

Nariadenie vlády 362/2005 Zb. - o bližších požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia 

pri práci na pracoviskách s nebezpečenstvom pádu z výšky alebo do hĺbky. 

Nariadenie vlády 591/2006 Zb. -  o bližších minimálnych požiadavkách na bezpečnosť 

a ochranu zdravia pri práci na staveniskách. 

Nariadenie vlády 378/2001 zb., ktoré stanovuje bližšie požiadavky na bezpečné používanie 

strojov, technických zariadení, prístrojov a náradia. 

 

5.3.6. Predpokladané termíny realizácie riešenej technologickej etapy 

Časový priebeh realizácie stavebných procesov je riešený v kapitole 6 – Časový plán 

pre technologickú etapu. Časová realizácia riešenej etapy sa predpokladá od 8.4.2015 do 

22.7.2015 
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Časový plán pre riešenú technologickú etapu sa nachádza v prílohe č.5. Plán je 

spracovaný v programe CONTEC a obsahuje agregované položky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

115 
 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

7. NÁVRH STROJNEJ ZOSTAVY PRE 
TECHNOLOGICKÚ ETAPU 
 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR'S THESIS 

AUTOR PRÁCE JANA MIČEGOVÁ 
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE Ing. DAVID ČECH 
SUPERVISOR 
 
BRNO 2015 



 

116 
 

7.1.  Pojazdné čerpadlo KCP 24ZX 100 

 

o Dĺžka vozidla:    8,65m 

o Výška vozidla:    3,855m 

o Zvislý dosah výložníka:   23,2m 

o Vodorovný dosah výložníka:  19,8m 

o Rotácia výložníka:    370° 

o Regulačný ventil:    HAWE 

o Diaľkové ovládanie:   HBC – štandard 

o Vodné čerpadlo:    GRUNDFOS 

o Vnútorný priemer potrubia:  125mm 

o Maximálna dodávka zmesi:  100m³/h 

o Regulácia dodávky:   20-100 m³/h 

o Dĺžka koncovej hadice:   3m 

o Počet zdvihov:    28/min 

o Tlak na strane tiahla:   69bar 

o Kapacita násypky:    0,6m³ 

o Rozmer S- trubice:    200x180mm 

o Pracovný tlak hydrauliky:   350bar 

o Hlavné čerpadlo hydrauliky:  K3V180S  

o Maximálna hmotnosť:   18,4t 

o Maximálna váha nástavby:   11t 

Obrázok 70 - Pojazdné čerpadlo KCP 24 ZX 100 
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Obrázok 71 - Dosah čerpadla 
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7.2. Autožeriav ČKD AD 28 Tatra T815   

 

o Maximálna nosnosť:  28,0 t 

o Nosnosť kladnice:     28,0 t 

o Výložník:       9,5 – 26 m 

o Výložník – dosah háku:     27 m (7 000 kg) 

o Výložník – max. vyloženie : 24 m (500 kg) 

o Nástavec:       5,4 m 

o Nástavec – dosah háku:     32 m (2 800 kg) 

o Nástavec – max. vyloženie :   24 m (700 kg) 

o Počet os / pohon:      3 / 6x6x2 

o Prejazdná šírka:      248 cm 

o Prejazdná výška:      342 cm 

o Prejazdová hmosnosť:     28,1 t 

o Prejazdová rýchlosť:     70 km/h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 72 - Autožeriav ČKD AD Tatra T815 

Obrázok 73 - Dosah žeriavu 
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7.3. Autodomiešavač SCANIA p340 

 

o Objem bubna:   7m³ 

o Maximálna hmotnosť:  26t 

o Maximálna nosnosť:  14t 

o Šírka vozidla:   2,55m 

o Výška:    3,2m 

 

 

7.4. Renault Midlum 280.18 

 

o Valníková nadstavba   7,7m 

o Celková šírka    2,471m 

o Výška    2,858m 

o Maximálna hmotnosť  18t 

o Maximálna nosnosť  11t 

 

 

 

 

Obrázok 74 - Autodomiešavač SCANIA p340 

Obrázok 75 - Renault Midlum 280.18 

Obrázok 76 - Nákladný automobil Renault Midlum 
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7.5. Stavebný výťah GEDA 500Z/ZP  

 

o Maximálna nosnosť:  500kg (osoby) 

      850kg (náklad) 

o Rýchlosť zdvihu:   12m/min (osoby) 

      24m/min (náklad) 

o Maximálna výška:   100m 

o Zastavaná plocha:   2x2,5m 

o Rozmer klietky (d*š*v):  160*140*110cm 

 

 

 

 

 

 

1.1.  Stavebná miešačka na betón Scheppach Mix 125 

o Objem bubnu:    125 l 

o Typ motoru:   230 V/ 50 Hz 

o Príkon:     550 W 

o Otáčky :    2750 ot./min 

o Systém dvojitého chladenia-  Áno 

o Trieda ochrany:    IP 45 D 

o Hmotnosť:     50.00 kg 

o Rozmery (cm):    120 x 71 x 140 

o Rozmery balenia(cm):   72.9 x 44 x 108 

 

 

 

 

Obrázok 77 - Stavebný výťah GEDA 500Z/ZP 

Obrázok 78 - Miešačka Scheppach Mix 125 
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1.2. Rezačka na tehly LORENCIC TS 1000 

 

o  4 transportné kolesá, 2 z nich vybavené brzdami 

o  kotúč:    900mm 

o  uchytenie:    60mm 

o  hĺbka rezu:    370mm 

o  max. dĺžka rezu:   1000mm 

o  otáčky:    750-850 

o  pohonný motor:   7,5kW (380V) 

o  hladina akustického tlaku:  81,4dB 

o  posun:    manuálny 

o  rozmery(dxšxv):   2,05x0,89x1,7m 

o  hmotnosť:    250kg 

 

1.3. Vibrátory PERLES AV385  

 

o Priemer hlavice:   38mm 

o Dĺžka hadice:   5m 

o Napätie:    42V/ 200Hz 

o Príkon:    465W 

o Prúd:    6 A 

o Výkon:    15m³/h 

o Hmotnosť:    9kg 

 

1.4. Horák SIEVERT 50mm s plynovou bombou 

 

o Priemer:    50mm 

 

 

 

 

 

Obrázok 79 - Rezačka na tehly LORENCIC TS 
1000 

Obrázok 80 - Vibrátory Perles 

Obrázok 81 - Horák Sievert s PB bombou 
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1.5. BOSCH – Príklepová vŕtačka GSB 21-2RE 

 

o Príkon:    1100W 

o Výkon:    630W 

o Hmotnosť:    2,9kg 

o Priemer vrtu do betónu:  22/13mm 

o  Menovité otáčky (min¯¹):  0-580/1900 

o  Krútiaci moment:   40/14,5 Nm 

 

 

 

7.11. Zváračka GE 235 TC, GUDE 

 

o  Napájacie napätie:   230V/ 400V 

o  Frekvencia:   50-60Hz 

o  Min. poistka:   16A 

o  Napätie pri chode naprázdno: 48V 

o  Maximálny zvárací prúd:  210A 

o  Regulačný rozsah:   50-190A 

o  Trieda izolácie:   H 

o  Druh ochrany:   IP21 

o  Hmotnosť:    24kg 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 82 - Príklepová vŕtačka BOSCH GSB 
21-2RE 

Obrázok 83 - Zváračka GE 235TC, GUDE 
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8.1. KONTROLNÝ A SKÚŠOBNÝ PLÁN PRE MUROVANIE 

 

8.1.1. VSTUPNÁ KONTROLA 

8.1.1.1. Kontrola projektovej dokumentácie 

Kontrolujeme správnosť, úplnosť a platnosť predloženej projektovej dokumentácie, 

ktorá musí byť v súlade so zákonom č. 183/2006 Zb. – zákon o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku (stavebný zákon). Dokumentácia musí byť v súlade s vyhláškou č. 

62/2013 Zb. – o dokumentácii stavieb. Projektová dokumentácia musí byť spracovaná 

oprávnenou osobou, a musí byť odsúhlasená projektantom a investorom, prípadne 

technickým dozorom investora. Taktiež sa kontroluje úplnosť a správnosť ďalších 

dokumentov ako sú technické správy a technologické predpisy. 

 

8.1.1.2. Kontrola geometrie základových konštrukcií  

Kontrolujeme polohu a kvalitu vyhotovenia základových konštrukcií. Základové 

konštrukcie musia byť zhotovené podľa projektovej dokumentácie. Túto kontrolu má na 

starosti geodet spolu s účasťou stavbyvedúceho a technického dozoru investora. Musia byť 

dodržané technologické prestávky nutné pre zatvrdnutie betónu. Ďalej kontrolujeme úplnosť 

a neporušenosť základovej konštrukcie. Kontrolujeme pôdorysné rozmery, ktoré sa od 

projektovej dokumentácie nesmú líšiť o ±25mm. Následne sa kontrolujú rovinnosti 

a geometria podľa ČSN EN 13670 a pevnosti zatvrdnutého betónu podľa ČSN 73 1373. 

V nižšie priloženej tabuľke sú uvedené možné odchýlky v polohe základov. 

Rovinnosť konštrukcie meriame pomocou 2 metrovej laty, ktorá je na koncoch 

opatrená podložkami. Lata sa položí na vodorovnú konštrukciu a pomocou posuvného 

merítka sa merajú nerovnosti. Odmeria sa maximálna a minimálna vzdialenosť medzi latou 

a povrchom konštrukcie, následne odčítame hodnotu podložiek a výsledná hodnota nám 

určuje maximálnu a minimálnu odchýlku. V nižšie priloženej tabuľke sú uvedené tolerancie 

pre rovinnosť betónových povrchov podľa ČSN EN 13670. Kontrolu celkovej rovinnosti robí 

geodet pomocou nivelačného prístroja, tolerancia je v tomto prípade ±5mm na 2m lati. 
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Obrázok 85 – Odchýlky, kontrola geometrie základových konštrukcií 

Obrázok 84 - Odchýlky, kontrola geometrie základových konštrukcií 
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8.1.1.3. Kontrola materiálu 

Pri kontrole materiálu kontrolujeme predovšetkým druh, množstvo materiálu podľa 

dodacieho listu, v neposlednom rade kontrolujeme celistvosť a neporušenosť dodaných 

prvkov a materiálov. Taktiež kontrolujeme uloženie jednotlivých materiálov na skládku 

podľa pokynov a doporučení výrobcu. 

 

Tvarovky POROTHERM a BEST 

Výrobca deklaruje kvalitu a presnosť jednotlivých prvkov podľa  

ČSN EN 771-1 a podľa ČSN EN 772-16. Námatkovo overujeme kvalitu a rozmery na 

náhodne vybraných tvarovkách, ktoré premeriame a porovnáme  s hodnotami uvedenými 

v technickom a dodacom liste. Každý rozmer sa meria 2x blízko hrán vzoriek, v prípade 

splnenia aspoň 2 z 3 kritérií (udaná dĺžka, šírka a výška výrobku), meranie sa robí už len 1x 

a to približne v strede vzorky. Podľa normy ČSN EN 771-1 sa tieto merania robia na 10 

prvkoch. Hrúbka rebier (pier) musí byť minimálne 20mm na tvarovkách obvodových stien 

a minimálne 14 mm na tvarovkách vnútorných stien. 

U tvaroviek BEST náhodne kontrolujeme drážky pre vodorovnú výstuž. 

 

Preklady POROTHERM 

Preklady meriame a kontrolujeme podľa normy ČSN EN 846-11. Vizuálne 

skontrolujeme celistvosť a neporušenosť dodaných prvkov. Najnáchylnejšie na priehyb sú 

ploché preklady, je preto nutné s nimi zaobchádzať opatrne. Dĺžku prekladu meriame 

rovnobežne s pozdĺžnou osou prekladu a výslednú hodnotu zaokrúhľujeme na 2mm. Šírku 

a výšku prekladu meriame na oboch koncoch a v strede prekladu. V každej polohe merania 

prekladu zaznamenávame najvyššiu a najnižšiu hodnotu s presnosťou na 1mm. Následne 

výšku a šírku stanovíme priemerom z 3 nameraných hodnôt. Pri prekladoch taktiež 

kontrolujeme priehyb prvku. Preklad postavíme do bežnej záťažovej situácie na 2 podpory 

a možný priehyb meriame pravítkom v strede prvku. Podľa normy musíme týmto spôsobom 

vyskúšať aspoň 3 prvkov. Medzné odchýlky rozmerov prekladov sú ±15mm na dĺžku a 

±5mm na šírku a výšku. 

 

Kontrola betónovej zmesi 

Vyrobená betónová zmes musí byť bezodkladne dopravená na miesto uloženia. 

Kvalita betónovej zmesi sa nesmie počas transportu znehodnotiť. Zmes sa nesmie rozmiesiť, 
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znehodnotiť vplyvmi nepriaznivých poveternostných podmienok, ani nijak znečistiť. Pri 

každej dodávke betónovej zmesi stavbyvedúci skontroluje dodací list, kontroluje sa súlad 

s hodnotami v projektovej dokumentácii, pevnostná trieda dovezeného betónu, stupeň vplyvu 

prostredia, prísady, stupeň konzistencie a množstvo dovezenej zmesi. Všetky hodnoty musia 

byť v súlade s PD a s normou ČSN EN 206-1.  

Po odobratí približne 0,3m³ betónu z autodomiešavača sa odoberú skúšobné 

vzorky, na ktorých sa spravia skúšky podľa požiadaviek v projektovej dokumentácii. 

Najčastejšie sú to skúšky sadnutím kužeľa, podľa ČSN EN 12 350-2, skúška  

VeBe podľa ČSN EN 12 350-3 a skúška rozliatím podľa ČSN EN 12 350-5. Kontroluje sa 

stupeň zhutniteľnosti podľa ČSN EN 12 350-4, objemová hmotnosť zmesi podľa  

ČSN EN 12 350-6, obsah vzduchu v zmesi tlakovou metódou podľa ČSN EN 12 350-7. 

Taktiež sa na vzorke robia kontroly pevnosti, kde sa z danej vzorky vyrobí kocka o hrane 

150mm podľa ČSN EN 12 390-1 a ČSN EN 12 390-2, na ktorých sa po dosiahnutí pevnosti 

(28dní) zisťuje pevnosť v tlaku, v ťahu, v priečnom ťahu, objemová hmotnosť, hĺbka 

priesaku tlakovou vodou a odolnosť proti mrazu. 

 

Obrázok 86 - skúška sadnutím kužeľa 

 
Kontrola malty 

Pri kontrole malty POROTHERM Profi AM balenej vo vreciach, kontrolujeme 

neporušenosť balení, prípadne hmotnosť vriec. Malta musí byť v originálnom obale, 

označená štítkom a na obale musia byť názorne zobrazené charakteristické vlastnosti výrobku 

a zloženie. Výrobca deklaruje kvalitu výrobku. 
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Asfaltový pás a penetračný náter 

Kontrolujeme celistvosť balenia, neporušenosť pásov. Asfaltové pásy dodávateľ 

dodá na paletách, zrolované v rolkách a zabalené vo fólii proti poškodeniu počas transportu. 

U náteru Dekprimer kontrolujeme len neporušenosť balenia. 

 

Kontrola ocele 

Kontrolujeme kvalitu dodanej výstuže. Výstuž musí byť v súlade s projektovou 

dokumentáciou a s normou ČSN EN 10 080. Jednotlivé profily výstuže sú vzájomne zviazané 

a označené štítkom s vlastnosťami výstuže. Je nutné skontrolovať, či počas transportu 

nedošlo k poškodeniu či k deformáciám. 

Výstuž musí byť čistá, bez známok organického znečistenia, bez mastnoty a bez 

známok korózie, nesmie byť znečistená zatvrdnutým cementovým mliekom a prípadné 

nečistoty sa musia odstrániť. 

Výstuž ukladáme do polohy podľa projektovej dokumentácie. Musíme zaistiť aby 

bola počas betónovania zabezpečená poloha výstuže a hrúbka krycej vrstvy. 

Hrúbka krycej vrstvy výstuže je predpísaná v projektovej dokumentácii a činí 30mm. Pre 

zabezpečenie navrhnutej hrúbky krycej vrstvy výstuže použijeme distančné podložky z PVC. 

Výstuž sa dopraví na určené miesto pomocou autožeriavu, kde sa prúty následne vzájomne 

previažu a prípadne zozvárajú.  Poloha jednotlivých výstužných prvkov sa nesmie líšiť od 

projektovej dokumentácie o viac než 20mm. 

 Pre bezpečný pohyb pracovníkov po zhotovenej zviazanej výstuži slúžia drevené 

podlážky, ktoré sa uložia na hotovú výstuž. Rovnomerne prenášajú zaťaženie od váhy 

pracovníkov do prútov a nedochádza tak k prehnutiu a k znehodnoteniu výstuže. 

 

8.1.1.4. Kontrola strojov a náradia 

Pri kontrole strojov je nutné skontrolovať technické listy, platné preukazy 

o technickej spôsobilosti po revízii. Na pracovisku sa nesmú používať stroje a zariadenia, 

ktoré nie sú prevádzkyschopné, prípadne stroje vykazujúce závadu. Pri prevádzke strojov 

nesmie byť ohrozené zdravie a bezpečnosť pracovníkov. Stavebné stroje sa musia pravidelne 

kontrolovať a túto časť rieši zákon č. 378/2001, ktorý stanovuje počet technických kontrol 

stavebných strojov. Technické kontroly sa musia robiť jedenkrát za rok, ak technický list 

výrobcu nestanoví počet kontrol inak. Vozidlo podrobené technickej kontrole je označené 

nálepkou o technickej spôsobilosti – červená nálepka, a výstupom kontroly merania emisií je 
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zelená nálepka. Stavebné stroje používané na stavbe musia byť vo výbornom stave a nesmie 

dochádzať k únikom olejov a ropných látok. Preventívne budú stavebné stroje opatrené 

nádobou proti úniku týchto látok.  

 

8.1.1.5. Kontrola pracovníkov 

Počas tejto kontroly sa kontrolujú certifikáty, preukazy, prípadne výučné listy 

a odborná spôsobilosť pracovníkov. Pomocní pracovníci musia mať znalosti a skúsenosti 

z oblasti stavebníctva a stavebných postupov a musia prejsť školením ohľadne postupov 

práce na danej technologockej etape, hlavný stavebný dozor sa musí vedieť orientovať 

v stavebných výkresoch. Všetci pracovníci musia byť oboznámení s technologickým 

postupom, ktorý sa nachádza na stavbe. Námatkovo sa robia dychové skúšky pri podozrení 

požitia alkoholu.  

Pracovníci, ktorí riadia stavebné stroje a zaisťujú dopravu jednotlivých materiálov, 

musia mať platný vodičský preukaz konkrétnej skupiny. 

Všetci pracovníci musia byť po celú dobu výstavby vybavení ochrannými 

pomôckami ako je prilba, pracovný odev a pevná obuv, ochranné rukavice, a iné. 

 

8.1.1.6. Kontrola skladovania materiálov 

Skladové priestory sa nachádzajú priamo v areáli staveniska a sú pripravené 

z predošlých etáp výstavby. Plocha pre skladovanie tvaroviek a prekladov je zo zhutneného 

štrku v hrúbke cca 50 mm z frakcií štrku od 16-40mm. Plocha pre skladovanie má rozmery 

cca 8,5x10,5m a musí byť rovná. Pre skladovanie mäkkého viazacieho drôtu, náradia a pre 

malé stroje, a pomôcky je z kontajnerovej bunky LK1 zriadený krytý uzamykateľný sklad. 

V tejto bunke sa taktiež skladuje murovacia malta a murovacia pena. Výstuž sa skladuje 

riadne označená naležato na rovnej čistej ploche, na drevených podložkách, ktoré nesmú byť 

od seba vzdialené viac ako 1m aby sa výstuž neprehýbala. Mäkký viazací drôt je navinutý na 

kotúči a distančné podložky pre dodržanie krycej vrstvy výstuže sa skladujú vo vreciach. 

Tvarovky sa od dodávateľa vozia postupne na paletách, na ktorých sú umiestnené 

aj počas skladovania. Celá paleta tvaroviek je obalená ochrannou fóliou, ktorá je postačujúca 

ako ochrana pred nepriaznivými vplyvmi počasia. Na odporučenie výrobcu tvaroviek 

Wienerberger, je možné skladovať 3 palety tvaroviek Profi na sebe, na spevnenej ploche. 

Výrobca tvaroviek BEST dovoľuje skladovať na sebe maximálne 2 palety, ako ochrana pred 

nepriaznivými vplyvmi počasia postačí ochranná fólia balenia. 
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Preklady sa taktiež skladujú na paletách ochránené fóliou, prípadne na drevených 

podložkách, tak, aby nedošlo k ich deformácii či poškodeniu.  

 

8.1.2. MEDZIOPERA ČNÁ KONTROLA 

8.1.2.1. Kontrola klimatických podmienok 

Na pracovisku je nutné merať teplotu 4 krát denne a priebeh nameraných teplôt sa 

zapisuje do stavebného denníku.  

Práce sa stavbe sa musia prerušiť v prípade, že rýchlosť vetra je väčšia ako 8m/s, 

teplota klesne pod -5°C, v prípade dažďa alebo búrky, a v prípade, že je viditeľnosť menšia 

ako 30 metrov. 

Práce na penetrácii podkladu a následnom uložení a natavení hydroizolačného pásu 

nesmú prebiehať pri teplote nižšej ako 5°C, rovnaké teplotné obmedzenie platí aj pre 

používanie murovacej malty Profi AM. Murovacia pena Profi DRYFIX sa nesmie aplikovať 

pri teplote nižšej ako -5°C, rovnaké podmienky platia aj pre betonáž. 

Na výstavbu sa nesmú používať materiály navlhnuté, namrznuté a ani materiály 

s prípadnou vrstvou snehu. 

Ideálne teplotné podmienky pre práce na stavbe sú v rozmedzí teplôt 5°C – 25°C. 

 

8.1.2.2. Kontrola vytý čenia stien 

Skontroluje sa projektová dokumentácia, jej správnosť a polohy jednotlivých stien 

a otvorov. Odchýlky a tolerancie pri vytyčovaní stien sú uvedené v ČSN EN 1996-2. 

Maximálny povolený presah jednotlivých tvaroviek cez hranu podkladovej konštrukcie je 1/6 

hrúbky murovanej konštrukcie.  

Maximálna povolená odchýlka pre vzájomnú vzdialenosť hrán zvislých stien je 

50mm pre celú výšku budovy, pre jedno podlaží táto odchýlka činí maximálne 20mm. 

Posunutie osi stien je povolené s odchýlkou maximálne 20mm. Maximálne odchýlky sú 

znázornené na nasledujúcom obrázku. 
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Obrázok 87 - Kontrola vytýčenia stien, odchýlky 
 

8.1.2.3. Kontrola uloženia hydroizolačného asfaltového pásu 

Pred aplikáciou hydroizolácie je nutné aby boli základové konštrukcie slúžiace ako 

podklad čisté, bez prachu, suché, súdržné, bez priehlbín (hlbokých viac ako 3mm) a ostrých 

výčnelkov (vyčnievajúcich o viac ako 1,5mm). Rovinnosť povrchu sa môže pohybovať 

v medzných odchýlkach ±5mm na 2m. Nesúdržné časti a výčnelky je potreba odstrániť. Po 

vyčistení plochy nanesieme penetračný náter Dekprimer.  

Hydroizolačný pás postupne ukladáme rolovaním pomocou valčeku  a pomocou 

horáku natavíme hydroizolačný pás Fatrafol 803 s presahmi na vnútornej aj vonkajšej strane 

minimálne 30 mm, kvôli neskoršiemu dokončeniu hydroizolácie spodnej stavby a jej 

vytiahnutie nad úroveň upraveného terénu v následných etapách. Plameň horáku smerujeme 

na dolný okraj pásu, pred rolu a povrch pásu nesmie počas natavovania presiahnuť teplotu 

190°C. Musíme udržiavať stálu teplotu, nesmie dôjsť k roztaveniu ani zhoreniu fólie. 

Pásy natavujeme v rámci etapy len pod budúcimi zvislými konštrukciami a nie na 

celú plochu, aby počas následných prác nedošlo k poškodeniu hydroizolácie. 

Minimálne presahy pri spojoch asfaltového pásu, sú minimálne 100mm pozdĺžne a min 150 

priečne. 
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8.1.2.4. Kontrola základovej malty 

Prvá vrstva muriva POROTHERM sa ukladá na murovaciu maltu Profi AM. Tú 

musíme zhotoviť priamo na stavbe v požadovanej konzistencii pomocou samospádovej 

miešačky. Jedno vrece, to je 25 kg suchej zmesi malty sa v miešačke zmieša so 4 litrami 

zámesovej vody. Musí sa dodržať doba miešania približne 2-3 minúty. Vždy sa musí 

zamiešať celý obsah vreca. Hotovú zmes je nutné spracovať zhruba do 1-2 hodín od 

zamiešania. 

 

8.1.2.5. Kontrola uloženia prvej vrstvy muriva 

Skontrolujeme osadenie rohových tvaroviek do murovacej malty, v prípade 

systému BEST sa prvá vrstva ukladá do betónovej zmesi, ktorá bude následne slúžiť ako 

výplň strateného debnenia. Maltové lôžko musí byť vo vrstve hrubšej ako 10mm, v prípade 

nerovností podkladu je nutné vodorovnú rovinu vyrovnať nanesením hrubšej vrstvy malty. 

Tolerancia rovinnosti vymurovanej prvej vrstvy je ± 1mm. Počas murovania musia 

pracovníci priebežne kontrolovať rovinnosť pomocou vodováhy. Maximálny povolený 

presah muriva za hranu podkladovej konštrukcie je 1/6 hrúbky murovanej steny. 

 

8.1.2.6. Kontrola škár muriva 

Tvarovky BEST sa od druhej vrstvy kladú nasucho, prekladajú sa len navrhnutou 

vodorovnou výstužou, na ktorú sú v tvarovkách zhotovené drážky. Do každej ložnej škáry sa 

vložia 2 prúty výstužnej ocele, zvislé prúty sa ukladajú v počte 5 kusov výstuže øR12  

na 1 meter bežný. Použitá výstuž musí byť čistá a rovná. 

U tvaroviek POROTHERM murovaných pomocou tenkovrstvej murovacej peny sa 

na prvú vrstvu tehál nanesú 2 pásy peny s priemerom cca 3cm rovnobežne so vzdialenosťou 

približne 5cm od hrán. Pokládka tehál na nanesenú penu sa musí uskutočniť do 3 minút od 

aplikácie peny. Murovacia pena sa nanáša len na vodorovné škáry s výnimkou napojovania 

priečok k nosnej stene ( v spoji sa nanáša aj na zvislé plochy) a s výnimkou zhotovovania 

nadmuroviek plochých prekladov. Pri murovaní priečok s hrúbkou steny 140mm a menej sa 

murovacia pena nanáša len v jednom pruhu a to v ose steny. 

Pri murovaní nosných stien v miestach budúceho napojenia priečok, je nutné do 

každej druhej ložnej škáry vložiť stenovú kotvu. Pri priečkach POROTHERM 11,5 sa ukladá 

jedna kotva, pri priečkach POROTHERM 14 sa osadzuje dvojica kotiev. 
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8.1.2.7. Kontrola väzieb muriva 

Pre všetky druhy použitých tvaroviek sa musí dodržať previazanie styčných škár 

minimálne o 1/4 tehly, ideálne však o 1/2 tehly. Väzby rohov systému POROTHERM sa 

riešia špeciálnymi tvarovkami. Pri väzbe rohov u strateného debnenia BEST sa pri 

nevyhovujúcom module musia tvarovky rezať. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 

    Obrázok 88 - väzba rohov 
 

8.1.2.8. Kontrola stavebných otvorov 

Presnosť polohy stavebných otvorov je zaistená predovšetkým presným vytýčením 

týchto otvorov podľa projektovej dokumentácie. Kontrola sa robí presným meraním 

a vizuálne. 

Podľa požiadaviek na zabudovanie otvorov – TNI 71 6077 sú známe nasledujúce 

tolerancie: 

Tolerancie dĺžky a šírky stavebného otvoru 

Menovité rozmery stavebného otvoru Do 3m Viac než 3 až 6m 

 Tolerancia (mm) 

St. otvor pre okná a vonkajšie dvere s neupraveným 

povrchom 

±12 ±16 

St. otvor pre okná a vonkajšie dvere s upraveným povrchom ±10 ±12 

Tabulka 12 - Tolerancie dĺžky a šírky stavebného otvoru 
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Medzné odchýlky uhlopriečok 

Šírka otvoru Povolená odchýlka (mm) 

Do 1m 6 

Od 1m do 3m 8 

Od 3m do 6m 12 

Tabulka 13 - medzné odchýlky uhlopriečok 
 

8.1.2.9. Kontrola osadenia prekladov 

Pred osadením prekladov je nutné skontrolovať neporušenosť prvkov. Pri 

samotnom osadzovaní sa kontroluje dĺžka uloženia, ktorá je daná v technologickom postupe 

od výrobcu.  

Uloženie POROTHERM preklad 7 

Dĺžka prekladu (mm) Uloženie (mm) 

1000 - 1750 125 

2000 – 2250 200 

2500 - 3500 250 

Tabulka 14 - uloženie prekladu Porotherm KP7 
Preklad sa osadzuje na výšku rovnou stranou do maltového lôžka. Pri správnom 

osadení slúži ako kontrola na dolnom líci prekladu nápis „DOLNÁ STRANA“.  

Preklady POROTHERM 11,5 a 14,5 sa osádzajú na výškovo urovnané murivo do 

maltového lôžka o vrstve 10mm. Kontroluje sa skutočná dĺžka uloženia, ktorá činí minimálne 

120mm. Preklad je nutné po osadením podoprieť podperami o maximálnych vzdialenostiach 

1m. Po uložení sa kontroluje horná hrana povrchu a čistota podkladu, následne sa môže začať 

s nadmurovkou. Pri tomto type prekladov je nutné premaltovať ložné aj styčné škáry tehál. 

 

  

 

Obrázok 89 - Zásady 
podoprenia plochých 
prekladov 
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8.1.3. VÝSTUPNÁ KONTROLA 

8.1.3.1. Kontrola geometrie murovaných stien 

V rámci kontroly geometrie kontrolujeme rovinnosť a zvislosť zhotovenej 

murovanej konštrukcie. Kontrola sa robí presným meraním. Výsledky sa zapisujú do 

stavebného denníka. Výsledky merania musia vyhovovať medzným hodnotám uvedeným 

v ČSN EN 1996-2. 

Maximálne dovolené odchýlky pre murované prvky podľa ČSN EN 1996-2 

Pozícia Najväčšia dovolená odchýlka 

Zvislosť (mm) 

V rámci jedného podlažia 

V rámci celkovej výšky budovy s 3 a viac podlažiami 

Zvislá súososť 

±20 

±50 

±20 

Rovinnosť 1)  

V dĺžke ktoréhokoľvek 1 metru 

V dĺžke 10 metrov 

±10 

±50 

Hrúbka  

Jednej zvislej vrstvy steny 2) 

 

Celej vrstvenej dutinovej steny 

Väčšia z hodnôt: 

±5mm alebo 5% hrúbky vrstvy 

±10 

1) Odchýlka rovinnosti sa meria od referenčnej priamky rovinnosti medzi akýmikolvek 2 bodmi 

2) S výnimkou vrstiev s hrúbkou rovnou dĺžke alebo šírke jedného murovacieho prvku, ktorého 

tolerancia príslušného rozmeru určuje povolenú odchýlku hrúbky tejto vrstvy 

Tabulka 15 - Maximálne dovolené odchýlky pre murované prvky podľa ČSN EN 1996-2 
 

Počas kontroly geometrie kontrolujeme tiež presnosť a kolmosť zhotovenia hrán 

a kútov podľa ČSN 73 0205 a medzné odchýlky vzdialenosti protiľahlých konštrukcií, podľa 

priloženej tabuľky. 
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Rozmer Odchýlky v mm po rozsah rozmerov v m 

do 4,0 od 4,0 do 8,0 Od 8,0 do 16 Viac ako 16,0 

Miestnosti pre 

pobyt osôb 

Dĺžka, 

šírka 

±15 ±20 ±25 ±30 

Výška ±20 ±25 ±30 Nie je stanovené 

Ostatné 

miestnosti 

Dĺžka, 

šírka 

±20 ±25 ±30 ±50 

Výška ±30 ±40 ±50 Nie je stanovené 

Hodnoty odchýliek sú stanovené bez ohľadu na to, v akých miestach sa kontrolujú 

Tabulka 16 - Medzné odchýlky vzdialenosti protiľahlých konštrukcií 
 

Celkové a miestne medzné odchýlky priamych hrán a kútov podľa ČSN 73 0205 

znázorňuje nasledujúca tabuľka: 

Druh plochy Odchýlky v mm pre dlhší rozmer  

do 1,0 od 1,0 do 4,0 Od 4,0 do 8,0 Viac ako 8,0 

Celková 

priamosť hrán a 

kútov 

Miestnosti pre 

pobyt osôb 

2 5 8 12 

Ostatné 4 6 10 15 

Miestna 

priamosť 

Miestnosti pre 

pobyt osôb 

3 

Ostatné 4 

Tabulka 17 - Medzné odchýlky hrán a kútov 
 

8.1.3.2. Kontrola celkového zhotovenia murovaných stien 

Kontrolujeme celkový finálny výsledok prác na procese murovaných konštrukcií 

podľa projektovej dokumentácie a súvisiacich noriem. Vizuálne kontrolujeme celistvosť a 

správnosť zhotovenia jednotlivých konštrukcií a neporušenosť jednotlivých zabudovaných 

dielcov. Kontrolujeme taktiež tuhosť plochých prekladov pre možné odstránenie podpier. 

Tuhosť a pevnosť betónu v tvarovkách strateného debnenia. Konštrukcie pripravíme pre 

nasledujúcu etapu a tou je zhotovovanie monolitických stropov. 

 



 

13
7 

 

Č.

P
NÁZOV KONTROLY POPIS ZDROJ

KONTR

OLA

POČETNOŤ 

KONTROLY

SPÔSOB 

KONTROLY
MERANÝ PARAMETER

VÝSLEDOK 

KONTROLY

VYHOVIE / 

NEVYHOVIE

KONTROLU 

VYKONAL

KONTROLU 

PREVERIL

KONTROLU 

PREVZAL

Meno: Meno: Meno:

Dátum: Dátum: Dátum:

Podpis: Podpis: Podpis:

Meno: Meno: Meno:

Dátum: Datum: Datum:

Podpis: Podpis: Podpis:

Kontrola zhotovenia základovej Pôdor. Rozmery max odchýlka ±25mm Meno: Meno: Meno:

dosky, kontrola polohy, kvality Celková rovinnosť ±5mm na 2m Datum: Datum: Datum:

rovinnosti, geometria Podpis: Podpis: Podpis:

prevzatie a súlad s PD, Meno: Meno: Meno:

 množstvá, doloženie kvality Datum: Datum: Datum:

neporušenosť, kvalita betónu Podpis: Podpis: Podpis:

Kotrola technických listov Meno: Meno: Meno:

platnosť preukazov STK Datum: Datum: Datum:

Podpis: Podpis: Podpis:

Meno: Meno: Meno:

Datum: Datum: Datum:

Podpis: Podpis: Podpis:

Meno: Meno: Meno:

Datum: Datum: Datum:

Podpis: Podpis: Podpis:

Meranie teploty 4x denne Meno: Meno: Meno:

Práca v priaznivých klim. podmienkach Datum: Datum: Datum:

Podpis: Podpis: Podpis:

Presnosť, rovinnosť Meno: Meno: Meno:

max. odchýlky podľa ČSN Datum: Datum: Datum:

Podpis: Podpis: Podpis:

Kontrola podkladu Meno: Meno: Meno:

Kontrola penetr. Náteru Datum: Datum: Datum:

Kontrola uloženia asf. Pásu, presahy Podpis: Podpis: Podpis:

konzistencia Meno: Meno: Meno:

správnosť nanesenia Datum: Datum: Datum:

Podpis: Podpis: Podpis:

Kontrola presnosti, rovinnosti Meno: Meno: Meno:

postupy podľa  TP výrobcu Datum: Datum: Datum:

Podpis: Podpis: Podpis:

Meno: Meno: Meno:

Datum: Datum: Datum:

Podpis: Podpis: Podpis:

Kontrola ložných a styčných škár Meno: Meno: Meno:

Previazanie, rohové väzby Datum: Datum: Datum:

Správnosť zhotovenia Podpis: Podpis: Podpis:

Presnosť a správnosť zhotovenia Meno: Meno: Meno:

Kontrola rozmerov podľa PD Datum: Datum: Datum:

Rovinnosť Podpis: Podpis: Podpis:

Kontrola rozmerov, kontrola uloženia, Sv.šírka Meno: Meno: Meno:

kontrola deformácií, rovinnosť Datum: Datum: Datum:

Kontrola zhotovenia podľa TL výrobcu Podpis: Podpis: Podpis:

Kontrola geometrie a svislosti Meno: Meno: Meno:

murovaných k-cií, kontrola väzieb, Datum: Datum: Datum:

Rovinnosť Podpis: Podpis: Podpis:

dodržanie väzieb Meno: Meno: Meno:

 správne zhotovenie Datum: Datum: Datum:

celistvosť, neporušenosť Podpis: Podpis: Podpis:

oplotenie 2,0m, neporušené, celistvé, funkčné osvetlenie, 

kontrola rozvodov ZS- neporušenosť, funkčnosť

protokol o predaní a 

prevzatí pracoviska, 

zápis do SD

Kontrola prevzatia 
pracoviska

V
ST

U
P

N
Á

1

Kontrola oplotenia, osvetlenia, zariadenia 

staveniska, Kontrola konštrukcií z predošlej 

etapy, prevzatie PD

PD

SV

TDI                    

M 

jednorázovo vizuálne

zápis do SD

2

Kontrola strojov a 
náradia

Technické preukazy, 

Zákon 378/2001

SV

 M 
vizuálnePriebežne

3

4 Kontrola materiálu

Čsn EN 772/16                            

ČSN EN 846-11

ČSN EN 771-1,3

ČSN EN 998-2,ČSN 72 2600

SV

M

jednorázovo zápis do SD

zápis do SD5

úplnost, rozsah, kontrola a zapracování 

připomínek do PD
Kontrola PD

vyhl. 183/2006 Sb.

vyhl. 268/2009 Sb.

ČSN 01 3481

SV

TDI                    

M 

vizuálne

Celistvosť, Neporušenosť, Hrúbka pier min.20mm u 

obvodových a 14mm u vnútorných, Medz.odchýlky 

rozmerov prekladov: ±15mm na dĺžku a ±5mm na šírku a 

výšku

Vizuálne        

meraním

Jednorázovo 

každá dodávka
zápis do SD, PP

Kontrola geometrie 
základových 
konštrukcií

ČSN EN 13670                        

ČSN 73 1373                        

ČSN 73 0205

SV

TDI                    

M 

Vizuálne        

meraním
jednorázově zápis do SD

zápis do SD

8

Kontrola 
klimatických 
podmienok

Předpis č. 362/2005 

Sb.
SV        

vizuálne        

meraním 

teploty

denne zápis do SD

7

Kontrola 
skladovania 
materiálov

TP SV vizuálněprůběžné

Preukazy, osvedčenia, VP, spôsobilosť

zápis do SD

10
Kontrola 

hydroizolácie
Technologický postup 

výrobcu

SV                      

M                

vizuálne, 

meraním
jednorázovo zápis do SD

9
Kontrola vytýčenia 

stien
ČSN EN 1996-2. 

SV                      

M                     

G

meraním
jednorázovo v 

každom podlaží

Max povolený presah cez hranu podkl. k-cie 1/6 hr. k-cie. 

Max odch pre vzájomnú vzdial. hrán 50mm pre celú výšku 

budovy, pre 1 podl. max 20mm. Odch os max 20mm

Rovinnosť podkladu ±5mm na 2m, Teplota pásu počas 

natavovania max 190°C, Presahy pozdĺžne min 100mm, 

priečne min 150mm

zápis do SD

12
Kontrola uloženia 

prvej vrstvy muriva
ČSN EN 1996-2

SV                      

M                

vizuálne, 

meraním
každé podlažie zápis do SD

11
Kontrola 

základovej malty
Technologický postup 

výrobcu, Technické listy
M                vizuálnekaždé podlažie

tolerancia rovinnosti murovanej 1.vrstvy je ± 1mm

zápis do SD

Previezanie min. o 1/4 tehly, ideálne o 1/2. V rohoch 

použiť špeciálne tvarovky

Tolerancie šírky a dl.: St.otvor s neupravenym povrchom, 

±12 až ±16mm (podľa rozmerov otvoru). St.otvor s 

upraveným povrchom ±10 až ±12mm

Osadenie prekladov podľa technolog.postupu výrobcu 

(min 125mm), podopretie min. každý 1m

Max povolený presah cez hranu podkl. k-cie 1/6 hr. k-cie. 

Max odch pre vzájomnú vzdial. hrán 50mm pre celú výšku 

budovy, pre 1 podl. max 20mm. Odch os max 20mm

zápis do SD

16
Kontrola osadenia 

prekladov
TP výrobcu

SV                      

M                

vizuálne, 

meraním

každá ucelená 

časť
zápis do SD

13
Kontrola škár 

muriva

ČSN EN 1996-2  

Technologické postupy 

výrobcu

SV

  M 

vizuálne, 

meraním

každá ucelená 

časť

zápis do SD18
Kontrola celkového 

zhotovenia
PD

SV

TDI                    

M 

vizuálne

každá ucelená 

časť, 

jednorázovo

zápis do SD

17
ČSN EN 1996-2                

ČSN 73 0205 

SV

TDI                    

M 

vizuálne, 

meraním

každá ucelená 

časť
zápis do SD

14 Kontrola väzieb ČSN EN 1996-2
SV                      

M                

vizuálne, 

meraním

každá ucelená 

časť

15

Kontrola teploty 4xdenne, zastavenie prác pri rychl. vetra > 

8m/s, teplota< -5°C, viditeľnosť < 30m, Ideálne podmienky 

5°C-25°C

Konečná kontrola 
geometrie

Kontrola sklad. plochy, odvodnenie

Správnosť vyplnenia škár , hrúbka, presnosť

M
ED

ZI
O

P
ER

A
Č

N
Á

V
Ý

ST
U

P
N

Á

Kontrola otvorov
ČSN EN 1996-2     TNI 

71 6077 

SV                      

M                

vizuálne, 

meraním

jednorázovo , 

každá ucelená 

časť

6
Kontrola 

pracovníkov
Vodičské preukazy    

osvedčenia      

SV

M
vizuálnejednorázovo
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8.2. KONTROLNÝ A SKÚŠOBNÝ PLÁN PRE MONOLITCKÉ STROPY 

8.2.1. VSTUPNÁ KONTROLA 

 

8.2.1.1. Kontrola projektovej dokumentácie 

Kontrolujeme správnosť, úplnosť a platnosť predloženej projektovej 

dokumentácie, ktorá musí byť v súlade so zákonom č. 183/2006 Zb. – zákon o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon). Dokumentácia musí byť v súlade 

s vyhláškou č. 62/2013 Zb. – o dokumentácii stavieb. Projektová dokumentácia musí byť 

spracovaná oprávnenou osobou, a musí byť odsúhlasená projektantom a investorom, prípadne 

technickým dozorom investora. Taktiež sa kontroluje úplnosť a správnosť ďalších 

dokumentov ako sú technické správy a technologické predpisy. 

 

8.2.1.2. Kontrola geometrie zvislých konštrukcií 

 V rámci kontroly geometrie kontrolujeme rovinnosť a zvislosť zhotovenej 

murovanej konštrukcie. Kontrola sa robí presným meraním. Výsledky sa zapisujú do 

stavebného denníka. Výsledky merania musia vyhovovať medzným hodnotám uvedeným 

v ČSN EN 1996-2. 

 

 

Maximálne dovolené odchýlky pre murované prvky podľa ČSN EN 1996-2 

Pozícia Najväčšia dovolená odchýlka 

Zvislosť (mm) 

V rámci jedného podlažia 

V rámci celkovej výšky budovy s 3 a viac podlažiami 

Zvislá súososť 

±20 

±50 

±20 

Rovinnosť 1)  

V dĺžke ktoréhokoľvek 1 metru 

V dĺžke 10 metrov 

±10 

±50 

Hrúbka  

Jednej zvislej vrstvy steny 2) 

 

Celej vrstvenej dutinovej steny 

Väčšia z hodnôt: 

±5mm alebo 5% hrúbky vrstvy 

±10 
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1) Odchýlka rovinnosti sa meria od referenčnej priamky rovinnosti medzi akýmikolvek 2 bodmi 

2) S výnimkou vrstiev s hrúbkou rovnou dĺžke alebo šírke jedného murovacieho prvku, ktorého tolerancia 

príslušného rozmeru určuje povolenú odchýlku hrúbky tejto vrstvy 

Tabulka 18 - Kontrola geometrie zvislých konštrukcií 
 

Počas kontroly geometrie kontrolujeme tiež presnosť a kolmosť zhotovenia hrán 

a kútov podľa ČSN 73 0205 a medzné odchýlky vzdialenosti protiľahlých konštrukcií, podľa 

priloženej tabuľky. 

 

Rozmer Odchýlky v mm po rozsah rozmerov v m 

do 4,0 od 4,0 do 8,0 Od 8,0 do 16 Viac ako 16,0 

Miestnosti pre 

pobyt osôb 

Dĺžka, 

šírka 

±15 ±20 ±25 ±30 

Výška ±20 ±25 ±30 Nie je stanovené 

Ostatné 

miestnosti 

Dĺžka, 

šírka 

±20 ±25 ±30 ±50 

Výška ±30 ±40 ±50 Nie je stanovené 

Hodnoty odchýliek sú stanovené bez ohľadu na to, v akých miestach sa kontrolujú 

Tabulka 19 - Medzné odchýlky vzdialenosti protiľahlých konštrukcií 
 

Celkové a miestne medzné odchýlky priamych hrán a kútov podľa ČSN 73 0205 

znázorňuje nasledujúca tabuľka: 

 

Druh plochy Odchýlky v mm pre dlhší rozmer  

do 1,0 od 1,0 do 4,0 Od 4,0 do 8,0 Viac ako 8,0 

Celková 

priamosť hrán a 

kútov 

Miestnosti pre 

pobyt osôb 

2 5 8 12 

Ostatné 4 6 10 15 

Miestna 

priamosť 

Miestnosti pre 

pobyt osôb 

3 

Ostatné 4 

Tabulka 20 - Celkové a miestne medzné odchýlky priamych hrán a kútov podľa ČSN 73 0205 
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8.2.1.3. Kontrola materiálov 

Pri kontrole materiálu kontrolujeme predovšetkým druh, množstvo materiálu podľa 

dodacieho listu, v neposlednom rade kontrolujeme celistvosť a neporušenosť dodaných 

prvkov a materiálov. Taktiež kontrolujeme uloženie jednotlivých materiálov na skládku 

podľa pokynov a doporučení výrobcu. 

 

Kontrola betónovej zmesi 

Vyrobená betónová zmes musí byť bezodkladne dopravená na miesto uloženia. 

Kvalita betónovej zmesi sa nesmie počas transportu znehodnotiť. Zmes sa nesmie rozmiesiť, 

znehodnotiť vplyvmi nepriaznivých poveternostných podmienok, ani nijak znečistiť. Pri 

každej dodávke betónovej zmesi stavbyvedúci skontroluje dodací list, kontroluje sa súlad 

s hodnotami v projektovej dokumentácii, pevnostná trieda dovezeného betónu, stupeň vplyvu 

prostredia, prísady, stupeň konzistencie a množstvo dovezenej zmesi. Všetky hodnoty musia 

byť v súlade s PD a s normou ČSN EN 206-1.  

Po odobratí približne 0,3m³ betónu z autodomiešavača sa odoberú skúšobné 

vzorky, na ktorých sa spravia skúšky podľa požiadaviek v projektovej dokumentácii. 

Najčastejšie sú to skúšky sadnutím kužeľa, podľa ČSN EN 12 350-2, skúška  

VeBe podľa ČSN EN 12 350-3 a skúška rozliatím podľa ČSN EN 12 350-5. Kontroluje sa 

stupeň zhutniteľnosti podľa ČSN EN 12 350-4, objemová hmotnosť zmesi podľa  

ČSN EN 12 350-6, obsah vzduchu v zmesi tlakovou metódou podľa ČSN EN 12 350-7. 

Taktiež sa na vzorke robia kontroly pevnosti, kde sa z danej vzorky vyrobí kocka o hrane 

150mm podľa ČSN EN 12 390-1 a ČSN EN 12 390-2, na ktorých sa po dosiahnutí pevnosti 

(28dní) zisťuje pevnosť v tlaku, v ťahu, v priečnom ťahu, objemová hmotnosť, hĺbka 

priesaku tlakovou vodou a odolnosť proti mrazu. 

 

Obrázok 91 - Skúška sadnutím kužeľa 
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Kontrola ocele 

Kontrolujeme kvalitu dodanej výstuže. Výstuž musí byť v súlade s projektovou 

dokumentáciou a s normou ČSN EN 10 080. Jednotlivé profily výstuže sú vzájomne zviazané 

a označené štítkom s vlastnosťami výstuže. Je nutné skontrolovať, či počas transportu 

nedošlo k poškodeniu či k deformáciám. 

Výstuž musí byť čistá, bez známok organického znečistenia, bez mastnoty a bez 

známok korózie, nesmie byť znečistená zatvrdnutým cementovým mliekom a prípadné 

nečistoty sa musia odstrániť. 

 Výstuž ukladáme do polohy podľa projektovej dokumentácie. Musíme zaistiť aby 

bola počas betónovania zabezpečená poloha výstuže a hrúbka krycej vrstvy. 

Hrúbka krycej vrstvy výstuže je predpísaná v projektovej dokumentácii a činí 30mm. Pre 

zabezpečenie navrhnutej hrúbky krycej vrstvy výstuže použijeme distančné podložky z PVC. 

Výstuž sa dopraví na určené miesto pomocou autožeriavu, kde sa prúty následne vzájomne 

previažu a pozvárajú.  Poloha jednotlivých výstužných prvkov sa nesmie líšiť od projektovej 

dokumentácie o viac než 20mm. 

Pre bezpečný pohyb pracovníkov po zhotovenej zviazanej výstuži slúžia drevené 

podlážky, ktoré sa uložia na hotovú výstuž. Rovnomerne prenášajú zaťaženie od váhy 

pracovníkov do prútov a nedochádza tak k prehnutiu a k znehodnoteniu výstuže. 

 

Kontrola debnenia 

Debnenie musí byť tesné, únosné a priestorovo tuhé. Pri jeho montáži i demontáži 

sa postupuje podľa dokumentácie výrobcu. Podporné konštrukcie musia mať dostatočnú 

únosnosť. Po dodávke debnenia kontrolujeme neporušenosť jednotlivých 

dielov, kompletnosť a stav debnenia. Poškodené, deformované diely a zároveň diely, ktorých 

funkcia je oslabená opotrebením, koróziou alebo vekom sa nesmú používať.  

 

8.2.1.4. Kontrola strojov a náradia 

Pri kontrole strojov je nutné skontrolovať technické listy, platné preukazy 

o technickej spôsobilosti po revízii. Na pracovisku sa nesmú používať stroje a zariadenia, 

ktoré nie sú prevádzkyschopné, prípadne stroje vykazujúce závadu. Pri prevádzke strojov 

nesmie byť ohrozené zdravie a bezpečnosť pracovníkov. Stavebné stroje sa musia pravidelne 

kontrolovať a túto časť rieši zákon č. 378/2001, ktorý stanovuje počet technických kontrol 

stavebných strojov. Technické kontroly sa musia robiť jedenkrát za rok, ak technický list 
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výrobcu nestanoví počet kontrol inak. Vozidlo podrobené technickej kontrole je označené 

nálepkou o technickej spôsobilosti – červená nálepka, a výstupom kontroly merania emisií je 

zelená nálepka. Stavebné stroje používané na stavbe musia byť vo výbornom stave a nesmie 

dochádzať k únikom olejov a ropných látok. Preventívne budú stavebné stroje opatrené 

nádobou proti úniku týchto látok. 

 

8.2.1.5. Kontrola pracovníkov 

Počas tejto kontroly sa kontrolujú certifikáty, preukazy, prípadne výučné listy 

a odborná spôsobilosť pracovníkov. Pomocní pracovníci musia mať znalosti a skúsenosti 

z oblasti stavebníctva a stavebných postupov a musia prejsť školením ohľadne postupov 

práce na danej technologockej etape, hlavný stavebný dozor sa musí vedieť orientovať 

v stavebných výkresoch. Všetci pracovníci musia byť oboznámení s technologickým 

postupom, ktorý sa nachádza na stavbe. Námatkovo sa robia dychové skúšky pri podozrení 

požitia alkoholu.  

Pracovníci, ktorí riadia stavebné stroje a zaisťujú dopravu jednotlivých materiálov, 

musia mať platný vodičský preukaz konkrétnej skupiny. 

Všetci pracovníci musia byť po celú dobu výstavby vybavení ochrannými 

pomôckami ako je prilba, pracovný odev a pevná obuv, ochranné rukavice, a iné. 

 

8.2.1.6. Kontrola skladovania materiálov 

Skladové priestory sa nachádzajú priamo v areáli staveniska a sú pripravené 

z predošlých etáp výstavby. Plocha pre skladovanie ocele je zo zhutneného štrku v hrúbke 

cca 50 mm z frakcií štrku od 16-40mm. Plocha pre skladovanie má rozmery cca 8,5x10,5m 

a musí byť rovná. Pre skladovanie mäkkého viazacieho drôtu, náradia a pre malé stroje, 

a pomôcky je z kontajnerovej bunky LK1 zriadený krytý uzamykateľný sklad. Výstuž sa 

skladuje riadne označená naležato na rovnej čistej ploche, na drevených podložkách, ktoré 

nesmú byť od seba vzdialené viac ako 1m aby sa výstuž neprehýbala. Mäkký viazací drôt je 

navinutý na kotúči a distančné podložky pre dodržanie krycej vrstvy výstuže sa skladujú vo 

vreciach. 
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Obrázok 92 - Skladovanie výstuže na drevených prekládkach 

 

8.2.2. MEDZIOPERA ČNÁ KONTROLA 

8.2.2.1. Kontrola klimatických podmienok 

Na pracovisku je nutné merať teplotu 4 krát denne a priebeh nameraných teplôt sa 

zapisuje do stavebného denníku.  

Práce sa stavbe sa musia prerušiť v prípade, že rýchlosť vetra je väčšia ako 8m/s, 

teplota klesne pod -5°C, v prípade dažďa alebo búrky, a v prípade, že je viditeľnosť menšia 

ako 30 metrov. 

Betonárske práce sa musia prerušiť v prípade, že teplota klesne pod -5°C. 

Na výstavbu sa nesmú používať materiály navlhnuté, namrznuté a ani materiály 

s prípadnou vrstvou snehu. 

Ideálne teplotné podmienky pre práce na stavbe sú v rozmedzí teplôt 5°C – 25°C. 

 

8.2.2.2. Kontrola debnenia stropu a schodísk 

Debnenie Doka musí byť zhotovené podľa presného návodu od výrobcu a musí ho 

poskladať pracovník, ktorý má odpovedajúcu kvalifikáciu. Vo všetkých fázach výstavby je 

potrebné zaistiť stabilitu všetkých dielov.  Technické návody, bezpečnostné pokyny a údaje 

o zaťažení je nutné presne rešpektovať a dodržiavať. Ich nedodržanie môže spôsobiť úrazy 

a značné škody. Pracovné postupy je nutné prispôsobiť poveternostným podmienkam. 

V prípade extrémnych poveternostných podmienok je nutné v predstihu zabezpečiť 
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konštrukciu debnenia, okolitý priestor a zaistiť bezpečnosť pracovníkov. Na všetkých 

spojoch sa musia pravidelne kontrolovať a prípadne dotiahnuť šroubové a klinové spoje. 

Debnenie musí byť pred montážou zbavené nečistôt a následne natreté 

oddebňovacím náterom.  

Systém debnenia Dokaflex je jednoduchý na výstavbu a nemá prakticky žiadne 

obmedzenia, nieje nutné žiadne dimenzovanie.  

Hotové debnenie musí byť vodorovné a medzné odchýlky debnenia sú uvedené 

v norme ČSN 73 0210-2, ktorá už ale nie je platná. 

Vodorovnosť debnenia podľa rozponu, ČSN 73 0210-2 

Rozpon Medzné odchýlky  

Do 4m ±6 mm 

Od 4 do 8m ±8 mm 

Od 8 do 16m ±15 mm 

Tabulka 21 – Vodorovnosť debnenia podľa rozponu ČSN 73 0210-2 
 

Čelá stropu sú debnené pomocou svorky na debnenie čela, na ktorej je inštalované 

zábradlie o výške 1,1m, ktoré slúži ako bezpečnostný prvok proti pádu pracovníkov. Toto 

zábradlie zostane nainštalované aj počas následnej výstavby murovaných stien na danom 

podlaží a bude tak tvoriť bariéru proti pádu z výšky. Kontroluje sa správnosť montáže 

zábradlia a pevnosť spojov. 

Debnenie schodov sa zhotoví klasickým spôsobom z drevených latí. Pri debnení 

schodiska je nutné dodržať sklony a tvary presne podľa projektovej dokumentácie. 

 

8.2.2.3. Kontrola vystuženia stropu a schodísk 

Za prítomnosti stavbyvedúceho, statika a prípadne aj technického dozoru investora 

sa kontroluje armovanie. Výsledky kontroly sa zapíšu do stavebného denníka. 

Kontrola zahŕňa podľa ČSN EN 13670:  

Zhodu priemerov, polohy a presahov výstuže podľa projektovej dokumentácie 

Dodržiavanie požadovaného krytia výstuže – pomocou distančných teliesok 

Kontrola čistoty výstuže 

Kontrola zabezpečenia výstuže proti posunutiu 
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8.2.2.4. Kontrola betonáže 

 Pre bezpečný pohyb pracovníkov po zhotovenej zviazanej výstuži slúžia drevené 

podlážky, ktoré sa uložia na hotovú výstuž. Rovnomerne prenášajú zaťaženie od váhy 

pracovníkov do prútov a nedochádza tak k prehnutiu a k znehodnoteniu výstuže.  

Pred zahájením betonáže je nutné skontrolovať kvalitu dovezeného betónu podľa 

bodu 8.2.1.3. 

Betonáž prebieha len pri priaznivých klimatických podmienkach a pri teplotách 

nad 5°C.  

Betónovú zmes ukladáme v súvislých vodorovných vrstvách pomocou mobilného 

čerpadla. Vyústenie čerpadla vždy ovládajú dvaja pracovníci. Pri betonáži sa nesmie zmes 

spúšťať z väčšej výšky ako 1,5m aby nedošlo k rozdeleniu frakcií betónu. Zmes musíme 

ukladať tak, aby nedošlo k poškodeniu, prípadne posunutiu výstuže a k pretvoreniu debnenia.  

Vybetónované plochy postupne zhutňujeme ponornými vibrátormi, pričom jednotlivé 

vpichy musia byť kolmé, nesmú byť umiestňované viackrát na jedno miesto a pri zhutňovaní 

sa vibrátor nesmie dotýkať debnenia ani výstuže. Zhutňovanie ukončíme, keď na povrch 

vystupuje cementová kaša a prestanú vystupovať bublinky vzduchu. 

 Pri betonáži kontrolujeme správnu hrúbku vrstvy čerstvého betónu vpichnutím 

meracej trubky. 

 

Tabulka 22 - Medzné odchýlky polohy  výstuže 
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8.2.2.5. Kontrola ošetrovania betónu 

Počas tuhnutia betónovej zmesi je nutné betón ošetrovať a chrániť aby sa 

minimalizovali negatívne vplyvy na čerstvý a mladý betón. Najčastejšie sa jedná 

o nepriaznivé vplyvy počasia, ktoré sa prejavujú: 

Vysušovaním povrchu betónu (pri vysokých teplotách v lete) 

Vyplavovaním cementu z povrchu betónu (silný dážď) 

Premrznutím častí alebo celej konštrukcie (teploty pod bodom mrazu) 

 

Spôsoby ošetrovania pri vysokých teplotách : Kropenie betónu vodou - Voda by 

mala mať podobnú teplotu ako povrch betónu. Ak by bola príliš studená, mohli by vzniknúť 

trhliny na základe zmršťovania povrchu. 

Pred silným dažďom je nutné konštrukciu zakryť fóliou. 

Betón je potreba ošetrovať minimálne 12 hodín ( dĺžka ošetrovania závisí na 

počasí, na použitom betóne, tvare a veľkosti betónového prvku) až po dobu niekoľkých 

týždňov (vo výnimočných prípadoch)  

Teplota betónu nesmie klesnúť pod 5°C až po nárast jeho pevnosti na 5MPa. 

 

8.2.2.6. Kontrola oddebnenia 

Oddebňovanie nastáva až potom, čo betón nadobudne dostatočnej pevnosti podľa 

ČSN EN 13670, aby: 

nedošlo k poškodeniu povrchu pri oddebňovaní konštrukcie 

betónový prvok dokázal preniesť zaťaženie 

nevznikli odchýlky tolerancie 

Pri demontáži debnenia sa musí postupovať tak, aby nedochádzalo k nadmernému 

zaťažovaniu konštrukcie, preto sa po oddebnení dosiek ponechávajú stropné podpery až do 

nadobudnutia dostatočnej pevnosti betónu. 

 

8.2.3. VÝSTUPNÁ KONTROLA 

8.2.3.1. Kontrola geometrie 

V rámci kontroly geometrie kontrolujeme rovinnosť a vodorovnosť zhotovenej 

monolitickej konštrukcie. Kontrola sa robí presným meraním. Výsledky sa zapisujú do 

stavebného denníka. Výsledky merania musia vyhovovať medzným hodnotám uvedeným 

v ČSN EN 13670. 
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Tabulka 24 - Kontrola geometrie vodorovných konštrukcií ČSN EN 13670 

Tabulka 23 - Dovolené odchýlky pre povrchy a hrany 
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8.2.3.2. Kontrola celkového zhotovenia monolitických konštrukcií 

Kontrolujeme celkový finálny výsledok prác na procese zhotovenia monolitických 

konštrukcií podľa projektovej dokumentácie a súvisiacich noriem. Vizuálne kontrolujeme 

celistvosť a správnosť zhotovenia jednotlivých konštrukcií a neporušenosť celku. 

Kontrolujeme či na zhotovenej konštrukcii nie sú výstupky, diery, praskliny prípadne štrkové 

lôžka (hniezda). 

 

Kontroluje sa pevnosť zatvrdnutého betónu podľa ČSN EN 12390-3 Pevnosť 

v tlaku skúšobných telies.  

Počas betónovania sa minimálne 3 krát odoberie vzorka, približne po 0,3m³ 

odliateho z mixu v zhruba 1,5 násobku množstva potrebného pre skúšku. Vzorka sa kladie do 

skúšobných foriem (kocka o hrane 150mm) a zhutní sa. Vzorku označíme štítkom s dátumom 

odberu, druhom betónu a výsledkom skúšky sadnutím kužeľa. Skúšobné telesá sa ponechajú 

vo forme v prostredí s teplotou približne 20°C ±5°C minimálne 16 hodín a maximálne 3 dni. 

Počas tejto doby je nutné zabrániť otrasom, vibráciám a vysúšaniu. Následne sa skúšobné 

vzorky uložia do vody s teplotou približne 20°C ±2°C alebo do prostredia s relatívnou 

vlhkosťou vzduchu ≥ 95% a teplotou 20°C ±2°C. Z povrchu telesa sa utrie voda, odváži 

sa a nasleduje tlaková skúška s plynulým zaťažovaním až do porušenia. 

  

 

 

 

Obrázok 93 – Priebeh tlakovej skúšky betónu 
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            Obrázok 94 - Tlaková skúška betónu – Vyhovujúci (1) a nevyhovujúci spôsob porušenia (2) 
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Č.P NÁZOV KONTROLY POPIS ZDROJ
KONTRO

LA

POČETNOŤ 

KONTROLY

SPÔSOB 

KONTROLY
MERANÝ PARAMETER VÝSLEDOK KONTROLY

VYHOVIE / 

NEVYHOVIE
KONTROLU VYKONAL KONTROLU PREVERIL KONTROLU PREVZAL

Meno: Meno: Meno:

Dátum: Dátum: Dátum:

Podpis: Podpis: Podpis:

Meno: Meno: Meno:

Dátum: Datum: Datum:

Podpis: Podpis: Podpis:

Kontrola zhotovenia základovej Meno: Meno: Meno:

dosky, kontrola polohy, kvality Datum: Datum: Datum:

rovinnosti, geometria Podpis: Podpis: Podpis:

prevzatie a súlad s PD, Meno: Meno: Meno:

 množstvá, doloženie kvality Datum: Datum: Datum:

neporušenosť, kvalita betónu Podpis: Podpis: Podpis:

Kotrola technických listov Meno: Meno: Meno:

platnosť preukazov STK Datum: Datum: Datum:

Podpis: Podpis: Podpis:

Meno: Meno: Meno:

Datum: Datum: Datum:

Podpis: Podpis: Podpis:

Meno: Meno: Meno:

Datum: Datum: Datum:

Podpis: Podpis: Podpis:

Meranie teploty 4x denne Meno: Meno: Meno:

Práca v priaznivých klim. podmienkach Datum: Datum: Datum:

Podpis: Podpis: Podpis:
Presnosť, rovinnosť, celistvosť, 

neporušenosť
Meno: Meno: Meno:

Podľa technologického postupu výrobcu Datum: Datum: Datum:

Vodorovnosť Podpis: Podpis: Podpis:

Zhoda priemerov a presahov Meno: Meno: Meno:

Dodržanie krytia výstuže, čistota výstuže Datum: Datum: Datum:

zabezpečenie proti posunutiu Podpis: Podpis: Podpis:

Kontrola kvality betónovej zmesi z MIXu Meno: Meno: Meno:

Správnosť ukladania bet. Zmesi Datum: Datum: Datum:

Kontrola zhutňovania zmesi Podpis: Podpis: Podpis:

Ošetrovanie povrchu Meno: Meno: Meno:

Datum: Datum: Datum:

Podpis: Podpis: Podpis:

Meno: Meno: Meno:

Datum: Datum: Datum:

Podpis: Podpis: Podpis:

Kontrola geometrie a vodorovnosti Meno: Meno: Meno:

monolitických k-cií Datum: Datum: Datum:

Rovinnosť Podpis: Podpis: Podpis:

celistvosť, neporušenosť Meno: Meno: Meno:

 správne zhotovenie Datum: Datum: Datum:

Kontrola povrchu, pevnosť Podpis: Podpis: Podpis:
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9.1. PLÁN BOZP 

 

9.1.1. Obecne 

9.1.1.1. Účel plánu BOZP 

Plán BOZP je  dokument, ktorého účelom je zaistiť bezpečnosť práce a ochranu 

zdravia na stavenisku, eliminovať riziká ohrozenia zdravia a majetku, zaistiť ochranu 

životného prostredia a predísť vzniku mimoriadnych udalostí, nehôd a havárií. 

Plán BOZP je vypracovaný v súlade so zákonom č. 309/2006 Zb. a nariadením 

vlády č. 591/2006 Zb. 

Je nutné, aby bol pre tento objekt vypracovaný plán BOZP a zadávateľ stavby je 

povinný určiť odborne spôsobilého koordinátora BOZP počas realizácie stavby. Dôvody 

určenia odborne spôsobilého koordinátora BOZP sú nasledujúce: 

Na stavenisku budú pôsobiť zamestnanci viac ako jedného zhotoviteľa stavby. 

 

Celkový plánovaný objem prác a činností počas realizácie diela presiahne 500 pracovných 

dní v prepočte na jednu fyzickú osobu – vzniká povinnosť doručenia oznámenia o zahájení 

prác na OIP v Brne najneskôr 8 dní pred odovzdaním staveniska (oznámenie musí byť 

následne vyvesené na viditeľnom mieste pri vstupe na stavenisko po celú dobu vykonávania 

stavebných prác. 

 

Plán BOZP je vypracovaný z nasledujúcich dôvodov: 

Počas riešenej etapy budú na stavenisku prebiehať práce, pri ktorých hrozí pád z výšky väčšej 

ako 10m. 

 

9.1.1.2.  Rozsah platnosti 

Tento plán BOZP je záväzný pre všetkých zhotoviteľov stavby, pre ktorú je 

vypracovaný. S jeho obsahom musia byť oboznámení všetci zhotovitelia stavby. 

O zoznámení zhotoviteľov s týmto plánom sa vykoná písomný záznam. 

 

 

 

 

 



 

153 
 

9.2. Základné informácie  

9.2.1.  Základné informácie o objekte 

Názov stavby Bytový dom Brno 

Miesto stavby Ulica Tvarožná, č.p. 216, 664 05 Tvarožná 

Objednávateľ Ján Holý 

Projektant Ing. Petr Čerňák 

Charakter stavby Novostavba 

Účel stavby Stavba pre bývanie 

Zahájenie výstavby 2015 

Doba výstavby Viď zmluva s dodávateľom stavebných prác 

 

9.2.2. Popis objektu a stavebných prác 

Jedná sa o novostavbu bytového domu s 3 nadzemnými podlažiami a 1 podzemným 

podlažím. V bytovom dome je 6 bytových jednotiek o dispozícii 3x 3+1 a 3x 4+1. V bytoch s 

dispozíciou 3+1 sú navrhnuté lodžie. V suteréne sú navrhnuté skladové priestory, kočikáreň, 

kotolňa a miestnosť na ukladanie bicyklov. 

Stavba je obdĺžnikového pôdorysu a je voľne stojaca, pôdorysné rozmery objektu sú 

21,75m x 11,55m. Zvislé nosné konštrukcie suterénu sú navrhnuté zo strateného debnenia 

BEST, obvodové steny hrúbky 400 mm, vnútorné nosné priečky sú hrúbky 300mm. Zvislé 

nosné konštrukcie nadzemných podlaží sú navrhnuté zo systému Porotherm PROFI 

DRYFIX, obvodové steny hrúbky 400 mm, vnútorné nosné priečky 300 mm. 

Stropy a konštrukcie schodov sú monolitické. Strecha je plochá, jednoplášťová. 

 

9.3. Dopravno prevádzkové predpisy  

9.3.1. Komunikácie pre staveniskovú dopravu a pre peších 

Vjazd a zároveň jediný možný vstup na stavenisko je z hlavnej ulice Tvarožná, zo 

západnej strany pozemku. Vjazd je opatrený uzamykateľnou bránou. Stavenisko je oplotené 

plotom výšky 2,0m. Pri vjazde na stavenisko je nutné dbať zvýšenej pozornosti hlavne pri 

krížení chodníka pre peších tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť prechádzajúcej osoby. Je 

preto vhodné bezprostredne na hraniciach staveniska označiť chodník pre peších značkou 

„Prejdi na chodník oproti“. 
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Počas výstavby nie sú známe žiadne vážnejšie dopravné obmedzenia, bude sa jednať 

len o dočasné zníženie rýchlosti na 30km/h s dodatkovou značkou upozorňujúcou na vjazd 

a výjazd vozidiel stavby, na ulici Tvarožná, a to na úseku pred staveniskom. 

Pri vstupe na stavenisko bude umiestnená bezpečnostná tabuľa „Zákaz vstupu 

nepovolaným osobám“. Všetky značenia budú vyhotovené v súlade s nariadením vlády  

č. 11/2002 Zb. 

                  

       Obrázok 96 - Bezpečnostné a výstražné značky a tabule 
 

9.3.2. Nakladanie a vykladanie materiálu 

Nakladanie a vykladanie materiálov sa môže vykonávať len po vylúčení pohybu 

peších v ohrozenom priestore stroja. Vykonáva tak zodpovedná osoba, ktorá bude vybavená 

reflexnou vestou a naviguje, prípadne informuje šoféra stroja o možnostiach pohybu, či 

pojazdu. Ohrozený priestor sa nachádza len na území staveniska, preto je možné vylúčiť 

možnosť ohrozenia peších osôb a okolitého majetku.  

Manipulovať s materiálom pomocou stavebnej techniky môže len spôsobilá 

a poučená osoba. Viazať materiál na mechanizmy môže len osoba, ktorá je o tejto činnosti 

preukázateľne preškolená. 

Samotné nakladanie a vykladanie materiálu musí byť vykonané v čo najkratšej dobe 

a nesmie byť pri tom ohrozená bezpečná prevádzka a bezpečnosť osôb na mieste daných 

činností. Pri ukladaní materiálu musí byť zaistená stabilita, aby nedošlo k poškodeniu alebo 

k znehodnoteniu. 

Bezpečný prísun a odber materiálov musí byť zaistený v súlade s postupom prác. 

Materiál je nutné skladovať podľa podmienok stanovených výrobcom, prednostne v takej 

polohe, v akej bude zabudovaný do stavby. Materiál musí byť uložený tak, aby počas celej 

doby skladovania bola zabezpečená jeho stabilita a nedochádzalo k prípadným poškodeniam.  
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Prvky ktorá nie sú vybavené okami k zaveseniu, musia byť vzájomne preložené 

drevenými prekládkami, ideálne minimálne dvoma drevenými trámikmi uložených v súlade 

s technologickými požiadavkami výrobcu.  

 

9.4. Vymedzenie činností, rozsahu prác a stanovení pracovných postupov 

a zodpovedností. 

9.4.1. Zariadenie staveniska 

9.4.1.1. Šatne a kancelárie 

S ohľadom na rozsah prác, budú na stavenisku umiestnené dočasné kontajnerové 

bunky, konkrétne skladový kontajner, šatňa, WC+ kúpeľňový kontajner a kancelária. Viď 

kapitola 5. Riešenie organizácie výstavby. 

 

9.4.1.2.  Dočasné prípojky energií 

K zásobovaniu elektrickou energiou slúži dočasná prípojka elektrickej energie, 

ktorá je na stavenisku vyústená ako hlavná rozvodná skriňa.  

K zásobovaniu vodou slúži prípojka vody, ktorá je zhotovená už z predchádzajúcej 

stavebnej etapy. 

Dočasné prípojky elektrickej energie budú zhotovené výhradne osobou 

s elektrotechnickou spôsobilosťou. Za správnosť vyhotovenia tejto prípojky je zodpovedná 

osoba, ktorá tieto rozvody zhotovuje. 

 

9.4.1.3. Skladovacie priestory materiálov 

Ako skladovacie plochy budú využité plochy v rámci staveniska, Hlavná skladová 

plocha sa nachádza v blízkosti budovaného objektu, je rovná, spevnená a odvodnená. 

Rozmiestnenie skladovaných materiálov, rozmery a únosnosť skladovacích plôch musí 

odpovedať rozmerom a hmotnosti skladovaného materiálu. 

Materiál musí byť uložený tak, aby bola po celú dobu skladovania zaistená jeho 

stabilita a nedochádzalo k prípadnému poškodeniu.  

Palety s tvárnicami sa skladujú podľa technických listov výrobcu, viď bod 8.1.1.6. 

a maltoviny a sypké hmoty sa skladujú v krytom sklade do výšky maximálne 1,5m. 
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9.4.1.4. Stavba zvislých konštrukcií 

Jedná sa o murovanie zvislých konštrukcií z murovacích prvkov a osadzovanie 

prekladov. Spôsoby a postupy zhotovenia zvislých konštrukcií sú podrobne popísané 

v technologickom predpise pre murovanie zvislých konštrukcií. Pri tých to prácach je nutné 

dodržať nasledujúce bezpečnostné požiadavky: 

Materiál pripravený pre murovanie musí byť uložený tak, aby zostal pre prácu voľný 

pracovný priestor široký minimálne 0,6m. 

Na práve murovanú stenu sa nesmie vstupovať ani ju nijak zaťažovať a to ani pri vykonávaní 

kontroly zvislosti muriva a väzieb rohov. 

Obvodové konštrukcie sa budú murovať z vnútornej strany objektu na jednotlivých 

podlažiach objektu. Ako ochrana proti pádu z vyšších podlaží slúži obvodové zábradlie výšky 

1,1m montované počas debnenia stropov na svorky pre debnenie čela, ktoré sa ponechá na 

konštrukcii počas murovania zvislých stien až po dosiahnutie bezpečnej výšky murovanej 

steny. 

V prípade, že vzniknú v podlahe otvory, ktorých pôdorysná plocha je väčšia ako 0,25m², 

musia byť zakryté poklopmi, prípadne opatrené zábradlím rovnako ako obvodové 

konštrukcie. 

 

Pre vertikálnu dopravu materiálu na jednotlivé podlažia bude slúžiť autožeriav. Pri 

prácach s autožeriavom je nutné dodržiavať niekoľko nasledujúcich zásad: 

Zhotoviteľ montážnych prác  je povinný spracovať technologický postup pre montážne práce, 

z ktorého budú zrejmé montážne, bezpečnostné pomôcky a prípravky a viazacie prostriedky. 

S technologickým postupom montážnych prác musia byť preukázateľne oboznámení všetci 

zamestnanci, ktorí budú vykonávať montážne práce. 

Počas zdvíhania a premiestňovania dielcov (paleta s tvarovkami) sa fyzické osoby zdržujú 

v bezpečnej vzdialenosti. Dielec sa zvesí zo závesu autožeriavu až po stabilnom uložení 

zdvíhaného prvku.  

Obsluha autožeriavu musí byť odborne spôsobilá a musí vlastniť platný žeriavnický preukaz. 

Viazať bremená môžu len odborne spôsobilí pracovníci. 

 

Pred uvedením miešačky do prevádzky, musí byť miešačka stabilne postavená 

a zaistená v horizontálnej polohe. Miešačka sa smie plniť len pri rotujúcom bubne. Pri 
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ručnom vhadzovaní zložiek zmesi do miešačky lopatou je zakázané zasahovať do rotujúceho 

bubna.  

K zvyšovaniu miesta práce alebo k výstupu nie je dovolené používať nestabilné 

predmety a predmety určené k inému použitiu (vedrá, sudy, stoličky, stoly a iné.). 

Pri strojnom čerpaní betónu do strateného debnenia musí byť čerpadlo na 

stavenisku umiestnené tak, aby pri prevádzke nemohlo dôjsť k ohrozeniu fyzických osôb. Pri 

strojnom čerpaní malty musí byť zabezpečený účinný spôsob dorozumievania medzi 

fyzickými osobami vykonávajúcimi ukladanie betónu a obsluhou čerpadla. 

 

9.4.1.5. Práce na rebríku 

Na rebríku sa môžu vykonávať len práce krátkodobé a fyzicky nenáročné, pri 

použití ručného náradia. Nebezpečné nástroje alebo náradie (reťazové píly, pneumatické 

náradie, atď.) sa na rebríku nesmú používať. 

Pri výstupe, vzostupe a pri práci na rebríku musí byť pracovník obrátený tvárou 

k rebríku a v každom okamihu musí mať možnosť bezpečného uchytenia a spoľahlivej opory. 

Po rebríku môžu byť vynášané len bremená s maximálnou hmotnosťou 15kg.  

Po rebríku nesmie vystupovať a ani na ňom pracovať súčasne viac ako jedna 

osoba. 

Rebrík musí byť umiestnený tak, aby bola zaistená jeho stabilita počas celej doby 

jeho použitia. Prenosný rebrík musí byť postavený na pevnom, stabilnom a dostatočne 

veľkom nepohyblivom podklade. 

 

Práce na lešení 

Montáž a demontáž lešenia musí byť vykonaná podľa návodu a len pod dohľadom 

osoby odborne spôsobilej pre túto činnosť.  

Rebríky sa nesmú používať ako podporný alebo nosný prvok lešenia, s výnimkou 

rebríkov, ktoré sú pre tento účel priamo určené. 

 

9.4.1.6.  Stavba monolitických konštrukcií, betonárske práce 

Jedná sa o vyhotovenie monolitických železobetónových konštrukcií stropu 

a schodísk. Doprava betónovej zmesi je zaistená autodomiešavačmi a autočerpadlami. Pri 

týchto prácach je nutné dodržiavať nasledujúce bezpečnostné požiadavky: 
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Pri prevádzke stroja obsluha zabezpečuje stabilitu stroja v priebehu všetkých pracovných 

činností. V prípade, že je stroj vybavený stabilizátormi, musia byť v pracovnej polohe 

nastavené v súlade s návodom k používaniu a zabezpečený proti zaboreniu, posunutiu alebo 

uvoľneniu. 

Debnenie musí byť tesné, únosné, stabilné a priestorovo tuhé. Musí byť v každom štádiu 

montáže aj demontáže zabezpečené proti pádu jeho prvkov a častí. Pri jeho montáži 

a demontáži sa musí postupovať podľa technickej dokumentácie výrobcu. 

Pred zahájením betonárskych prác musí byť debnenie ako celok a jeho časti dôkladne 

skontrolované a zistené závady musia byť odstránené. O predaní a prevzatí hotovej 

konštrukcie debnenia a jej kontrole sa vykoná písomný záznam. 

Pri ukladaní betónovej zmesi do konštrukcie je nutné pracovať z bezpečných pracovných 

podláh aby bola zaistená ochrana fyzických osôb proti pádu. 

 

9.4.2. Spoločné zásady k zaisteniu BOZP 

9.4.2.1. Používanie OOPP 

Všetci pracovníci na stavbe musia byť vybavení OOPP podľa identifikácie rizík 

spracované ich zamestnávateľom. Minimálne vybavenie OOPP pozostáva z pracovnej prilby, 

pracovného odevu, pracovnej obuvi a pracovných rukavíc. Bez týchto OOPP nie je 

pracovníkovi umožnené vykonávanie prác. 

V prípade pohybu pracovníka v dosahu stavebných strojov alebo zdvíhacích 

zariadení, je zamestnávateľ povinný vybaviť pracovníka reflexnou vestou s vysokou 

viditeľnosťou. 

Pracovníci musia mať na pracovnom odeve vyznačený názov firmy, ktorej sú 

zamestnancami. 

 

9.4.3.  Prerušenie prác 

Pri prerušení prác z akýchkoľvek dôvodov (nepriaznivé poveternostné alebo 

klimatické podmienky, ukončenie pracovnej zmeny, pracovný úraz a pod.) je povinný vedúci 

čaty zabezpečiť pracovisko tak, aby sa predišlo haváriám. Toto zaistenie spočíva hlavne 

v odpojení prívodu energií do strojov, náradí a technických zariadení, zaistenie predmetov 

a materiálov proti pádu a uzatvorenie prístupu na pracovisko. 
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9.4.4. Požiadavky na pracovníkov 

Všetci pracovníci sú povinní sa pred nástupom na pracovisko preukázať osvedčením 

o absolvovanom školení v oblasti BOZP a PO, osvedčením o kvalifikácii (ak sú k ich činnosti 

potrebné), osvedčením o zdravotnej spôsobilosti a ďalšími dokumentmi (živnostenský list, 

poistenie zodpovednosti za škodu a iné). Pracovníkovi, ktorý sa nepreukáže potrebnými 

dokumentmi, nebude umožnené pracovať a bude vykázaný zo staveniska. 

 

9.4.5.  Požiadavky na stroje a technické zariadenia 

Všetci vlastníci strojov používaných na stavenisku musia preukázať, že ich stroje sú 

pravidelne podrobované technickým kontrolám, revíziám a iným kontrolám, ktoré sú 

u daného zariadenia potrebné k preukázaniu bezchybnosti zariadenia. Zariadenie, u ktorého 

nebude preukázaná jeho bezchybnosť, nesmie byť na stavbe použité. 

 

9.4.6. Zásady práce s elektrickými zariadeniami 

• Elektrické náradie nesmie byť vystavené dažďu, nesmie byť používané vo vlhku alebo 

v prostredí s nebezpečenstvom požiaru alebo výbuchu. 

• Elektrické náradie sa smie používať len pre prácu, pre ktorú je určené, nesmie byť 

preťažované 

• Pri práci s elektrickým náradím obsluha nesmie používať odev s voľnými rukávmi 

• Obsluha musí pracovať s náradím len tam, kam bezpečne dočiahne, pri práci musí 

dodržovať stabilný postoj a rovnováhu. 

• Nástroje musia byť udržované ostré a čisté. 

• Elektrické náradie musí byť odpojené, ak sa momentálne nepoužíva, taktiež pred opravami 

a pri výmene príslušenstva alebo nástrojov. 

• Pred používaním náradia musí byť elektrické náradie dôkladne prehliadnuté, v prípade 

zistenia poškodenia krytov, prasklín, chybného upevnenia, poškodenia súčastí, spínača 

atď. nesmie byť používané. 

• Obsluha elektrickej vŕtačky musí byť na zaseknutie vrtáku pri vŕtaní pripravená, či už je 

vŕtačka vybavená bezpečnostnou spojkou alebo nie a ihneď náradie pustiť. 

• Vypínač náradia musí byť udržiavaný v úplnom poriadku tak, aby vypol náradie okamžite 

po pustení tlačítka. 

• U niektorých vŕtačiek je nutné používať prídavnú rukoväť. 

• Opravy elektrického náradia sa môžu vykonávať len po odpojení náradia zo siete. 
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• Vzhľadom k veľkému krútiacemu momentu sa musia pri ručnom vŕtaní používať vřtačky 

primerane veľké s riadne upevneným držadlom. 

• Náradie sa nesmie prenášať za prívodný kábel, a ani vyťahovať zo zásuvky za tento kábel. 

• Prívodný kábel je nutné klásť mimo ostrých hrán, podľa potreby je ho nutné chrániť 

vhodným spôsobom proti mechanickému prípadne inému poškodeniu. Elektrický kábel sa 

nesmie namáhať ťahom. 

• Pohyblivý prívod sa musí viesť pri práci vždy od náradia dozadu. 

• Po ukončení práce musí dôjsť k vypojeniu vidlice elektrického prívodu zo zásuvky. 

 

9.4.7.  Zásady ručnej manipulácie s materiálom 

• Manipulačné plochy je nutné udržiavať čisté, rovné, v prípade mrazu odstraňovať klzkosť 

vonkajších plôch (odstraňovanie snehu a námrazy). V prípade potreby použiť 

protišmykový posyp. 

• Je nutné odstránenie prekážok, o ktoré by mohlo dôjsť k poraneniu, alebo by mohli 

spôsobiť nebezpečenstvo pádu. 

• Je nutné dodržiavať zákaz narušenia stability stohov, napríklad pri vyťahovaní predmetov 

a prvkov zospodu alebo zo strany stohu. 

• Nesmie sa vystupovať a šplhať po navŕšenom materiáli.  

• Pred zahájením práce je nutná informovanosť pracovníkov o všetkých opatreniach, ktoré 

majú byť učinené v oblasti bezpečnej manipulácie. 

• Je nutné dodržiavať správne pohyby pri manipulácii (napríklad zdvíhanie nevykonávať 

trhavými pohybmi, manipuláciu vykonávať čo možno bez ohnutej chrbtice). 

• Manipulačná plocha musí byť vyčistená od vyčnievajúcich prekážok. 

• Pracovníci musia byť preškolení o správnych spôsoboch a postupoch ručnej manipulácie 

a nesmú byť preťažovaní. 

• Je nutné zaisťovať primeraný, prípadne častejší a dostatočný telesný odpočinok 

a prestávky na zotavenie v prípade, že fyzická námaha je príliš častá alebo príliš dlho 

trvajúca, hlavne s prihliadnutím k zaťaženiu chrbtice či nevhodných klimatických 

podmienok. 

• Vyvarovať sa priškrteniu, poraneniu alebo prirazeniu rúk k úložnej ploche a k podkladu. 

• Hmotnosť ručne prenášaných materiálov nesmie prekročiť pri častom zdvíhaní 30kg a pri 

občasnom 50kg u muža. 

• Musí byť zaistená pevná opora nôh. 
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• Pri ručnej manipulácii sa musia používať také pracovné postupy, ktorými sa predchádza 

vyšmyknutiu, zraneniu alebo zosunutiu bremien kvôli nedostatočným upevneniam. 

 

9.5. Systém riadenia BOZP na stavenisku 

Každý nový zhotoviteľ stavby je povinný predložiť pracovné postupy, zoznam rizík 

a opatrení najneskôr 8 dní dopredu. 

 

9.6.  Dôležité telefónne čísla 

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ ZBOR      150 

RÝCHLA LEKÁRSKA POMOC      155 

POLÍCIA ČR         158 

JEDNOTNÉ EURÓPSKE ČÍSLO TIESŇOVÉHO VOLANIA  112 

 

9.7. Prílohy 

Prílohami tohto plánu BOZP sú: 

Príloha č.1  Prehľad právnych predpisov (strana 162) 

Príloha č.2  Spracovanie najvýznamnejších rizík na stavenisku (príloha č.9) 

Príloha č.3  Nákres staveniska (viď príloha č.6 a 7 - zariadenie staveniska) 

Príloha č.4  Časový harmonogram jednotlivých fáz výstavby (viď príloha č.5 

časový plán pre technologickú etapu) 
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Príloha č.1 k plánu BOZP 

Prehľad právnych predpisov 

Zákony 

• Zákon č. 262/2006 Zb., zákonník práce 

• Zákon č. 309/2006 Zb., ktorým sa upravujú ďalšie požiadavky bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci v pracovnoprávnych vzťahoch a o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri činnosti alebo poskytovaní služieb mimo pracovnoprávne vzťahy. 

• Zákon č. 397/2005 Zb., o opatreniach k ochrane pred škodami spôsobenými tabakovými 

výrobkami a inými návykovými látkami a o zmene súvisiacich zákonov 

• Zákon č. 22/1997 Zb., o technických požiadavkách na výrobky v znení platných predpisov 

Vyhlášky 

• Vyhláška č. 6/2003 Zb., ktorou sa stanovia hygienické limity chemických, fyzikálnych 

a biologických ukazateľov pre vnútorné prostredie pobytových miestností niektorých 

stavieb 

• Vyhláška č. 123/2006 Zb., o evidencii a dokumentácii návykových látok a prípravkov 

Nariadenie vlády 

13. Nariadenie vlády č. 378/2001 Zb., ktorým sa stanovia bližšie požiadavky na bezpečnú 

prevádzku a používanie strojov, technických zariadení, prístrojov a náradia 

14. Nariadenie vlády č. 17/2003 Zb., ktorým sa stanovia technické požiadavky na 

elektrické zariadenia nízkeho napätia 

15. Nariadenie vlády č. 591/2006 Zb., o bližších minimálnych požiadavkách na 

bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na staveniskách 

16. Nariadenie vlády č. 148/2006 Zb., o ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami 

hluku a vibrácií 

17. Nariadenie vlády č. 362/2005 Zb., o bližších požiadavkách na bezpečnosť a ochranu 

zdravia pri práci na pracoviskách s nebezpečenstvom pádu z výšky alebo do hĺbky 

18. Nariadenie vlády č. 101/2005 Zb., o podrobnejších požiadavkách na pracovisko 

a pracovné prostredie 
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19. Nariadenie vlády č. 495/2001 Zb., ktorým sa stanoví rozsah a bližšie podmienky 

poskytovania osobných ochranných pracovných prostriedkov, umývacích, čistiacich 

a dezinfekčných prostriedkov 

20. Nariadenie vlády č. 168/2002 Zb., ktorým sa stanoví spôsob organizácie práce 

a pracovných postupov, ktoré je zamestnávateľ povinný zaistiť pri prevádzkovaní dopravy 

dopravnými prostriedkami 

21. Nariadenie vlády č. 361/2007 Zb., ktorým sa stanovia podmienky ochrany zdravia 

zamestnancov pri práci v znení neskorších predpisov 

22. Nariadenie vlády č. 11/2002 Zb., ktorým sa stanoví vzhľad a umiestnenie 

bezpečnostných značiek a zavedenie signálov, v znení nariadenia vlády č. 405/2004 Zb. 

Normy 

23. ČSN ISO 3864 (01 8010) Bezpečnostné farby a bezpečnostné značky 

24. ČSN 27 0143 Zdvíhacie zariadenia 

25. ČSN 73 8101 Lešenie 

26. ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné konštrukcie 

27. ČSN 73 8107 Trubkové lešenie 
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