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Abstrakt 

Táto bakalárska práca je zameraná na vytvorenie stavebne technologickej štúdie hrubej 

výstavby rodinného domu v Púchove. Práca obsahuje technickú a sprievodnú správu daného 

objektu, popis hlavných stavebne technologických etáp hrubej stavby, časový a finančný plán 

výstavby, základnú koncepciu staveniskového procesu, výkaz výmer, technologický predpis 

krovu, klampiarskych a pokrývačských prác, bezpečnostné opatrenia na stavbe a strojnú 

zostavu použitú pri výstavbe objektu.  

Kĺúčové slová 

Hrubá stavba, stavebne technologická štúdia, technická a sprievodná správa, technologická 

etapa, finančný plán, staveniskový proces, technologický predpis, bezpečnostné opatrenia, 

strojná zostava. 

 

Abstract 

This bachelor thesis is focused at building a construction technology study of the rough 

construction of a family house in Púchov. The work includes the technical and accompanying 

review of the building, the description of the main construction stages of the technological 

construction of the building, the time and financial plan of the construction, the basic 

concept of the building process, acreage report, the technological regulation of the roof, the 

plumbing and the roofing works, the safety measures on the construction and the machinery 

used in the construction object. 

Keywords 

Rough construction, construction technology study, technical and accompanying review, 

technological phase, financial plan, building process, technological regulation, safety 

measures, machine assembly. 
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Úvod: 

Cieľom tejto bakalárskej práce je vytvorenie stavebne technologickej štúdie hrubej výstavby 

rodinného domu v meste Púchov. Práca zahŕňa technickú a sprievodnú správu daného 

objektu, popis hlavných stavebne technologických etáp hrubej stavby, časový a finančný plán 

výstavby, základnú koncepciu staveniskového procesu, výkaz výmer, technologický predpis 

krovu, klampiarskych a pokrývačských prác, bezpečnostné opatrenia na stavbe a strojnú 

zostavu použitú pri výstavbe objektu.  

Rodinný dom je trojpodlažný s pôdorysnými rozmermi 14x11 m. Výška hrebeňa strechy +7,612 

m. Objekt je z cela podpivničený. Suterén je vybavený technickou miestnosťou, skladmi 

a posilňovňou. Prvé nadzemné je reprezentatívne podlažie a nachádzajú sa tu prevažne denné 

miestnosti. Podkrovie je obytné a nachádzajú sa tam prevažne nočné miestnosti. Objekt 

obsahuje sedlovú strechu. Strecha sa skladá z dreveného väznicového krovu zastrešeného 

keramickou krytinou.  

Zvislý konštrukčný systém v suteréne tvoria betónové tvárnice strateného debnenia, ktoré 

budú dodatočne vystužené a zaliate betónovou zmesou. Zvislý konštrukčný systém 

v nadzemných podlažiach je tvorený z keramických pálených, zateplených, brúsených tvárnic.  

Vodorovné konštrukcie sú tvorené z oceľobetónu, trieda betónu C 20/25 a použitá výstuž je 

triedy B500B. Hrúbka vodorovných stropných konštrukcií je 230 mm a hrúbka balkónovej 

dosky v 1. NP je 150 mm. Vodorovné stužujúce vence sú súčasťou stropnej konštrukcie.  

Projektovú dokumentáciu mi poskytol stavebník (investor). 
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A. Obecné informácie  
A.1. Identifikačné údaje 

Názov stavby: Rodinný dom  

Miesto stavby: Púchov 

Mestský úrad: Mesto Púchov 

 

A.1.2 Údaje o žiadateľovi  

Investor: Ing.Ján Križák, Dolné Kočkovce, Školská 135/60, 020 01. 

 

A.1.3 Údaje o spracovateľovi dokumentácie 

Projektant: Ing. Ľubomír Jašurda, Pribinova 1169/12, 020 01 Púchov. 

 

A.2. Zoznam vstupných údajov  

Projektová dokumentácia 

Katastrálna mapa 

Požiadavky investora 

 

A.3. Údaje o území  

a) Rozsah riešeného územia 

Riešené územie sa nachádza na parcelách č. KN 2443/55 a 2443/69. 

b) Dočasné využitie a zastavanosť územia 

Parcely č. KN 2443/55 a 2443/69 sú nezastavané, evidované ako stavebné pozemky. 

c) Údaje o ochrane a zastavanosti územia 

Terén je v mierne svahovitom spáde. Na stavenisku sa nebude uvažovať s vyrezávaním 

drevín, pozemok je ako zatrávnená plocha. Pozemok neleží v žiadnom ochrannom 

pásme.  

d) Údaje o odtokových pomeroch 

Umiestnenie objektu nenaruší odtokové pomery v tejto oblasti. 

e) Údaje o súlade s územnou plánovacou dokumentáciou, s cieľom a územným 

plánovaním  

Navrhnutá stavba je v súlade so schváleným územným plánom mesta Púchov.  

f) Údaje o dodržaní obecných požiadaviek na využitie územia  

Stavba je navrhnutá v súlade s platnou legislatívou (normy a zákony). Použité materiály 

pri výstavbe splňujú podmienky stanovené v projekčných plánoch, prípadne budú mať 

prehlásenie alebo certifikát.  

g) Údaje o splnení požiadaviek dotknutých orgánov  

K objektu bude vytvorená prípojka elektrickej energie nízkeho napätia. Všetky 

informácie a vyjadrenia poskytnuté dotknutým orgánom budú súčasťou projektovej 

dokumentácie.  

h) Zoznam výnimiek a úľavových riešení  

V rámci projektu nie sú žiadne výnimky a úľavové riešenia týkajúce sa výstavby 

objektu. 
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i) Zoznam súvisiacich a podmieňujúcich investíc 

Pre potrebu výstavby je potrebné zriadiť vŕtanú studňu na vodu s vodovodnou 

prípojkou, žumpu s kanalizačnou prípojkou, elektrickú prípojku a ďalej je nutné 

vybudovať dočasné zariadenie staveniska.  

j) Zoznam pozemkov a stavieb dotknutých umiestnením stavby 

Výstavba bude prebiehať na pozemkoch p. č. 2443/5, 2443/69 v k.ú. Púchov. 100 m3 

vykopanej zeminy bude uskladnené na susednom pozemku p. č 2443/2 so súhlasom 

majiteľa pozemku. Zemina bude slúžiť na zasypanie suterénu. Stavba nebude 

ovplyvňovať ďalšie okolité pozemky a stavby.  

  

A.4. Údaje o stavbe  

a) Nová stavba alebo zmena dokončenej stavby 

Ide o novostavbu objektu, ktorý má jedno nadzemné podlažie, podkrovie a jedno 

podzemné podlažie. Strecha je sedlového tvaru.  

b) Účel užívania stavby 

Stavba bude slúžiť na bývanie. 

c) Trvalá stavba 

d) Údaje o ochrane stavby podľa iných právnych predpisov  

Stavba nebude chránená podľa iných právnych predpisov. 

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

požiadaviek zabezpečujúcich bezbariérové užívanie stavieb  

Stavba spĺňa obecné požiadavky na výstavbu podľa vyhlášky č. 501/2006 Sb. Stavba 

nebude riešená ako bezbariérová. 

f) Údaje o splnení požiadaviek dotknutých orgánov a požiadaviek vyplývajúcich z iných 

právnych predpisov 

Údaje budú doložené zvlášť v protokoloch s vyjadreniami dotknutých orgánov. 

g) Zoznam výnimiek a úľavových riešení   

V rámci projektu sa nenachádzajú žiadne výnimky a úľavové riešenia. 

h) Navrhované kapacity stavby 

• užitočná plocha RD:  373,99 m2 

• zastavaná plocha RD:  200,57 m2 

• obytná plocha RD:  167,80 m2 

• počet bytových jednotiek: 1 

• počet užívateľov: 4-5. 

i) Základné bilancie stavby  

V rámci stavby nie je riešené.  

j) Základné predpoklady výstavby 

Predpokladaná doba celej výstavby je približne 18 mesiacov. Realizácia je závislá na 

dátume vydania stavebného povolenia a na klimatických podmienkach.  

k) Orientačné náklady stavby 

Približne 250 000 eur 

 

 



 

16 
 

A.5. Členenie stavby na objekty 

SO 01 – Rodinný dom 

SO 02 – Elektrická prípojka 

SO 03 – Vodovodná studňa s prípojkou  

SO 04 – Žumpa a odpadové potrubie 

 

B. Súhrnná technická správa  
B.1. Popis územia stavby 

a) Charakteristika stavebného pozemku  

Pozemok je mierne svahovitý (od severu k juhu). Ako stavenisko sú využité pozemky č. 

2443/55 a 2443/69, ktoré sú vo vlastníctve investora. Príjazdová cesta k pozemku je 

betónová, ktorá je napojená na komunikáciu prvej triedy I/49. Pre zásobovanie stavby 

energiami je nutné vytvoriť novú elektrickú prípojku, vyvŕtať studňu a vybudovať 

prípojku pre vodu. Namiesto kanalizácie bude na pozemku osadená žumpa, je nutné 

vytvorenie kanalizačnej prípojky, ktorá bude vedená do žumpy. Ostatné energie nie sú 

potrebné na výstavbu rodinného domu. 

b) Výpočet a závery prevedených prieskumov a rozborov 

Pre budúci objekt bol zhotovený technický prieskum. Geologický prieskum v tejto 

lokalite nie je potrebný. 

c) Existujúce a bezpečnostné pásma  

Daný pozemok neleží v žiadnom ochrannom pásme. 

d) Poloha vzhľadom k záplavovému územiu, pod dolovanému územiu a pod.  

Pozemok sa nenachádza v záplavovom území rieky Váh a nenachádza sa ani v pod 

dolovanom území. 

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

pomery v území  

Stavba neovplyvňuje okolité stavby ani pozemky. Stavenisko bude ohraničené 

oplotením pre zabezpečenie staveniska proti vstupu nepovolaným osobám, výška 

oplotenia 1.8 m. Stavba nemá negatívny vplyv  na odtokové pomery v území. 

f) Požiadavky na asanácie, demolácie a vyrezávanie drevín  

Na pozemkoch p. č. 2443/5 a 2443/69 sa nenachádzajú žiadne stromy ani dreviny, 

ktoré by mohli brániť výstavbe objektu. 

g) Požiadavky na maximálne zábery poľnohospodárskeho pôdneho fondu alebo pozemkov 

určených k plneniu funkcii lesa 

Pozemky p. č. 2443/5 a 2443/69 sú vedené v katastri nehnuteľností ako stavebné 

pozemky. 

h) Územno-technické podmienky  

Príjazdová cesta k pozemku je napojená na spevnenú plochu pozemku. Napojenie 

stavby na elektrickú energiu bude vybudovaním novej elektrickej prípojky s nízkym 

napätím. Odberné miesto sa nachádza vo vymurovanom pilieri na hranici pozemku. 

Vodovod bude vyvŕtaná studňa s vodovodnou prípojkou. Kanalizácia, osadenie žumpy 

a vytvorenie kanalizačného potrubia.  
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i) Vecné a časové väzby stavby, podmieňujúce, vyvolané, súvisiace s investíciou  

Stavba nie je časovo viazaná na ďalšie investície. Pred výstavbou budú zaistené 

prípojky inžinierskych sietí.  

 

B.2. Celkový popis stavby  

B.2.1 Účel užívania  

Objekt bude využívaný na bývanie. 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické riešenie  

Navrhovaný objekt je v súlade s platnou územnou dokumentáciou mesta Púchov. 

Objekt bude jednogeneračný, dvoj podlažný z cela podpivničený, zastrešený sedlovou 

strechou. Presné osadenie objektu na pozemok je v doloženej situácií. Objekt je 

obdĺžnikového tvaru so vstupom zo severozápadu.  

 

B.2.3 Dispozičné a prevádzkové riešenie, technológie výroby  

Objekt je navrhnutý ako rodinný dom na bývanie, preto neuvažujeme s prevádzkovým 

riešením a s technológiou výroby. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívanie stavby  

Stavbu nie je nutné riešiť ako bezbariérovú. 

 

B.2.5 Bezpečnosť pri užívaní  

Stavba je navrhnutá podľa platných noriem a zásad, tak aby bola aj počas výstavby aj 

počas užívania stavby zaistená bezpečná prevádzka. Požiarna bezpečnosť je doložená 

ako samostatná príloha. 

 

B.2.6 Základný technický popis stavby 

A. Stavebné riešenie  

V navrhovanom objekte je prízemie a podkrovie z keramického murovaného systému 

Heluz. Suterén je zo systému DT tvárnic (stratené debnenie), ktoré sú vystužené a zaliate 

betónom. Vodorovné konštrukcie ako stropy a stužujúce vence budú vytvorené zo 

železobetónu. Krov je drevený väznicový. Okná budú plastové zo súčiniteľom prestupu 

tepla Uw=0,73 W/m2K. 

 

B. Konštrukčné riešenie objektu   

a) Výkopy 

Zemné práce budú realizované po etapách. Ako prvá bude odobratá ornica s výmerou 

130,4 m3 a uskladnená na deponii, jej poloha je vyznačená na výkrese zariadenie 

staveniska. Ďalej bude nasledovať výkop stavebnej jamy. Výmera zeminy zo stavebnej 

jamy je približne 421 m3. Kubatúry zeminy a ornice budú v maximálnej možnej miere 

spätne použité pri dokončovacích terénnych úpravách. Zemina, ktorá sa nevyužije pri 

terénnych úpravách bude odvezená na skládku. Najnižšia hĺbka základovej špáry 

podkladovej dosky je -3,180 m od projektovej nuly (0,000 m). Po vyhĺbení jamy sa prejde 
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na hĺbenie základových rýh. Ryhy pod obvodovým murivom budú široké 600 mm a pod 

vnútorným nosným murivom 700 mm. Vykopaný objem zeminy z rýh je približne 33,1 

m3 a bude odvezený na riadenú skládku vzdialenú do 5 km. Po dokončení strojného 

výkopu zeminy sa ryhy a stavebná jama dočistia ručne.  

b) Základy 

Objekt je založený na základových pásoch, navrhnutých z prostého betónu C16/20. Šírka 

základových pásov pod obvodovými stenami je 600 mm a pod vnútornými nosnými 

stenami je 700 mm. V rámci projektu je navrhnuté vyvýšenie základových pásov o 150 

mm od dna stavebnej jamy. Je nutné zhotoviť debnenie.  

c) Zvislé konštrukcie 

Zvislé konštrukcie v suteréne sú riešené z dutých tvárnic, ktoré budú vystužené výstužou 

triedy B500B, s priemerom 8 mm a zaliate betónom triedy C16/20. Obvodové steny sú 

z dutých tvárnic hrúbky 400 mm a vnútorné nosné steny sú z tvárnic hrúbky 300 mm. 

Konštrukčná výška suterénu je 2730 mm. 

Zvislé konštrukcie v prízemí a v podkroví sú z murovacieho systému Heluz na tenko 

vrstvové lepidlo. Obvodové steny sú z tvárnic Heluz family 50 mm, 2in1 a vnútorné 

nosné steny sú z tvárnic Heluz P15, široké 300 mm a 250 mm. Obvodové a nosné murivo 

je ukončené oceľobetónovým stužujúcim vencom vysokým 230 mm, ktorý bude 

súčasťou stropu. Priečky v celom objekte budú tvorené z muriva Heluz lepené na tenko 

vrstvové lepidlo. Hrúbky priečok sú 100, 115 a 140 mm. Konštrukčná výška prízemia je 

2980 mm. 

d) Vodorovné konštrukcie 

Preklady sú navrhnuté z typových nosných prekladov Heluz. 

Stropné konštrukcie budú monolitické z oceľobetónu, oceľ B500B, betón triedy C20/25. 

Hrúbka stropných konštrukcií je 230 mm, navrhnutá základnými empirickými vzorcami 

na základe rozpätia stropu. Vystuženie a triedu betónu zistíme v statickom posudku. 

Súčasťou stropu budú nad nosnými a obvodovými stenami stužujúce oceľobetónové 

vence, ktoré budú dodatočne vystužené.  

e) výplne otvorov 

Vonkajšie výplne otvorov: 

Okná sú otváravo výklopné, tvorené plastovým rámom a trojitým zasklením so 

súčiniteľom prestupu tepla Uw=0,73 W/m2K. V objekte sú navrhnuté francúzske okná, 

ktoré sú posuvné a výklopné, tvorené z platového rámu a trojitým zasklením. Ďalej sú 

v objekte navrhnuté bezpečnostné a požiarne vstupné dvere z dubového dreva. 

Vnútorné výplne otvorov: 

Výplne vnútorných otvorov ako sú dvere, ktoré sú vyrobené z dubového dreva. Dvere 

v objekte sú prevažne otvárave a osadené v drevených oblôžkových zárubniach.   

f) Klampiarske výrobky a strešný plášť 

Klampiarske výrobky budú vyrobené z medeného plechu, hrúbky 0,6 mm. Strešný plášť 

objektu bude vytvorený z keramickej krytiny Tondach, druh krytiny Samba 11, lesklá 

čierna farba.  
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g) Úprava povrchov 

Všetky povrchy pred úpravou je nutné penetrovať. Vonkajšia omietka bude zložená 

z cementovej stierky so sklo-textilnou sieťkou. Povrchová úprava vonkajšej omietky 

bude vytvorená škrabaním so zrnitosťou 2 mm, vo farebnom riešení podľa výberu 

stavebníka. Vnútorné omietky budú vápenno-cementové štukové s hladkým povrchom 

vo farbách jednotlivých miestností podľa výberu stavebníka. Základná farba bude biela. 

V miestnostiach s hygienickým zariadením sú navrhnuté obklady. Typ a farebné riešenie 

bude určené stavebníkom.  

C, Mechanická odolnosť a stabilita 

Objekt je navrhnutý a bude vytvorený tak, aby odolával pôsobiacim zaťaženiam 

v priebehu výstavby a počas celej doby životnosti.  

 

B.2.7 Základná charakteristika technických a technologických zariadení 

Objekt bude napojený na existujúcu elektrickú prípojku, na vodovodnú vŕtanú studňu 

a kanalizačné potrubie, ktoré vedie do žumpy.  

Riešené technologické zariadenia v objekte budú, vykurovanie na tuhé palivo, ktoré 

bude zabezpečené teplovodným podlahovým systémom. Ďalej je v projekte riešená 

fotovoltaika s tepelným čerpadlom. Tepelné čerpadlo so systémom voda a vzduch. 

Vetranie bude prirodzené pomocou okien.  

 

B.2.8 Požiarne bezpečnostné riešenie 

Požiarna bezpečnosť stavby a jednotlivých materiálov bude doložená pri kolaudácii 

formou protokolu a certifikátu jednotlivých materiálov. Požiarna správa je spracovaná 

samostatne a nie je súčasťou práce.  

 

B.2.9 Zásady hospodárstva s energiami 

a) Kritéria tepelne technického hodnotenia 

Stavba je riešená, tak, aby odpory jednotlivých konštrukcií spĺňali normové limity pre 

danú konštrukciu podľa Zákonu č. 318/2012 Sb. ktorým sa mení zákon č. 406/2000. Sb., 

o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. 

b) Energetická náročnosť stavby 

V projekte nie je riešené.  

c) Posúdenie využitia alternatívnych zdrojov 

Objekt bude využívať alternatívny zdroj elektrickej energie z fotovoltaiky. Alternatívne 

zdroje budú spracované samostatne a nie sú súčasťou práce.  

 

B.2.10 Hygienické požiadavky na stavbu, požiadavky na pracovné a komunálne prostredie  

Stavba bude slúžiť ako objekt na bývanie. Všetky obytné miestnosti v objekte sú 

odvetrávané prirodzene oknami. Niektoré miestnosti v suteréne, ktoré nemajú okná 

budú odvetrávané cez prestup v stene z interiéru do exteriéru. Charakter stavby 

nevyžaduje žiadne špeciálne hygienické opatrenia. Stavba nezasahuje do žiadnych 

hygienických pásiem a ani svojou prevádzkou nevyvoláva zriadenie ochranných pásiem. 

Realizácia stavby a ani jej prevádzka nevyvolá budovanie prvkov na ochranu zdravia 
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obyvateľstva. Realizácia stavby ani jej prevádzka nemá žiadny negatívny vplyv na životné 

prostredie, tak nevzniká žiadny nový zdroj znečistenia. 

 

B.2.11 Zásady ochrany stavby pred negatívnymi účinkami vonkajšieho prostredia 

Pre danú stavbu bude zriadené meranie hodnoty radónu pomocou geologického 

prieskumu, pretože stavba obsahuje pobytové miestnosti. V prípade vyššej hodnoty 

žiarenia radónu bude nutné riešiť hydroizoláciu, ktorá bráni šíreniu radónu. 

Ochranu pred technickou seizmicitou nie je nutné riešiť, pretože daná oblasť nie je 

vystavená riziku seizmicity.  

Pri výstavbe bude zvýšená hodnota hluku ale nie je potrebné riešiť opatrenia proti 

hluku. A počas užívania stavby zvýšená hodnota hluku nehrozí.  

Protipovodňové opatrenia nie je nutné riešiť, pretože dané územie sa nenachádza 

v záplavovom území rieky Váh.  

 

B.3 Pripojenie na technickú infraštruktúru, dopravné riešenie 

Napojenie stavby na elektrické nízke napätie, bude pomocou novej prípojky nízkeho 

napätia z elektrického vedenia NN pred pozemkom. Elektromer bude umiestnený vo 

vymurovanom pilieri na hranici pozemku.  

Ďalej bude zhotovená nová kanalizačná prípojka z objektu do novo osadenej žumpy, na 

území pozemku. 

Vodovod do objektu bude riešený vodovodnou prípojkou, ktorá bude napojená na 

vŕtanú studňu.  

Doprava na pozemok bude riešená pomocou spevnenej betónovej príjazdovej cesty. 

 

B.4 Dopravné riešenie 

Príjazdová cesta k pozemku je betónová, ktorá je napojená na komunikáciu prvej triedy 

I/49. 

 

B.5 Riešenie  vegetácie a terénnych úprav, vplyv na ŽP a jeho ochranu  

a) Terénne úpravy 

Stavenisko nevyžaduje zvláštne terénne úpravy len je nutné zrovnať plochu pod 

stacionárny žeriav a pod miešacie stanovisko. Pozemok je mierne svahovitý a prístup na 

stavenisko nevyžaduje terénne úpravy. 

b) Použité vegetačné prvky  

Vegetačné prvky daný projekt nerieši. 

c) Biotechnické opatrenia  

Biotechnické opatrenia projekt nerieši. 

 

B.6 Popis vplyvu stavby na ochranu proti životnému prostrediu 

a) Vplyv na životné prostredie 

Objekt počas výstavby a aj počas užívania nemá negatívny vplyv na životné prostredie. 
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b) Vplyv na prírodu a krajinu 

Stavba nebude mať negatívny vplyv na prírodu a krajinu. 

c) Vplyv na sústavu chránených území NATURA 2000 

Stavba sa nenachádza v chránenom území NATURA 2000. 

d) Návrh zohľadnených podmienok a bezpečnostného pásma zo záveru zisťovacieho 

riadenia alebo stanovísk EIA 

Stavba nevyžaduje stanovisko EIA 

e) Navrhované ochranné a bezpečnostné pásma 

Pri danom objekte nie je treba navrhovať ochranné  pásma. 

 

B.7 Ochrana obyvateľstva 

Pre danú stavbu nie je  z hľadiska umiestenia, potencionálnych zdrojov nutné posúdenie 

problematiky ochrany obyvateľstva.  

Počas doby výstavby bude stavenisko ohraničené uzamykateľnou bránou a trvalým 

oplotením vysokým 1,8 metra, čím sa zamedzí prístup cudzím nepovolaným osobám na 

stavenisko. 

 

B.8 Zásady organizácie výstavby  

Riešené zvlášť v časti bakalárskej práci ako 4. etapa: Základná koncepcia staveniskovej 

prevádzky.  
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2.1 Zemné práce 

2.1.1 Nadväznosť na predchádzajúcu etapu 

Majiteľ pozemku zaistí súhlasné stanovisko stavebného úradu so zahájením stavených prác 

a taktiež zaistí možnosť napojenia na inžinierske siete.  

2.1.2 Prevzatie a pripravenosť staveniska 

Prevzatie pracoviska prebehne za prítomnosti majiteľa (investora) pozemku a majiteľom 

realizačnej firmy, prípadne osobou oprávnenou realizovať prevzatie staveniska. Uskutoční sa 

spoločná vizuálna obhliadka staveniska. Skontroluje a prevezme sa projektová dokumentácia, 

stavebné povolenie a dokumenty ohľadom vytýčenia pozemku. Skontroluje sa vytýčenie 

daného pozemku, vytýčenie budúceho objektu. Skontroluje sa odberné miesto elektrickej 

energie, ktoré je napojené na verejnú elektrickú sieť, ďalej skontrolujú označenie budúceho 

odberného miesta na vodu (vŕtaná studňa). Súčasťou prevzatia staveniska bude založenie 

stavebného denníka. Do stavebného denníka sa spraví zápis o prevzatí pracoviska, overení 

a skontrolovaní projektovej dokumentácie a spraví sa aj zápis o geodetických prácach. 

2.1.3 Jednotlivé činnosti zemných prác 

Oplotenie pozemku  

Po prevzatí staveniska je nutné zhotoviť oplotenie pozemku, pre zamedzenie vstupu 

nepovolaným osobám, aby nevznikol žiadny úraz a aby sa obmedzila krádež na stavenisku. 

Pozemok bude zo severovýchodnej strany oplotený dočasným mobilným oplotením z dôvodu 

poškodenia oplotenia pri práci na stavenisku a pohybe stavebných strojov. Mobilné oplotenie 

sa skladá z plotových panelov (3,5 x 2 m), ktoré sa osadia do betónových podstavcov (610 x 

220 mm). Taktiež pri vstupe na stavenisko budú osadené dve brány pre príjazd a výjazd 

vozidiel. Presná poloha brán je zaznačená vo výkrese zariadenie staveniska. Z ostatných troch 

strán bude pozemok oplotený trvalým oplotením vysokým 1,8 m. Jedná sa o klasický pletivový 

plot zelenej farby s nosnými stĺpikmi kruhového prierezu, priemeru 60 mm, kotvených do 

betónových základov. Stĺpiky budú od seba vzdialené maximálne 3 m. Voľba trvalého 

oplotenia je požiadavkou investora.   

Obr. č. 1 Trvalé oplotenie pozemku 
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Obr. č. 2 Dočasné oplotenie pozemku 

 

Odobratie ornice 

Ornica bude odobraná len na časti pozemku. Pod budúcim objektom, pod skladovacími 

plochami, miešacím stanoviskom, žeriavom a pod vnútro staveniskovou komunikáciou. Ornica 

bude skladovaná na pozemku a to v severozápadnej časti. Skládka ornice je zakreslená vo 

výkrese zariadenie staveniska. Na pozemku sa nenachádzajú žiadne stromy ani kríky, tak nie 

je nutné počítať s ich odstránením. Uskladnená ornica sa po dokončení objektu a odstránení 

zariadení na stavenisku použije na terénne úpravy. Ornicu odoberie rýpadlo nakladač JCB 4CX. 

Hrúbka odobratej ornice bude v konštantnej výške 200 mm. Plocha staveniska predstavuje 

1576 m2 ale ornica bude odobratá len na 666 m2. Objem odobratej ornice je 130,400 m3. 

Maximálna výška nasypanej ornice na skládke bude 1,5 m.  

Zriadenie technického zázemia na stavenisku  

Ako prvé sa na pozemku vytvoria spevnené plochy zo stavebného, betónového recyklátu a to 

bude vnútro stavenisková komunikácia a skládka materiálu. Ďalšie sa spravia spevnené plochy 

pod miešacie stanovisko, žeriav a zastrešený sklad materiálu a to z betónových cestných 

panelov hrúbky 150 mm. Na primárnu dopravu materiálu na stavenisko sa použije nákladné 

auto Tatra 815 S1 a na sekundárnu dopravu materiálu po stavenisku sa použije rýpadlo 

nakladač JCB 4CX. Po úprave terénu sa na stavenisku postaví pre sekundárnu dopravu 

materiálu malý, stavebný, vežový žeriav Fm GRU, FM RB, ktorý je ovládaný diaľkovo. Na 

stavenisku je nutné zaistiť zázemie pre pracovníkov, to sa bude skladať z bunky pre 

pracovníkov a z bunky pre majstra a stavby vedúceho. Sociálne zariadenie bude tvoriť 

unimobunka so sprchou a umývadlom a k tomu ešte prenosné WC TOI TOI. Unimobunky sa na 

stavenisko dovezú pomocou nákladného auta MAN 12.250. O vyloženie a správne 

umiestnenie buniek sa postará vežový žeriav. Zariadenie staveniska je nutné pripojiť na 

inžinierske siete. Preto treba zhotoviť elektrickú prípojku, ktorá bude vedená pod zemou od 

elektromera, ktorý sa nachádza na hranici pozemku. Keďže na stavenisko nie je privedený 

verejný vodovod je nutné vytvoriť vŕtanú studňu. Hĺbka vŕtanej studne bude približne 80 m 

a zrealizuje ju vrtná súprava Mercedes Unimog 1850 L. Na uskladnenie splaškovej a odpadovej 

vody je potrebné vytvoriť žumpu. Žumpa bude zo železobetónu, objemu 35 m3 na stavenisko 

bude privezená nákladným autom MAN 12.250 a umiestnená do vopred vykopanej jamy 

pomocou vežového žeriavu. Na zhotovenie jamy pre žumpu a rýh pre dočasné prípojky 

(elektrická, vodovodná, kanalizačná) použijeme rýpadlo nakladač JCB 4CX.  
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Zameranie hraníc stavby a vytvorenie lavičiek 

Zameranie rohov objektu bude realizované odbornou firmou za prítomnosti geodeta, ktorý sa 

nadviaže na existujúce geodetické body pozemku a pomocou geodetického prístroja vyznačí 

rohy budúceho objektu. Zo smrekového dreva (fošny 50x100 mm a hranoly 60x60 mm) 

robotníci vytvoria lavičky, ktoré poslúžia k výškovému a polohovému vytýčeniu budúceho 

objektu. Lavičky sa opatria klincami a napnutou šnúrou a pomocou olovnice sa presne zameria 

poloha rohov základových pásov objektu. Lavičky budú umiestnené a pevne ukotvené v zemi 

najmenej 4 metre od hrán budúceho objektu, aby nedošlo k ich poškodeniu alebo posunutiu 

pri práci robotníkov a strojov. Po vyznačení rohov budovy, pracovníci pomocou vápna 

naznačia vonkajšie hrany základových rýh. 

Hĺbenie stavebnej jamy 

Po odobratí ornice, vytýčení rohov a vonkajších hrán budovy začne kolesový rýpadlo nakladač 

JCB 4CX s výkopom stavebnej jamy. Objekt bude z cela podpivničený, tak výkop stavebnej 

jamy bude pod celou stavbou. Keďže sa výkopy realizujú v zemine triedy 3 je nutné vytvárať 

svahovanie stavebnej jamy a to bude 30° od zvislej roviny, kvôli zosunu zeminy do stavebnej 

jamy. Výkop bude o 1200 mm širší od budúcich základových pásov aby tam bolo dostatočné 

pracovné miesto pre pracovníkov. Rýpadlo nakladač bude nakladať zeminu na nákladné auto 

Tatra 815 S1, ktoré zeminu bude odvážať zo staveniska na skládku zeminy, to činí približne 320 

m3 zeminy a druhú časť, približne 100 m3 vykopanej zeminy sa uskladní na vedľajšom pozemku 

so súhlasom majiteľa pozemku a zemina sa neskôr využije na zasypanie suterénu. Celkový 

objem vykopanej zeminy zo stavebnej jamy bude približne 420,989 m3. Najnižšia hĺbka 

stavebnej jamy je -3180 mm od projektovanej nuly (+-0,000=+284,000 BpV). Celé dno 

stavebnej jamy bude mať rovnakú hĺbku.  

Hĺbenie základových rýh 

Hĺbenie základových rýh bude naďalej realizovať rýpadlo nakladač JCB 4CX. Výkopok z rýh 

bude nakladaný na nákladný automobil TATRA 815 S1 a odvážaný na skládku. Obsluha rýpadla 

si určí postup výkopu základových rýh. Základové ryhy pod obvodovými stenami budú šírky 

600 mm a pod vnútornými nosnými stenami ryhy budú široké 700 mm. Hĺbka základových 

pásov bude 650 mm od stavebnej jamy (výšková úroveň -3,830 mm) okrem ryhy pod 

obvodovou stenou na juhovýchode, tam bude hĺbka základovej ryhy 900 mm od dna stavebnej 

jamy (výšková úroveň -4,080 mm). Ručné dočistenie na úrovni základovej špáry zhotovia 

samotní pracovníci pred betonážou. Celkové množstvo výkopku z rýh je 33,057 m3.   

Odvodnenie stavebnej jamy 

Odvodnenie stavebnej jamy bude realizované v šírke 600 mm v pozdĺžnom spáde 1 % do 

revíznych šachiet. Priečny uhol sklonu podkladového betónu je 3 %. Odvodnenie sa bude 

skladať zo spádového prostého betónu triedy C 16/20 výšky 100 mm a drenážnej trubky 

priemeru 100 mm, ktorá bude vyvedená do revíznych šachiet. Drenážne potrubie bude 

zasypané štrkovým násypom frakcie 16/32 mm minimálne do výšky 300 nad horným lícom 

potrubia. Štrkový násyp bude obalený geotextíliou. Spádová drenáž je navrhnutá po celom 

obvode budovy tak, aby výška osy drenážneho potrubia bola zhodná s horným lícom 

základového pásu. Vytvorenie odvodnenia stavebnej jamy sa bude realizovať až po dokončení 

zateplenia obvodových stien v suteréne.  
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2.1.4 Výstupne kontroly etapy  

Po dokončení zemných prác stavbyvedúci spolu s majstrom skontrolujú výškové úrovne dna 

základových rýh a stavebnej jamy. Ďalej skontrolujú šírky základových rýh, predpísaný priestor 

pre pracovníkov od hrany základovej ryhy po svah výkopu, správne svahovanie zeminy aby 

nedošlo k zosunu. Všetky rozmery ako sú výšky, šírky, predpísané rozmery musia sedieť 

s realizačnou dokumentáciou stavby. Ak je všetko správne, vytvorí sa zápis ohľadom zemných 

prác do stavebného denníka a podpíše sa.  

2.1.5 Stroje, pracovné nástroje, personálne obsadenie   

Stroje:  

Oplotenie pozemku       -1x rýpadlo-nakladač JCB 4CX 

Odobratie ornice  -1x rýpadlo-nakladač JCB 4CX 

Hĺbenie jamy a rýh         -1x rýpadlo-nakladač JCB 4CX 

Odvoz zeminy                  -2 x nákladný automobil Tatra 815 S1 

Zhotovenie studne        -1x vrtná súprava Mercedes Unimog 1850 L. 

Stavenisková preprava  -1x stacionárny žeriav Fm GRU, FM BR 

Mimo stavenisková doprava          -1x nákladný automobil Man 12.250 

Pracovné nástroje:  

Betonáž oplotenia -1x stavebná miešačka Atika SX - 165            

Zriadenie technického zázemia -5x lopata 

Tvorba pomocných lavičiek -2x kladivo, 4x šnúra, klince, suché vápno 

Ručné dočistenie jamy a rýh -5x lopata, 3x krompáč  

Personálne obsadenie: 

Budovanie oplotenia  -1x vedúci čaty (zámočník) 

  -1x pomocný pracovník   

  -1x vodič rýpadlo-nakladača JCB 4CX 

Budovanie zariadenia staveniska: -1x vedúci čaty (viazač)  

  -2x pomocný pracovníci  

  -1x obsluhovač stacionárneho žeriavu Fm GRU, FM  

  -1x vodič nákladného automobilu Man 12.250  

Vytýčenie objektu a vytýčenie pomocných lavičiek:  

  -1x geodet (vedúci čaty) 

  -1x pomocný geodet 

Zemné práce:  -1x vodič rýpadlo-nakladača JCB 4CX 

  -2x vodiči Tatra 815 S1  

  -1x vedúci čaty 

  -1x pomocný pracovník  

Zhotovenie studne: -1x vodič vrtnej súpravy Mercedes Unimog 1850 L. 

  -2x pomocný pracovníci 

Odvodnenie stavebnej jamy: -3x pracovníci 
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2.2. Základové konštrukcie  

2.2.1 Nadväznosť na predchádzajúcu etapu  

Po dokončení zemných prác sa prekontrolujú rozmery a hĺbka stavebnej jamy, rozmery a hĺbky 

rýh pre základové pásy podľa projektovej dokumentácie. Skontroluje sa správne dočistenie 

základových rýh a stavebnej jamy.  

2.2.2 Betonáž základových pásov  

Základové pásy budú vyvýšené od dna stavebnej jamy o 150 mm, tak ako prvé pred betonážou 

základových pásov je nutné zhotoviť debnenie základových pásov. Debnenie vnútorných 

základových pásov bude vysoké 150 mm od dna stavebnej jamy a výška debnenia obvodových 

základových pásov z vnútornej strany bude 150 mm a z vonkajšej strany bude 300 mm vysoké, 

pretože bude už zhotovené debnenie pre základovú dosku. Po zhotovení debnenia nasleduje 

betonáž základových pásov. Do základových pásov bude použitý prostý betón C16/20 

konzistencie S3 (odpovedá rozliatie betónu v prstenci 100-150 mm pri skúške sadnutí kužeľa). 

Betón bude na stavbu dopravený auto-domiešavačom Man TGS 32.400 BB, kde sa pomocou 

auto-čerpadla Putzmeister M 26 vyleje do rýh základových pásov. Po dokončení betonáže 

a zatuhnutí betónu bude do základových pásov napichaná oceľová výstuž priemeru 6 mm 

v osovej vzdialenosti 1 meter, konce výstuže budú prečnievať približne 1 meter, ktoré sa 

neskôr ohnú a previažu s výstužou základovej dosky z dôvodu spolupôsobenia základového 

pásu a základovej dosky. Po dokončení betonáže základových pásov sa povrch betónu zrovná 

hladidlom. Po betonáži nastáva technologická prestávka 3 dni na vytuhnutie betónovej zmesi 

a dosiahnutie dostatočnej pevnosti betónu. Stavbyvedúci pomocou Schmidtovho kladivka 

overí približnú tvrdosť betónu. Po tom sa môže odstrániť debnenie vnútorných základových 

pásov a vnútorná strana obvodových základových pásov.  

2.2.3 Betonáž základových dosiek   

Po technologickej prestávke a časti oddebnenia základových pásov nasleduje vytvorenie 

podkladu z kameniva (makadamu) rozmeru 63-125 mm pod základovú dosku, do kameniva sa 

zavibruje štrk rozmeru 8-16 mm a zhutni sa na požadovanú pevnosť, ktorá je približne 80 MPa. 

Hrúbka danej vrstvy kameniva bude 150 mm. Následne je nutné uloženie uzemňovacích pásov 

. Uzemňovací pás je tvorený z pásovej pozinkovanej ocele rozmerov 45x5 mm a slúži na 

uzemnenie bleskov do zeminy. Pásová oceľ sa spája spojkami typu „pásik-pásik“ a v miestach 

napojenia uzemňovacieho pásu na oceľový drôt a následného vyvedenia aspoň 1 meter nad 

úroveň terénu sa pásik s drôtom spája spojkou typu „pásik-drôt“. Uzemnenie bude vyvedené 

na dvoch protiľahlých rohov budúceho objektu. Po zhotovení uzemnenia vo vodorovnom aj 

zvislom smere je nutné všetky spoje opatriť asfaltovým náterom, aby nedošlo ku korózií 

spojov. Ďalej pred betonážou základovej dosky nasleduje ohnutie výstuže zo základových 

pásov, ktorá bude previazaná s výstužou základovej dosky. Výstuž základovej dosky bude 

tvoriť KARI sieť s veľkosťou ok 150x150 mm a spoločne sa spojí pomocou viazacieho drôtu 

s výstužou zo základov. Nasleduje betonáž základovej dosky. Použitý bude betón C16/20. 

Betón bude na stavbu privezený auto-domiešavačom Man TGS 32.400 BB s objemom bubna 

betónovej zmesi 9m3, kde sa pomocou auto-čerpadla Putzmeister M 26 prepraví do debnenia 
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základovej dosky. Pri betonáži budú štyri osoby. Jedna poverená osoba bude manipulovať 

s čerpadlom betónu, ďalšia osoba kontroluje výstuž počas betonáže a dvaja pracovníci, ktorý 

budú vyrovnávať betónovú zmes a zároveň vibrovať vibračnou lištou Enar QZH. Dôležitá vec 

po betonáži je ošetrovanie zatuhnutého betónu kropením vodou. Intenzitu a množstvo vody 

bude na uvážení stavbyvedúceho, ten na základe praxe a klimatických podmienok určí presný 

postup ošetrovania betónovej základovej dosky. Po vypršaní technologickej prestávky dĺžky 4 

dni sa môže začať s odstránením debnenia základovej dosky.  

2.2.4 Betonáž základových pätiek 

Keďže sa jedná o základové pätky pod prístreškom pri vstupe do objektu, tak podľa návrhu 

projektanta a statickému posudku statika nie je nutné pätky vystužovať. Nie je nutné vytvárať 

debnenie pätiek, pretože sú presne vykopané jamy pre pätky. Pätky sú len tri a ich rozmery sú 

750x750 mm a hĺbka 900 mm. Nie je ani nutné na dne pätky vytvárať vyrovnávaciu betónovú 

mazaninu. Dno základovej špáry pätky je - 1,700 mm od projektovanej nuly objektu. Betonáž 

pätiek bude súčasne prebiehať s betonážou základovej dosky. Betonáže sa zúčastní osoba 

ktorá bude obsluhovať rukáv čerpadla na betón a osoba ktorá zavibruje pätky ponorným 

vibrátorom Atlas Copco DYNAPAC SMART 40 a hladidlom uhladí betónovú zmes. Ošetrovanie 

betónovej zmesi v základových pätkách bude totožné ako u základovej dosky a bude súčasne 

prebiehať na základe pokynov od stavbyvedúceho.  

2.2.5 Výstupná kontrola etapy 

Výstupné kontroly základových konštrukcií realizuje stavbyvedúci a stavebný dozor, ktorý 

kontrolujú geometriu základových konštrukcií podľa projektovej dokumentácie, prestupy cez 

konštrukcie, pevnosť betónu, rovinatosť betónu, ktorá je daná normou +- 5 mm na 2 m. Ďalej 

kontrolujú povrch betónu, správne ošetrovanie betónu a čistotu. Po ukončení výstupnej 

kontroly sa vytvorí zápis do stavebného denníka.  

2.2.6 Stroje, pracovné nástroje, personálne obsadenie  

Stroje: 

Betonáž  -1x auto-domiešavač MAN TGS 32.400 BB 

  -1x auto-čerpadlo Putzmeister M 26 

Pracovné nástroje: 

Debnenie  -1x motorová pila STIHL 261 

  -2x ručná pilka 

  -4x kladivo 

  -4x rolovací meter 

Uzemňovanie  -2x kliešte 

  -2x päťhranný momentový kľúč  

Vystužovanie  -2x kliešte na drôt 

  -1x pákové kliešte na výstuž 

Betonáž  -1x ponorný vibrátor Atlas Copco DYNAPAC SMART  

  -1x plávajúca vibračná lišta Enar QZH  

  -3x lopata  
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  -2x hladidlo 

  -2x murárska lyžica 

Personálne obsadenie: 

Debnenie  -4x tesár 

  -1x vodič nákladného automobilu MAN 12.250 

  -1x obsluha stacionárneho žeriavu Fm GRU, FM BR 

Uzemnenie  -3x pracovník 

Vystužovanie   -2x železiar 

Betonáž základových pásov -1x vodič auto-domiešavača MAN TGS 32.400 BB 

  -1x vodič auto-čerpadla Putzmeister M 26 

  -4x betonár 

Betonáž základovej dosky a pätiek  -1x vodič auto-domiešavača MAN TGS 32.400 BB 

  -1x vodič auto-čerpadla Putzmeister M 26 

  -4x betonár 

 

2.3. Hydroizolácie spodnej stavby 

2.3.1 Nadväznosť na predchádzajúcu etapu 

Nasledujúca etapa po základových konštrukciách sú hydroizolácie. Hydroizolácia spodnej 

stavby sa zhotoví formou hydroizolačného náteru a povlakovej hydroizolácie. Ako prvé je 

nutné skontrolovať monolitický podklad, ostré hrany a výčnelky je nutné zrovnať. Nasleduje 

očistenie povrchu od prachu a iných nečistôt a až po tom môže začať prvá fáza zhotovenia 

hydroizolácie a to je penetračný náter. Druhá fáza hydroizolácie je natavenie asfaltového 

povlakového pásu pomocou plynového horáka na podkladovú konštrukciu, ktorá bude natretá 

penetračným náterom.  

2.3.2 Realizácia hydroizolačného náteru  

Pred realizáciou hydroizolačného náteru je nutné aby stavby vedúci vizuálne a premeraním 

skontroloval monolitickú podkladovú konštrukciu podľa noriem ČSN P 73 0600 a ČSN 72 0210. 

Podkladová konštrukcia by mala byť rovná bez dutín, ostrých zlomov a výstupkov aby 

nepoškodili hydroizoláciu. Kontrola sa realizuje pomocou dvoj metrovej laty pod, ktorou môže 

byť maximálna priehlbina 5 mm. Hrany a kúty by mali spĺňať požiadavky predpísane výrobcom 

hydroizolácie ale doporučené zakrivenie je s minimálnym polomerom 3 mm a maximálna 

výška ostrého hrotu 1,5 mm. Ak tieto podmienky konštrukcia nespĺňa, tak je nutné povrch 

zarovnať a následne znova premerať. Stavbyvedúci je povinný skontrolovať aj prestupy podľa 

projektovej dokumentácie a čistotu povrchu. Povrch by nemal byť špinavý, zaprášený ani 

mastný. Po splnení všetkých vyššie uvedených požiadaviek sa môže začať nanášanie 

penetračného hydroizolačného asfaltového náteru. Asfaltový náter sa dodáva v plechových 

nádobách. Po otvorení nádoby s asfaltovým náterom je nutné tekutinu dostatočne premiešať. 

Náter sa na konštrukciu nanáša pomocou valčeka s násadou vo dvoch vrstvách. Medzi 

jednotlivými vrstvami je nutné dodržiavať technologickú prestávku určenú výrobcom náteru. 

Hydroizolačný náter budú realizovať dvaja pracovníci.  
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2.3.3 Natavovanie hydroizolačných asfaltových pásov 

Pri natavovaní prvej vrstvy asfaltového pásu sa plynovým horákom predhreje povrch 

betónovej dosky, nataví sa izolačný pás a voľne sa položí. Pri pokladaní nataveného 

asfaltového pásu k podkladu sa pás primeranou silou pritlačí k podkladu pomocou oceľovej 

špachtle, nikdy sa pás nepristupuje pracovnou topánkou. Pri natavovaní druhej vrstvy je nutné 

dodržiavať preloženie spojov o polku šírky pásu tak, aby preloženie pásu v prvej vrstve bolo vo 

vrstve druhej prekryté celistvou plochou pásu. Dôležité je, aby sa napojenie asfaltových pásov 

prekrývalo v jednej vrstve po dĺžke (bočný spoj) minimálne 100 mm a priečne (čelný sklon) 

minimálne 150 mm. Prípadne iné prekrytie asfaltových pásov môže byť určené výrobcom. Po 

celoplošnom natavení sa prejdú všetky spoje, natavia sa hrany asfaltových pásov a pritlačia sa 

pomocou nahriatej oceľovej špachtle. Na zhotovení hydroizolácie z asfaltových pásov sa 

zúčastnia 3 pracovníci. Dve osoby budú pracovať s asfaltovými pásmi a jedna osoba bude 

určená na pomocné práce. Pri realizácii hydroizolácie spodnej stavby sa bude hydroizolačný 

náter aj povlaková hydroizolácia zhotovovať aj na vodorovnej aj zvislej konštrukcii. Postup 

v obidvoch prípadoch je rovnaký. V prípade natavovania asfaltového pásu nad úroveň zeminy 

je nutné dodržať minimálny presah izolácie 300 mm nad plánovanú výškovú úroveň budúceho 

upraveného terénu.  

Obr. č. 3 Prekrytie asfaltových pásov 

 

 

2.3.4 Výstupná kontrola etapy 

Pri tejto etape je veľmi dôležitá kvalita zhotovenia hydroizolácie preto stavbyvedúci spolu so 

stavebným dozorom prípadne s majstrom pracovnej čaty prekontrolujú všetky spoje, 

preloženia, záhyby, kúty, prestupy dva krát. Stavbyvedúci spraví náhodnú kontrolu niektorých 

spojov pomocou drôtu so zobáčikom tak, že primeranou silou prejde spoje a overí tak 

navarené okraje. Nasleduje vizuálna kontrola pásov, či nie sú poškodené, prepichnuté a inak 

deformované, nemali by ani obsahovať žiadne vzduchové bubliny. Vytvorená hydroizolácia 

musí byť v súlade s projektovou dokumentáciou, technologickým predpisom a normami ČSN 

73 0600 a ČSN EN 1593. Po kontrole hydroizolácie a prípadnom odstránení vád sa spraví zápis 

do stavebného denníka.  

2.3.5 Pracovné nástroje, personálne obsadenie 

Pracovné nástroje: 

Náter  -2x valček s násadou 
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  -2x murárska štetka  

  -1x miešadlo  

Natavovanie pásov -2x oceľová špachtľa s násadou  

  -2x murárska lyžica  

  -2x propan-butánová fľaša s horákom  

  -2x nôž na lepenku 

  -2x orezávaci nôž 

Personálne obsadenie: 

Náter  -2x pracovník 

Natavovanie pásov  -2x izolatér 

  -1x pomocný pracovník  

2.4 Zvislé konštrukcie 

2.4.1 Nadviazanie na predchádzajúcu etapu 

Etapa zvislé konštrukcie nastáva po zhotovení vodorovných hydroizolácii. Je nutné očistiť 

povrch hydroizolácie pred zahájením prác zvislých konštrukcií.  

2.4.2 Murovanie spodnej stavby 

Riešený objekt je z cela podpivničený. Použitý murovací materiál obvodových stien bude 

z dutých debniacich betónových tvárnic Premac DT, hrúbky 400 mm. Vnútorné nosné steny 

budú vymurované z dutých debniacich betónových tvárnic Premac DT, hrúbky 300 mm. 

Debniace tvárnice budú vystužené aj vo vodorovnou aj v priečnom smere výstužou 

s priemerom 8 mm a zaliate betónovou zálievkou triedy C20/25. 

 

Obr. č. 4 DT tvárnice vystužené a zaliate betónovou zálievkou 

 

 

Murovať sa začne obvodovými stenami. Murári najskôr vytvoria rohové väzby muriva a potom 

budú pokračovať murovaním po obvode celého objektu. Medzi rohovými väzbami sa natiahne 

šnúra, aby sa vytvoril smer roviny pre murovanie. Šnúru pre prvú radu muriva naťahujeme 

medzi prvým a druhým radom rohovej väzby. Potom nasleduje zhotovenie prvého radu 

muriva. Pri pokladaní prvého radu sa tvarovky ukladajú do cementového lôžka. Cementovú 
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maltu zhotovia pracovníci na stavenisku v bubnovej miešačke Atika SX-165. Tvárnice sa 

zrovnávajú do zvislej aj vodorovnej roviny pomocou bublinkovej vodováhy. Po vymurovaní 

prvého radu nastane technologická prestávka na vytuhnutie maltového lôžka. Dĺžka 

technologickej prestávky bude trvať jeden deň. Ďalší deň sa začnú podkladať vo väzbe 

jednotlivé tvarovky až do výšky štvrtej rady. Vo vodorovnom smere medzi každou radou 

tvárnic sa ukladajú dva prúty výstuže priemeru 8 mm a vo zvislom smere sa vkladá výstuž tak, 

aby každá tvárnica obsahovala štyri prúty výstuže priemeru 8 mm. Po vymurovaní štyroch rád 

nasleduje zaliatie dutých tvárnic betónom triedy C16/20 za stáleho vibrovania ponorným 

vibrátorom Atlas Copco DYNAPAC SMART 40, pomocou auto-čerpadla na betón Putzmeister 

M 26. Na zrealizovanie betónovej zálievky je potreba dvoch osôb. Jedna osoba manipuluje 

s rukávom auto-čerpadla a druhá osoba zhutňuje betónovú zmes. Po vytuhnutí prvej zálievky 

betónu sa pokračuje s položením ďalších štyroch rád tvárnic spolu s výstužou. Potom znova 

nasleduje betónová zálievka. Po vytuhnutí druhej zálievky sa položia už len dva rady tvárnic 

aby sme dosiahli požadovanú výšku stien v suteréne podľa projektovej dokumentácie, ktorá 

je 2500 mm. Postup posledných dvoch radov je rovnaký ako pri predchádzajúcich zálievkach. 

Po dokončení obvodových stien začnú pracovníci murovať vnútorné nosné steny, ktoré sú 

z dutých debniacich betónových tvárnic Premac, hrúbky 300 mm. Postup je totožný ako pri 

obvodových stenách. Betónové zálievky sú rovnakej triedy C16/20 a zhotovujú sa po 

vymurovaní štyroch rád tvárnic, vystuženie je z rovnakých profilov aj z rovnakého počtu 

profilov. Požadovaná výška vnútorných nosných stien je 2500 mm. Po dokončení zvislých 

nosných konštrukcií v suteréne je nutné počkať, aby betón dosiahol 70 % z požadovanej 

pevnosti a až potom môže nasledovať ďalšia etapa vodorovných nosných prác. Pevnosť 

betónu kontroluje stavbyvedúci. Na vymurovanie stien v suteréne sú potrebný štyria ľudia. 

Dve osoby murujú steny z tvárnic a dve osoby slúžia na pomocné práce. Na vystužovanie 

debniacich tvárnic sú potrebný dvaja železiari.  

2.4.3 Murovanie vrchnej stavby 

V prvom aj druhom nadzemnom podlaží je použitý murovací systém z tvárnic HELUZ. Na 

obvodové steny budú použité brúsené tvárnice HELUZ Family 2in1, hrúbky 500 mm. Použitý 

materiál vnútorných nosných stien bude HELUZ P15, hrúbky tvárnic sú podľa projektovej 

dokumentácie navrhnuté 300 mm a 250 mm. Tvárnice budú navzájom lepené celoplošným 

tenko vrstvovým lepidlom hrúbky 1 mm. 

Obr. č. 5 Tvárnica HELUZ Family 2in1 
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Pred zahájením murovacích prác je nutné aby stavbyvedúci skontroloval podklad (vodorovnú 

stropnú konštrukciu) podľa projektovej dokumentácie a ČSN 73 0205. Betón podkladovej 

konštrukcie by mal byť vyzretý na 70 %, povrch by mal byť čistý a rovný (rovnosť podkladu 

±15 mm na 10 m dĺžky). 

 

1.NP  

Ako prvé sa začne s vymurovaním rohových väzieb. Keramické tvárnice sa na stropnú 

konštrukciu pokladajú na maltové lôžko z cementovej malty M20 v hrúbke 15 až 25 mm. Medzi 

jednotlivými rohmi sa natiahne šnúra aby sa vytvoril smer roviny pre murovanie. Šnúra pre 

prvý rad muriva sa naťahuje medzi prvým a druhým radom v rohových väzbách. Po 

vymurovaní prvého radu keramických tvárnic nastáva technologická prestávka 24 hodín, na 

vytuhnutie maltového lôžka. Nasledujúci deň po prestávke sa môže pokračovať v murovaním 

obvodových stien. Steny v 1.NP budú vysoké 2750 mm podľa návrhu v projektovej 

dokumentácii, to je 11 radov tvárnic na výšku. Súbežne s obvodovými stenami sa budú 

murovať aj vnútorné nosné steny aby sa dostatočne previazali s obvodovými stenami podľa 

technologického postupu. Vnútorné nosné steny sú podľa návrhu v projektovej dokumentácii 

hrubé 300 mm a 250 mm. Prvá rada tvárnic bude taktiež založená na cementovom lôžku 

v hrúbke 15 až 25 mm. Nosné steny v prvom nadzemnom podlaží budú vysoké 2750 mm podľa 

návrhu. Pri murovaní stien je nutné vynechávať otvory pre okná a dvere, podľa návrhu 

v projektovej dokumentácii. Rozmery otvorov okien a dverí, výšky parapetov sú rôzne preto je 

nutné realizovať murovacie práce v súlade s projektovou dokumentáciou. Murárskych prác sa 

zúčastnia 4 osoby v jednej pracovnej čate. Dve osoby na murárske práce, jedna osoba na 

pomocné práce a jedna osoba na miešanie podkladovej malty a lepidiel.  

 

2.NP 

Rovnakým spôsobom sa budú realizovať murárske práce aj 2.NP. Tie sa však môžu začať až po 

zrealizovaní stropnej konštrukcie nad prvým nadzemným podlažím a po dosiahnutí 

požadovanej pevnosti betónu. V tomto podlaží sa steny vymurujú len do výšky štyroch radov 

tvárnic, to je 1000 mm od stropu v danom podlaží. Potom nasleduje etapa vodorovných 

konštrukcií (železobetónové stužujúce vence), táto etapa bude riešená neskôr vo vodorovných 

konštrukciách. Po dokončení železobetónových vencov a dostatočnej technologickej 

prestávke sa pokračuje s murovaním obvodových štítových stien. Štítové steny sa nachádzajú 

na severovýchodnej a juhozápadnej strane objektu. Štítové steny budú realizované 

z keramických tvárnic HELUZ Family 2in1 na tenko vrstvové lepidlo ako obvodové steny. Je 

nutné dbať na otvory pre okná ako je navrhnuté v projektovej dokumentácii. Výška štítových 

stien bude siahať po vrchnú časť krovu. Krov bude riešený v ďalšej etape neskôr. Nosné steny 

v tomto podlaží budú realizované z brúsených keramických tvárnic HELUZ P15, hrúbky 300 

mm. Výška nosných stien bude 2950 mm od úrovne stropu. Taktiež je nutné vytvoriť otvory 

v nosných stenách podľa návrhu v projekte. Murárskych prác v tomto podlaží sa zúčastní 

rovnaká pracovná čata ako v prvom podlaží a to sú štyria pracovníci. Dve osoby budú 

realizovať murárske práce, jedna osoba pomocné práce a jedna osoba na miešanie 

podkladovej malty a lepidiel.  
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2.4.4 Priečky  

Po dokončení zvislých nosných konštrukcií a vodorovných nosných konštrukcií sa môže začať 

realizovať murovanie priečok. V harmonograme prác je navrhnutý čas zhotovenia priečok 

počas technologických prestávok (napríklad počas technologickej prestávky tvrdnutia stropnej 

konštrukcie). Priečky sú nenosné konštrukcie, tvorené z keramických tvárnic Heluz. Hrúbky 

priečok  v objekte podľa návrhu budú 100, 115 a 140 mm. Priečky sa nachádzajú vo všetkých 

podlažiach objektu, podľa návrhu v projektovej dokumentácií. Murovanie priečok bude na 

tom istom princípe ako murovanie nosných stien. Prvý rad tvárnic bude osadený do maltového 

lôžka. Priečky budú kotvené do obvodových a vnútorných nosných stien pomocou oceľových 

pozinkovaných profilov a skrutiek. Medzera ktorá vznikne medzi stropom a vrchnou časťou 

priečky (približne 20 mm) bude vyplnená expandovaným polystyrénom EPS. Murovania 

priečok v celom objekte sa zúčastní rovnaká pracovná čata ako pri murovaní vnútorných 

nosných a obvodových stien a to sú štyria pracovníci. Dve osoby budú realizovať murárske 

práce, jedna osoba pomocné práce a jedna osoba na miešanie podkladovej malty a lepidiel. 

2.4.5 Osadenie prekladov  

Preklady použité na tejto stavbe sú od firmy HELUZ. Všetky preklady sú typu nosné preklady 

HELUZ 23,8, len dĺžky prekladov sa líšia podľa veľkosti otvoru nad, ktorým budú použité. Dĺžky 

prekladov v tomto objekte sú 1000, 1250, 1500, 2000, 2250 a 3000 mm. Presné umiestnenie 

prekladov podľa typu je nutné riešiť podľa projektovej dokumentácie. Minimálne uloženie 

prekladov na každej strane je 150 mm, pri väčších dĺžkach je uloženie väčšie. Presné uloženia 

udáva výrobca. Pri otvoroch svetlosťou väčších ako 2 metre sa vyžaduje použitie montážnej 

podpory prekladu, pokiaľ nedosiahne murivo nad prekladom dostatočnú únosnosť, to 

znamená 7 dní od murovania tvárnic nad prekladom podľa katalógu výrobcu. Keramické 

tvárnice nad prekladmi sa budú murovať do maltového lôžka hrúbky 20 mm. Počet 

pracovníkov potrebných na montáž prekladov je závislý na váhe prekladu ale minimálny počet 

sú dvaja pracovníci.  

2.4.6 Výstupná kontrola etapy  

Kontrolu zvislých konštrukcií realizuje stavbyvedúci a stavebný dozor. Zúčastnený vizuálne a 

premeraním kontrolujú správnosť zhotovených konštrukcií podľa projektovej dokumentácie 

a noriem ČSN 73 0212-1, ČSN 73 0205 (geometrické rozmery, zvislosť, kolmosť), polohy 

a rozmery otvorov. Po ukončení kontroly a odstránení prípadných nedostatkov sa spraví zápis 

do stavebného denníka a zúčastnené osoby denník podpíšu.  

2.4.7 Stroje, pracovné nástroje, personálne obsadenie 

Stroje: 

Primárna doprava materiálu  -1x nákladný automobil MAN 12.250 

Stavenisková preprava materiálu  -1x stacionárny žeriav Fm GRU, FM BR 

Betonáž  -1x auto-domiešavač MAN TGS 32.400 BB 

  -1x auto-čerpadlo Putzmeister M 26 



 

37 
 

Pracovné nástroje:  

Stratené debnenie  -2x murárska lyžica 

  -2x vodováha 

  -1x dvojmetrová lata  

  -4x šnúra 50 m dlhá  

  -3x rolovací meter  

  -3x murárske kladivo 

  -2x fúrik  

  -1x ponorný vibrátor Atlas Copco Dynapac Smart 40 

  -1x stavebná miešačka Atika SX-165 

Keramické tvárnice  -2x murárska lyžica 

  -2x vodováha 

  -1x dvojmetrová lata  

  -4x šnúra 50 m dlhá  

  -3x rolovací meter  

  -3x murárske kladivo 

  -1x ručná miešačka Gude GRW 1800 

  -1x stavebná miešačka Atika SX-165 

  -1x murárska vaňa na maltu 

Osadzovanie prekladov  -1x ručná miešačka Gude GRW 1800 

  -2x rolovací meter 

  -1x vodováha 

Personálne obsadenie: 

Stratené debnenie  -1x obsluha stacionárneho žeriavu Fm GRU, FM BR 

  -1x vodič nákladného automobilu MAN 12.250 

  -1x vodič auto-domiešavača MAN TGS 32.400 BB 

  -1x vodič auto-čerpadla Putzmeister M 26 

  -2x murár 

  -2x pomocný pracovník 

Keramické tvárnice  -1x obsluha stacionárneho žeriavu Fm GRU, FM BR 

  -1x vodič nákladného automobilu MAN 12.250 

  -2x murár 

  -2x pomocný pracovník 

Preklady  -3x pracovník 

 

2.5 Vodorovné konštrukcie  

2.5.1 Nadväznosť na predchádzajúcu etapu 

V etape vodorovné konštrukcie budú riešené vodorovné stužujúce vence a stropy. Pred 

začatím tejto etapy musí byť hotová etapa zvislé nosné konštrukcie. Vo všetkých podlažiach 

stavby sa musí však počkať na uplynutie technologických prestávok. V suteréne betón 
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v stratenom debnení musí dosahovať aspoň 70% predpísanej pevnosti. Pevnosť betónu sa 

skúša na odliatej kocke betónu rozmerov 150 x 150 mm. Kontrolu betónu zrealizuje 

stavbyvedúci pomocou Schmidtovho kladivka. Prekontroluje sa rovnosť  zvislých konštrukcií 

podľa projektovej dokumentácie a noriem ČSN 73 0212-1, ČSN 73 0205 a čistota.  

2.5.2 Vodorovné stužujúce vence 

Stužujúce vence slúžia na stuženie zvislých konštrukcií vo vodorovnom smere, tak v tomto 

objekte sa budú realizovať stužujúce vence nad obvodovými stenami a nad vnútornými 

nosnými stenami. Stužujúce vence budú zhotovené podľa návrhu z betónu triedy C20/25 

a ocele B500B.  

 

Suterén a 1.NP  

Šírky stužujúcich vencov nad obvodovými stenami sú 450 mm a nad vnútornými nosnými 

stenami 300 mm a 250 mm ale v tomto objekte sú železobetónové vence súčasťou 

železobetónovej stropnej konštrukcie. Tak rozdiel bude v tom, že v mieste vencov bude 

väčšia miera vystuženia ako v stropnej doske. Vystuženia vencov sa zúčastnia štyria železiari. 

Priemery a množstvo výstuže určí statik na základe statického výpočtu. Debnenie stužujúcich 

vencov sa bude zhotovovať len z vonkajšej strany obvodových vencov, ostatné strany nie je 

nutné debniť, pretože vence sú súčasťou stropnej dosky. Debnenie bude zo smrekových 

dosiek, vysoké 230 mm. Na realizácii debnenia sa zúčastnia štyria tesári. Z vnútornej strany 

debnenia sa vloží polystyrén EPS (biely), široký 50 mm a vysoký 230 mm, ktorý bude slúžiť 

ako tepelná izolácia. Betonáž stužujúcich vencov bude podrobnejšie rozpísaná v ďalšom 

bode 2.5.3Vodorovné stropné konštrukcie.  

 

2.NP  

V podkroví sa stužujúce vence budú realizovať len na obvodových stenách, vo výške 1000 mm 

nad stropnou konštrukciou. Veniec bude podľa návrhu v projektovej dokumentácii vysoký 250 

mm a široký 450 mm, zhotovený z betónu triedy C20/25 a ocele B500B. Priemery a množstvo 

výstuže určí statik na základe statického výpočtu. Vystuženia vencov sa zúčastnia štyria 

železiari. Debnenie železobetónových vencov v tomto podlaží bude aj z vnútornej aj 

z vonkajšej strany zo smrekových dosiek. Výška debnenia je 250 mm. Na realizácii debnenia sa 

zúčastnia štyria tesári. Z vnútornej strany vonkajšieho debnenia sa vloží polystyrén EPS (biely), 

široký 50 mm a vysoký 250 mm, ktorý bude slúžiť ako tepelná izolácia. V druhom nadzemnom 

podlaží pri realizácii železobetónových vencov musíme dbať na to, že na juhovýchodnej a 

severozápadnej strane budú na vencoch umiestnené prvky krovu (pomúrnice). Preto je nutné 

do týchto vencov umiestniť kotvenie pre pomúrnicu. Kotvenie sa skladá zo závitovej tyče 

priemeru 16 mm a matice M 16, umiestňuje sa v strede šírky venca a to každé dva metre po 

dĺžke venca. Po dokončení debnenia, zhotovení vystuženia, umiestnenia kotiev pre pomúrnice 

a po vložení tepelnej izolácie sa môže pokračovať betonážou stužujúcich vencov. Betonáže sa 

zúčastnia traja pracovníci. Jeden bude manipulovať s rukávom betónového čerpadla, druhý 

pracovník bude ručne hutniť betónovú zmes pomocou odrezku z betonárskej výstuže a tretí 

pracovník bude pomocou murárskeho hladidla hladiť povrch betónovej zmesi. 
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2.5.3 Vodorovné stropné konštrukcie 

Vodorovné stropné konštrukcie v tomto objekte budú umiestnené nad suterénom a nad 

prvým nadzemným podlažím. Stropná doska v 1.NP bude ešte obsahovať konzolovú 

balkónovú konštrukciu. Balkónová konštrukcia bude mať rozmery 1,2 x 7,0 m a jej hrúbka bude 

150 mm. Výstuž v balkónovej doske bude previazaná s výstužou v strope. Ako prvé pred 

zhotovením vodorovných stropných konštrukcií  je nutné zhotoviť debnenie. Debnenie bude 

systémové a prenajaté od firmy DOKA. Na stavbu bude dovezené pomocou nákladného 

automobilu MAN 12.250. O vyloženie debnenia a uloženia na skládku sa postará stacionárny 

žeriav Fm GRU, FM BR. Navrhnuté debnenie na tento objekt je štvorprvkové (plášť, priečny 

nosník, pozdĺžny nosník a nastaviteľné stojky). Plášť debnenia tvoria plošné dielce 

(trojvrstvové lepené dosky), ktoré sú ukladané na zraz na podpernú konštrukciu (na priečne 

nosníky). Nosníky pozdĺžne aj priečne sú tvaru písmena I a taktiež sa skladajú z lepených 

dosiek. Podpernú konštrukciu tvoria hliníkové stojky. Stojka sa skladá z hlavy, drieku a päty 

stojky. V návrhu sú navrhnuté dva druhy stojok. Druhý druh stojky obsahuje všetky časti ako 

prvý len ešte obsahuje trojnožku, aby bola dosiahnutá lepšia stabilita. Každý pozdĺžny nosník 

musí obsahovať minimálne dve stojky s trojnožkou. Postup zhotovenia systémového debnenia 

udáva výrobca, technologický predpis na zhotovenie debnenia a výkres debnenia.  

Ako prvé sa začne s osadzovaním stojok, nastavíme ich na požadovanú výšku a osadíme ich 

podľa návrhu. Na vrch stojky umiestnime vidlicovú hlavu tam, kde sa zdvojujú nosníky alebo 

vidlicovú čeľusť tam, kde prebieha jeden nosník. Nosníkovou vidlicou dvíhame nosníky 

debnenia do výšky a ukladáme ich na stojky. Týmto sú uložené nosníky sekundárneho roštu. 

Následne sa ukladajú nosníky primárneho roštu kolmo na sekundárne. Polohu nosníkov a 

stojok ukladáme podľa návrhu. Maximálna vzdialenosť stojok od seba je 1,5 m. Vodorovnosť 

zhotoveného roštu sa kontroluje technickou niveláciou. Na zhotovený rošt ukladáme debniace 

lepené dosky. Všetky nepravidelné tvary zabezpečíme zrezaním preglejky motorovou 

reťazovou pílou Stihl 261 do požadovaného tvaru. Styk dosiek a nosníkov zaistíme klincami. 

Znova prevedieme technickú niveláciu zhotoveného debnenia. Po zhotovení debnenia je 

nutné vykonať kontrolu debnenia z hľadiska pevnosti, stability a tesnosti. Na realizácii 

debnenia sa zúčastnia štyria tesári. To bol postup zhotovenia debnenia vodorovnej časti 

budúceho stropu. Zvislé časti debnenia po obvode stropu nie je nutné realizovať, pretože tie 

budú zhotovené už v etape stužujúcich vencov ako je popísané v bode 2.5.2. 

Obr. č. 6 Štvorprvkové systémové debnenie 
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Po ukončení debniacich prác nasleduje impregnácia debnenia oddebňovacím prípravkom. 

Nanášaná bude pomocou valčekov na maľovanie. Po uschnutí oddebňovacieho prípravku sa 

môže začať s vystužovaním stropu. Vystuženie bude tvorené oceľovými prútovými prvkami, 

počet a priemery výstuže budú podľa návrhu statika, ktorý zhotoví statický výpočet a výkres 

výstuže. Výstuž stropu sa previaže s už zhotovenou výstužou vodorovných vencov. Vystuženia 

stropov sa zúčastnia štyria železiari. Oceľová výstuž bude na stavbu dovezená nákladným 

automobilom MAN 12.250 a vyložená a uložená na skládku pomocou stacionárneho žeriavu 

Fm GRU, FM BR. Po zhotovení výstuže sa môže začať s betonážou vodorovných stropov 

a stužujúcich vencov. Betón bude dovezený na stavbu pomocou auto-domiešavača MAN TGS 

32.400 BB, ktorý sa pristaví na požadované miesto k auto-čerpadlu Putzmeister M 26, do 

ktorého bude sypať betónovú zmes. Auto-čerpadlo zaistí na stavbe sekundárny prenos 

betónovej zmesi rovno do debnenia stropu a vencov. Použitý betón je triedy C 20/25. Sypanie 

betónovej zmesi je dovolené z maximálne výšky 1,5 m, doporučená výška je 15 až 20 cm nad 

konečnou výškou konštrukcie. Betónovanie stropnej konštrukcie a vencov prebieha v jednej 

vrstve a to v hrúbke 230 mm. Požadovanú hrúbku dosky zabezpečíme tak, že betón zarovnáme 

s debnením pomocou plávajúcej vibračnej lišty Enar QZH. Plávajúca lata nesmie byť príliš dlho 

na jednom mieste aby nevyplavovala tekutú časť betónu. Vibračná lata nám poslúži aj na 

hutnenie aj na zarovnanie betónovej zmesi. Po vybetónovaní celého stropu nasleduje 

technologická prestávka. Počas technologickej prestávky je potrebné vybetónovanú 

konštrukciu ošetrovať nezávadnou vodou. Povrch sa kropí niekoľko krát za deň, závisí od 

počasia a od pokynov stavbyvedúceho. V prípade vysokých teplôt sa povrch zakryje PE fóliou 

aby nedochádzalo k rýchlemu vysušovaniu, dochádzalo by k porušovaniu betónu vplyvom 

zmršťovania. Približne po 7 dňoch sa konštrukcia stropu čiastočne oddební. Pevnosť betónu 

by mala vykazovať približne 70 % z požadovanej pevnosti, zistíme ju na základe skúšky 

Schmidtovým kladivkom. Začne sa znížením stojok a postupným odoberaním primárnych 

nosníkov. Nechajú sa primárne nosníky len pod stykom debniacich dosiek. Odoberú sa 

debniace dosky a ostatné primárne nosníky. Stojky sa zvýšia tak aby pevne podopierali 

sekundárne nosníky. Po 28 dňoch dôjde ku kompletnému oddebneniu. Stojky sa znížia a 

odoberú sa sekundárne nosníky, potom stojky až do úplného rozobratia. Na zhotovenie 

stropnej konštrukcie bude dohliadať stavebný dozor. Ten kontroluje dodržiavanie 

technologických postupov betónovanie, hutnenie a bezpečnosť na pracovisku. Správnosť 

uloženia výstuže skontroluje statik, ktorý navrhoval konštrukciu. Statik taktiež skontroluje 

zhotovenie debnenia. Betonáže sa zúčastnia štyria pracovníci. Jeden bude manipulovať 

s rukávom betónového čerpadla, druhý pracovník bude hutniť betónovú zmes pomocou 

plávajúcej vibračnej laty Enar QZH, tretí pracovník bude rozhadzovať betónovú zmes a štvrtý 

pracovník bude kontrolovať presnú hrúbku betónovej zmesi. 

2.5.4 Výstupná kontrola etapy 

Výstupné kontroly stropných konštrukcií realizujú stavbyvedúci a stavebný dozor, ktorý 

kontrolujú geometriu stropných konštrukcií podľa projektovej dokumentácie, prestupy cez 

konštrukciu, pevnosť betónu, rovinnatosť betónu, ktorá je daná normou ± 5 mm na 2 m. Ďalej 

kontrolujú povrch betónu, správne ošetrovanie betónu a čistotu. Po ukončení výstupnej 

kontroly sa vytvorí zápis do stavebného denníka.  
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2.5.5 Stroje, pracovné nástroje, personálne obsadenie  

Stroje: 

Betonáž  -1x auto-domiešavač MAN TGS 32.400 BB 

  -1x auto-čerpadlo Putzmeister M 26 

Mimo stav. doprava výstuže -1x nákladný automobil MAN 12.250 

Mimo stav. doprava debnenia -1x nákladný automobil MAN 12.250 

Stavenisková preprava výstuže  -1x stacionárny žeriav Fm GRU, FM BR 

Stavenisková preprava debnenia  -1x stacionárny žeriav Fm GRU, FM BR 

Pracovné nástroje: 

Debnenie  -1x motorová pila STIHL 261 

  -4x kladivo 

  -4x rolovací meter 

Vystužovanie  -4x kliešte na oceľový drôt 

  -2x pákové kliešte na oceľovú výstuž 

  -4x rolovací meter 

  -1x Zvárací prístroj Extol Premium IW 140 A 

  -1x uhlová brúska Makita GA5030 

Betonáž  -1x plávajúca vibračná lišta Enar QZH  

  -3x lopata  

  -1x hladidlo 

Personálne obsadenie: 

Debnenie  -4x tesár 

  -1x vodič nákladného automobilu MAN 12.250 

  -1x obsluha stacionárneho žeriavu Fm GRU, FM BR 

Vystužovanie  -4x železiar 

  -1x vodič nákladného automobilu MAN 12.250 

  -1x obsluha stacionárneho žeriavu Fm GRU, FM BR 

Betonáž -1x vodič auto-domiešavača MAN TGS 32.400 BB 

  -1x vodič auto-čerpadla Putzmeister M 26 

  -4x betonár 

 

2.6 Schodiskové konštrukcie 

2.6.1 Nadväznosť na predchádzajúcu etapu 

Schodiská v tomto objekte sú podľa návrhu dve. V suteréne a v prvom nadzemnom podlaží. 

Táto etapa bude rozdelená na dve časti, schodisko v suteréne a schodisko v prvom 

nadzemnom podlaží. V prvej časti etapy musí byť zhotovený strop nad suterénom a v druhej 

časti musí byť zhotovený strop nad prvým nadzemným podlažím.  
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2.6.2 Zhotovenie schodiska  

Pred zhotovením schodiska by sa mali vyznačiť rozmery a výšky stupňov a medzi podesty na 

steny, ktoré sú navrhnuté v projektovej dokumentácií. Pri tejto etape sa začne s debnením 

schodiskového ramena a podesty. Debnenie bude tvorené zo smrekových dosiek z dôvodu 

rezania rôznych tvarov dosiek. Drevené debnenie bude podopreté drevenými smrekovými 

stojkami. Po zhotovení debnenia ramien a podesty nasleduje vystuženie ramien a podesty. 

Druh, rozmery a množstvo výstuže vypočíta statik a dodá statický posudok s výkresmi výstuže. 

Výstuž schodiska sa previaže s výstužou stropov, ktorá sa do stropu umiestnila pred betonážou 

stropu. Čakacia výstuž je dlhá 1 meter. Po zhotovení výstuže, sa dokončí debnenie jednotlivých 

stupňov. Dosky, ktoré sa použijú na debnenie stupňov sú presne vysoké ako budú budúce 

stupne, z toho dôvodu aby sme vedeli presne zhotoviť stupne rovnakej výšky. Počet, rozmery 

a tvar debnenia pre schodisko je vo výkaze výmer, ktorý sa nachádza v rozpočte. Na 

zhotovenie debnenia sa zúčastnia štyria tesári. Výstuž bude na stavenisko dovezená spolu 

s výstužou pre vodorovné a zvislé konštrukcie nákladným automobilom MAN 12.250. 

Vyloženie a uloženie výstuže na skládku bude pomocou stacionárneho žeriavu Fm GRU, FM 

BR. Vystuženia schodiska sa zúčastnia štyria železiari. Nasleduje betonáž schodiska. Betón 

bude na stavbu privezený pomocou auto-domiešavača MAN TGS 32.400 BB a pomocou auto-

čerpadla Putzmeister M 26 bude dopravený do debnenia schodiska. Betonáže sa zúčastnia 3 

betonári. Jeden bude manipulovať s rukávom auto-čerpadla, druhý bude rozhadzovať 

betónovú zmes lopatou a posledný bude hladiť betónovú zmes hladidlom. Po vybetónovaní 

schodiska nasleduje technologická prestávka. Počas technologickej prestávky je potrebné 

vybetónovanú konštrukciu ošetrovať nezávadnou vodou. Povrch sa kropí niekoľko krát za deň, 

závisí od počasia a od pokynov stavbyvedúceho. V prípade vysokých teplôt sa povrch zakryje 

PE fóliou aby nedochádzalo k rýchlemu vysušovaniu, dochádzalo by k porušovaniu betónu 

vplyvom zmršťovania. Približne po 7 dňoch sa konštrukcia schodiska čiastočne oddební. Aby 

sa bolo možné po schodisku lepšie pohybovať. Pevnosť betónu by mala vykazovať približne 70 

% z požadovanej pevnosti, zistíme ju na základe skúšky Schmidtovým kladivkom. Po 28 dňoch 

od betonáže dôjde ku kompletnému oddebneniu. Na zhotovenie schodiskovej konštrukcie 

bude dohliadať stavebný dozor. Ten kontroluje dodržiavanie technologických postupov, 

betónovanie, hutnenie a bezpečnosť na pracovisku. Správnosť uloženia výstuže skontroluje 

statik, ktorý navrhoval konštrukciu. Statik taktiež skontroluje zhotovenie a stabilitu debnenia.  

2.6.3 Výstupná kontrola etapy 

Výstupnej kontroly schodiskovej konštrukcie sa zúčastnia stavbyvedúci a stavebný dozor, 

ktorý kontrolujú geometriu schodiskovej konštrukcie, rozmery a výšky stupňov podľa 

projektovej dokumentácie. Ďalej kontrolujú povrch betónu, správne ošetrovanie betónu 

a čistotu. Po ukončení výstupnej kontroly sa vytvorí zápis do stavebného denníka.  

2.6.4 Stroje, pracovné nástroje, personálne obsadenie  

Stroje: 

Betonáž  -1x auto-domiešavač MAN TGS 32.400 BB 

  -1x auto-čerpadlo Putzmeister M 26 

Primárna doprava výstuže -1x nákladný automobil MAN 12.250 
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Primárna doprava debnenia -1x nákladný automobil MAN 12.250 

Stavenisková preprava výstuže  -1x stacionárny žeriav Fm GRU, FM BR 

Stavenisková preprava debnenia  -1x stacionárny žeriav Fm GRU, FM BR 

Pracovné nástroje: 

Debnenie  -1x motorová pila STIHL 261 

  -2x ručná pilka 

  -4x kladivo 

  -4x rolovací meter 

Vystužovanie  -4x kliešte na oceľový drôt 

  -2x pákové kliešte na oceľovú výstuž 

  -4x rolovací meter 

  -1x Zvárací prístroj Extol Premium IW 140 A 

  -1x uhlová brúska Makita GA5030 

Betonáž  -2x lopata  

  -1x hladidlo 

Personálne obsadenie: 

Debnenie  -4x tesár 

  -1x vodič nákladného automobilu MAN 12.250 

  -1x obsluha stacionárneho žeriavu Fm GRU, FM BR 

Vystužovanie  -4x železiar 

  -1x vodič nákladného automobilu MAN 12.250 

  -1x obsluha stacionárneho žeriavu Fm GRU, FM BR 

Betonáž -1x vodič auto-domiešavača MAN TGS 32.400 BB 

  -1x vodič auto-čerpadla Putzmeister M 26 

  -3x betonár 

 

2.7 Krov  

2.7.1 Nadväznosť na predchádzajúcu etapu 

Téma krov je podrobne riešená v technologickom predpise, ktorý sa nachádza v 6. bode tejto 

záverečnej práce.  

Etapa krov sa môže začať po zhotovení stropu nad prvým nadzemným podlažím 

a vymurovaním prímurovky so železobetónovými vencami, vymurovaním vnútorných nosných 

stien a štítových stien zo severovýchodnej a z juhozápadnej strany. Nosné a štítové steny budú 

slúžiť ako nosná konštrukcia pre väznice. Železobetónové vence, na ktoré sa budú pokladať 

pomúrnice musia dosahovať 70 % hodnoty z kockovej pevnosti, to odpovedá trom dňom 

technologickej prestávky. Je nutné poukladať na železobetónové vence asfaltové 

hydroizolačné pásy, aby sa nešírila vlhkosť z betónu do drevených prvkov krovu (pomúrnic). 

Všetky prvky krovu sú drevené okrem stredových väzníc. Väznice sa skladajú z dvoch navzájom 

pozdĺžne zvarených oceľových profilov U 160 mm. 
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2.7.2 Väznicový krov 

Všetky drevené prvky krovu budú vopred tlakovo naimpregnované prípravkom Krovsan. Slúži 

ako penetračný náter proti znehodnoteniu dreva drevokaznými hubami a hmyzom v 

exteriéroch a interiéroch. Neskôr zhotovené spoje budú taktiež dodatočne tlakovo 

naimpregnované. Oceľové prvky krovu (väznice) budú odmastené, otriskané, natreté 1 krát 

základným a 2 krát vrchným náterom syntetickou farbou minimálnej hrúbky 120 mikrónov 

podľa požiadavky investora. Spojovací materiál bude pozinkovaný. Prvky krovu budú na stavbu 

dovezené nákladným automobilom MAN 12.250. Vyloženie, stavenisková preprava a montáž 

krovu bude realizovaný pomocou stacionárneho žeriavu Fm GRU, FM BR, ktorý poslúži aj pri 

zhotovovaní krovu. Na zhotovení krovu sa zúčastni 5 tesárov.  

Pomúrnica 

Na železobetónový veniec, ktorý obsahuje závitové tyče priemeru 16 mm vzdialené každé dva 

metre od seba pre uchytenie pomúrnice a hydroizolačné pásy, ktoré sú uložené na pomúrnici 

sa môžu uložiť drevené pomúrnice rozmeru 160x160 mm s vopred vyvŕtanými otvormi pre 

uchytenie. Pomúrnice sa uchytia na závitové tyče pomocou podložky s priemerom 60 mm 

a matice M 16.  

Väznice  

Na vymurované nosné konštrukcie (štítové steny a vnútorné nosné steny) sa osadia oceľové 

stredové väznice. Väznica sa skladá z navzájom zvarených dvoch oceľových profilov U 160.  

Krokvy 

Všetky použité krokvy na danom krove majú prierez rozmeru 100x180 mm. Ako prvé sa začnú 

osadzovať krajné krokvy. Na to bude nadväzovať montáž ostatných krokiev. Krokvy sú 

osedlané na stredovú väznicu a pomúrnicu Osedlanie je približne 1/5 z výšky krokvy. V mieste 

osedlania krokvy s pomúrnicou je spoj zaistený priklincovaním. V mieste osedlania krokvy so 

stredovou väznicou je spoj zaistený pomocou perforovaného pozinkovaného profilu L, ktorý 

je do krokvy priskrutkovaný drevo skrutkami 4 krát 10x70 a na väznicu nastrelený z oboch 

strán. Pri ukladaní krokiev nutné dodržiavať vzdialenosti určené v projektovej dokumentácii. 

Klieštiny 

Klieštiny (pod väznicou) sú osadzované vo dvojici na každú krokvu okrem jednej krokvy ktorá 

sa nachádza pri komíne. Tam je z požiarneho hľadiska (minimálna vzdialenosť dreveného 

prvku od komína 50mm) a z nedostatku miesta vynechá jedna klieština zo strany od komína. 

Klieštiny vzájomne stužujú krokvy, ku ktorým sú pripevnené klincovým spojom, dodatočne sa 

spájajú závitovou tyčou s priemerom 16 mm do vopred vyvŕtaného otvoru. Na pozinkovanú 

závitovú tyč budú z oboch strán navlečené pozinkované podložky M 16*3 vonkajší priemer 60 

mm. Pevnosť spoja bude zabezpečená  maticou M 16 ktorá bude z oboch strán dotiahnutá. 

Spoj medzi väznicou a klieštinou sa nazýva zapustenie. Väznice sú do klieštin zapustené 

minimálne 20 mm. Rozmer klieštiny v priereze je 50x160 mm. 

Kontralaty 

Použité prvky sú rozmerov 50x50 mm. Slúžia na zachytenie fólie a vytvárajú odvetrávaciu 

medzeru. Osadzujú sa pozdĺž každej krokvy, ku ktorej sú prichytené skrutkami. 
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Laty  

Prvky použité ako latovanie majú rozmery 50x50 mm. Na kontralaty sa priečne pripevňuje 

latovanie na ktoré sa bude osadzovať strešná krytina. Latovanie je ku kontralatám pripevnené 

skrutkami do dreva. Osová vzdialenosť medzi jednotlivými latami bude 380 mm. Vzdialenosť 

je predpísaná podľa výrobcu a druhu krytiny. 

2.7.3 Výstupná kontrola etapy 

Výstupnú kontrolu realizuje stavbyvedúci vizuálne a meraním podľa technologického postupu 

a projektovej dokumentácie. Kontroluje rozmery krovu, tuhosť, celkovú kvalitu zhotovenia a 

kvalitu spojov. Dôležité je skontrolovať, či sú všetky prvky v krove a spoje naimpregnované.  

2.7.4 Stroje, pracovné nástroje, personálne obsadenie  

Stroje: 

Mimo stav. doprava prvkov krovu -1x nákladný automobil MAN 12.250 

Stav. preprava prvkov krovu -1x stacionárny žeriav Fm GRU, FM BR 

Pracovné nástroje: 

Tvorba tesárskych spojov -2x motorová pila STIHL 261 

  -3x ručná pilka 

  -4x kladivo 

  -4x rolovací meter 

  -1x príklepová vŕtačka BOSCH GSB 13 RE 

Montáž krovu  -4x kladivo  

  -4x rolovací meter 

Personálne obsadenie: 

Preprava krovu  -1x vodič nákladného automobilu MAN 12.250 

  -1x obsluha stacionárneho žeriavu Fm GRU, FM BR 

Zhotovenie krovu  -4x tesár 

  -1x obsluha stacionárneho žeriavu Fm GRU, FM BR 
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Táto etapa obsahuje spracovaný časový a finančný plán hrubej výstavby rodinného domu 

v Púchove.  

Časový plán výstavby (riadkový harmonogram) som spracoval pomocou programu Contec. 

V harmonograme je možné zistiť doby trvania jednotlivých činností, dĺžky technologických 

prestávok, počet pracovníkov vykonávajúcich danú prácu. Harmonogram slúži ako časový 

predpis na celú dobu výstavby objektu. Jednotlivé položky v riadkovom harmonograme som 

spracoval na základe položkového rozpočtu vytvoreného pomocou programu BuildPower S.  

Finančný plán je vytvorený v programe Excel (študentská verzia). Finančný plán obsahuje 

podrobne ocenenú realizáciu hrubej stavby rodinného domu.  

Časový a finančný plán je doložený v samostatnej prílohe v prílohách bakalárskej práce. 
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4.1 Základné informácie o stavbe  

4.1.1 Identifikačné údaje 

Názov:  Rodinný dom v Púchove 

Miesto stavby:  Púchov 020 01  

  Katastrálne územie Púchov 

  Parcelné č. 2443/55, 2443/69 

Investor:  Ing. Ján Križák  

  Školská 135/60  

 Dolné Kočkovce 020 01  

Druh stavby:  Rodinný dom na bývanie 

 

4.1.2 Základné parametre stavby 

Stavba sa realizuje v meste Púchov na parcelách č. 2443/55 a 2443/69, ktoré boli pôvodne 

vedené ako stavebné pozemky. Plocha parciel je 1576 m². Pozemok je v mierne svahovitom 

teréne. Poloha stavby nie je v záplavovom území rieky Váh a ani  v žiadnom ochrannom 

pásme. Jedná sa o murovaný stredne veľký rodinný dom s dvoma nadzemnými a jedným 

podzemným podlažím. Konštrukčná výška v suteréne je 2730 mm a v nadzemnom podlaží 

2980 mm. Nosné konštrukcie v nadzemných podlažiach sú tvorené keramickým murovacím 

systémom HELUZ. Nosné konštrukcie v suteréne sú tvorené z dutých tvárnic, ktoré budú 

vystužené a zaliate betónom. Stropy sú zo železobetónovej monolitickej dosky hrúbky 230 mm 

vo všetkých podlažiach. Zastrešenie objektu je tvorené sedlovou strechou, ktorá je zakrytá 

krytinou Tondach Samba. Základy sú tvorené ako betónové monolitické pásy. Suterén je 

izolovaný proti zemnej vlhkosti vodorovnou aj zvislou izoláciou. Pôdorysné rozmery objektu 

sú 14,0 x 11,0 m. Pred objektom je vedená elektrická sieť, na ktorú sa objekt pripojí pomocou 

novej prípojky. Vodovod je riešený vŕtanou studňou a vodovodnou prípojkou. Kanalizácia je 

riešená kanalizačným potrubím ktoré vedie do žumpy. Ostatné siete nie sú potrebné na 

výstavbu a užívanie rodinného domu. Prístup na stavenisko je po spevnenej betónovej 

príjazdovej ceste šírky 5 m, ktorá sa napája na komunikáciu prvej triedy I/49. 
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4.2 Potreba a spotreba rozhodujúcich médií a hmôt, ich zaistenie  

 

Tabuľka č. 1 Spotreba vody pre rozhodujúcu etapu  

Ozn. Druh Merná 

jednotka 

Spotreba 

(norma, 

priemer) 

Množstvo 

m.j 

Potrebné 

množstvo v 

(l) 

A Ošetrovanie 

betónu 

M3 200 l /m3 30 6 000 

 

B 

Hygienické 

účely 

zamestnanec 55 6 330 

Sprchovanie zamestnanec 45 6 270 

Qn=(Pn*kn)/(t*3600) = (6000*1,6+600*2,7)/(8*3600) = 0,39 l/s 

Qn – Spotreba vody v l/s 

Pn – Spotreba vody v l/deň (smena-8 hodín) 

Kn – Koeficient nerovnomernosti pre danú spotrebu 

t – doba, počas ktorej je odoberaná voda v hodinách 

Dimenzia potrubia pre daný prietok:  

• Spotreba  vody 0,39 l/s 

• Návrh – menovitá svetlosť potrubia 20 mm (3/4) 

Tabuľka č. 2 Výpočet maximálneho príkonu elektrickej energie pre staveniskovú prevádzku  

Stavebný stroj  Štítkový príkon (kW) 

Žeriav FM GRU 2,500 

Stavebná miešačka Atika SX 0,800 

Príklepová vŕtačka BOSCH GSB 13 RE 0,600 

Uhlová brúska Makita GA5030 0,720 

Zvárací prístroj Extol Premium IW 140 A 4,600 

Ponorný vibrátor Atlas Copco DYNAPAC 

SMART 40 

0,600 

Ručná miešačka Gude GRW 1800 

 

1,800 

Príkon elektromotorov 11,620 
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Stavebné bunky a osvetlenie  

Umyváreň  0,072 

Bunky pre zamestnancov  0,232 

Inštalovaný príkon vnútorného osvetlenia 0,304 

  

Nutný príkon elektrickej energie: 

I=1,1*√(0,5*Pe+0,8*Po)2+(0,7*Pe)2=1,1*√(0,5*11,620+0,8*0,304)2+(0,7*11,620)2= 11,153 

kW 

4.3 Odvodnenie staveniska  

Stavenisko sa nachádza na mierne svahovitom teréne vyspádovanom na juhozápad. Celá 

plocha staveniska je vyspádovaná týmto smerom. Komunikácia, skladobné plochy a všetky 

spevnené plochy sú v minimálnom spáde 3 %. Po zastrešení objektu sa namiesto zvodov 

použijú ohybné trubky s priemerom 150 mm a vyústia sa do kanalizačnej prípojky. Opatrenia 

na podzemnú vodu nie je nutné riešiť, pretože podzemná voda sa v danej lokalite nachádza 

približne 60 metrov pod úrovňou terénu.  

4.4 Napojenie staveniska na existujúcu dopravnú a technickú infraštruktúru  

Prístup na stavenisko je po spevnenej betónovej príjazdovej ceste šírky 5 m, ktorá sa napája 

na komunikáciu prvej triedy I/49, ktorej názov je Nimnická cesta. Napojenie stavby na nízké 

napätie bude pomocou novej prípojky NN z elektrického vedenia NN pred pozemkom. 

Elektromer bude umiestnený vo vymurovanom pilieri na hranici pozemku. Ďalej bude 

zhotovená nová kanalizačná prípojka do novo osadenej žumpy, na území pozemku. Vodovod  

bude riešený vodovodnou prípojkou, ktorá bude napojená na vŕtanú studňu. Objekty 

zariadenia staveniska budú pripojené na novo zriadené dočasné prípojky.  

4.5 Vplyv realizácie stavby na okolité stavby a pozemky 

Výstavba rodinného domu žiadnym spôsobom neovplyvní okolité stavby. Skládka ornice bude 

vytvorená na pozemku investora, časť vykopanej zeminy bude uskladnená na susednom 

pozemku, ktorý sa nachádza juhovýchodne od staveniska so súhlasom majiteľa pozemku. 

Ostatné okolité pozemky nebudú žiadnym spôsobom ovplyvnené.  

4.6 Ochrana okolia staveniska a požiadavky na súvisiace asanácie, demolácie a rezanie 

drevín  

Stavenisko bude oplotené po celom svojom obvode, zo severovýchodnej strany dočasným 

mobilným oplotením z dôvodu poškodenia oplotenia pri práci na stavenisku a pohybe 

stavebných strojov. Pri vstupe na stavenisko budú osadené dve brány pre príjazd a výjazd 

vozidiel. Z ostatných troch strán bude pozemok oplotený trvalým oplotením vysokým 1,8 m. 

Počas výstavby nedôjde k narušení ochrany v okolí staveniska. Počas realizácie zemných prác 

a neskôr počas terénnych úprav bude kontrolovaná čistota verejnej komunikácie I/49. 
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Manipulácia s bremenami bude realizovaná len v staveniskovom priestore. Počas výstavby 

budú dodržané všetky vyhlášky a nariadenia týkajúce sa ochrany okolia staveniska. Pred 

výstavbou sa nevyžaduje asanácia územia, realizovanie demolačných prác a ani rezanie drevín, 

pretože sa jedná o stavebný pozemok, ktorý môžeme popísať ako zatrávnenú plochu.  

4.7 Maximálne zábory pre stavenisko  

Počas realizácie výstavby nie je nutné zriaďovať trvalé ani dočasné zábory mimo pozemok 

investora.  

4.8 Maximálne produkované množstvo a druhy odpadov a emisií pri výstavbe, ich 

likvidácia 

Tabuľka č. 3 Druhy odpadov 

Katalógové číslo Druh odpadu  Likvidácia 

17 02 01  Drevo  Spaľovňa 

17 01 01 Betón Uložením na riadenú 

skládku odpadu 

17 04 05  Železo a oceľ  Uložením na riadenú 

skládku odpadu 

12 01 20  Opotrebované brúsne 

nástroje a brúsne materiály 

Uložením na riadenú 

skládku odpadu 

17 01 02  Tehly Uložením na riadenú 

skládku odpadu 

15 01 01  Papierové a lepenkové obaly Uložením na riadenú 

skládku odpadu 

17 06 02  Hydroizolačné materiály Uložením na riadenú 

skládku odpadu 

17 06 04  Izolačné materiály Uložením na riadenú 

skládku odpadu 

17 01 03 Škridle a keramické výrobky Uložením na riadenú 

skládku odpadu 

12 01 13  Odpady zo zvárania Uložením na riadenú 

skládku odpadu 

15  01 02 Plastové obaly Uložením na riadenú 

skládku odpadu 

20 03 01  Zmiešaný komunálny odpad Uložením na riadenú 

skládku odpadu 
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13 02  Odpadové motorové, 

prevodové a mazacie oleje 

Uložením na riadenú 

skládku odpadu 

 

4.9 Bilancia zemných prác, požiadavky na presun alebo deponie zemín  

Ornica bude skladovaná na stavenisku a to v severozápadnom rohu pozemku. Skládka ornice 

je zakreslená vo výkrese zariadenie staveniska. Maximálna výška nasypanej ornice je 1,5 m. 

Časť vykopanej zeminy bude dočasne uskladnená na susednom pozemku s povolením majiteľa 

pozemku. Maximálna výška nasypanej zeminy bude 2,5 m. Uskladnená zemina sa použije na 

zasypanie suterénu. Ostatná zemina bude odvezená na skládku. Vzdialenosť skládky je 5 km. 

Stavenisková komunikácia a skládka materiálu budú opatrené stavebným recyklátom. 

Umiestnenie a rozmery týchto plôch je zaznačené vo výkrese zariadenie staveniska, ktorý sa 

nachádza v prílohách.  

Ornica: 

Uložená na depónií  130,400 m3 

Výkopok:  

Uložený na depónií  100,000 m3 

Odvezený na skládku 320,000 m3 

Stavebný recyklát: 

Dovoz a odvoz 45,525 m3 

 4.10 Ochrana životného prostredia pri výstavbe 

Je nutné počas výstavby maximálne eliminovať nepriaznivé vplyvy na prostredie. Eliminovanie 

je v kompetencií dodávateľa. Za nepriaznivé vplyvy sa predpokladá nadmerný hluk, 

znečistenie ovzdušia výfukovými plynmi a prachom, znečistenie verejnej komunikácie. Dbať 

treba aj na pôdu, nesmú sa vsakovať ropné látky do pôdy.  

Opatrenia na ochranu životného prostredia  

• Práce na stavbe budú realizované tak, aby zbytočne nevydávali nadmerné 

hladiny hluku a vibrácií. Práce na stavbe budú realizované len počas pracovných 

dní a to od 7:00 do 18:00. Po ukončení práce je nutné stroje, ktoré vydávajú 

nadmerný hluk a vibrácie vypnúť. Maximálne hlukové limity sú popísané 

v nariadení vlády: č.272/2011 Sb. O ochraně veřejného zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

• Stroje a zariadenia budú udržiavane v riadnom technickom stave a s platnou 

technickou a emisnou kontrolou. Nedovoliť pracovať na stavenisku strojom 

a zariadeniam s nadmernými škodlivinami vo výfukových plynoch.  

• Zabrániť nadmernému vzniku prašnosti napr. kropením vodou.  

• Prepravovaný náklad riadne zabezpečiť, aby nedochádzalo k znečisťovaniu 

komunikácií. Pri výjazde vozidiel zo staveniska treba zaistiť očistenie kolies. Ak 

aj napriek tomu sa znečistí komunikácia je nutné ju očistiť.  
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• Zabezpečenie odpadu podľa vyhlášky 381/2001 SB, ktorú stanoví katalóg 

odpadov a zoznam nebezpečných odpadov  

4.11 Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku  

Ochrana zdravia pracovníkov je veľmi dôležitá na stavenisku, preto je nutné zaistiť školenia 

prípadne preškolenia pracovníkov na danú prácu a oboznámiť ich s predpismi BOZP. Ďalej je 

nutné používanie ochranných pracovných pomôcok ako sú napríklad pracovné prilby, 

rukavice, vesty, pracovná obuv. Po preškolení je nutné aby každý pracovník podpísal protokol 

a ten následne bude vložený do stavebného denníka. 

Zoznam predpisov a vyhlášok ktoré je nutné na stavenisku dodržiavať:  

• Předpis č. 262/2006 Sb. zákoník práce 

• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí 

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích 

• Nařízení vlády č. 309/2006 Sb. - o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci 

• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. - kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. - o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

• Předpis č. 87/2000 Sb. - stanovení podmínek požární bezpečnosti při svařování a 

nahřívání živich v tavných nádobách 

• vyhláška 20/2012 Sb. o technických požadavcích na stavby 

 

4.12 Úpravy pre bezbariérové užívanie výstavbou dotknutých orgánov  

Pri výstavbe nie je potreba žiadnych úprav.  

4.13 Zásady pre dopravné inžinierske opatrenia  

Pred vstupom na stavenisko budú umiestnené výstražné a informačné tabule (pozor 

stavenisko, zákaz vstupu cudzím nepovolaným osobám, zákaz vjazdu vozidlám mimo vozidiel 

s povolením stavby)  
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Obr. č. 7 Označenia na stavenisku 

 

 

4.14 Stanovenie špeciálnych podmienok pre vykonávanie stavby 

Výstavba rodinného domu nevyžaduje žiadne špeciálne podmienky. 

4.15 Postup výstavby, rozhodujúce dielčie termíny 

Časové termíny jednotlivých činností sú orientačné a prevzaté z programu Contec. Termíny sa 

môžu meniť v závislosti na klimatických podmienkach, na pracovnej výkonnosti 

subdodávateľov, nutných technologických prestávkach, pri zmene technologických postupov 

z finančných alebo časových dôvodov.  

Výpis prác, ktoré sú riešené v rámci bakalárskej práce v programe Contec, ktorý vytvára časový 

harmonogram výstavby:  

• Zemné práce 

• Základové konštrukcie 

• Podkladové konštrukcie 

• Vodorovné hydroizolácia 

• Zvislé nosné konštrukcie v suteréne 

• Vodorovné nosné konštrukcie nad suterénom  

• Zvislé nosné konštrukcie v 1. NP 

• Vodorovné konštrukcie nad 1. NP 

• Zvislé nosné konštrukcie v 2. NP  

• Priečky v celom objekte 

• Krov 

• Pokrývačské a klampiarske práce 
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Stavba rodinného domu bude zahájená 2.5.2017. 

Termíny realizácie hrubej stavby a ďalších činností sú v prílohe časový plán výstavby hrubej 

stavby.  

4.16 Objekty zariadenia staveniska 

Oplotenie staveniska 

Pozemok bude zo severovýchodnej strany oplotený dočasným mobilným oplotením z dôvodu 

poškodenia oplotenia pri práci na stavenisku a pohybe stavebných strojov. Mobilné oplotenie 

sa skladá z plotových panelov (3,5 x 2 m), ktoré sa osadia do betónových podstavcov (610 x 

220 mm). Taktiež pri vstupe na stavenisko budú osadené dve brány pre príjazd a výjazd 

vozidiel. Presná poloha brán je zaznačená vo výkrese zariadenie staveniska. Z ostatných troch 

strán bude pozemok oplotený trvalým oplotením vysokým 1,8 m. Jedná sa o klasický pletivový 

plot zelenej farby s nosnými stĺpikmi kruhového prierezu, priemeru 60 mm, kotvených do 

betónových základov. Stĺpiky budú od seba vzdialené maximálne 3 m.  

Obr. č. 8 Mobilné oplotenie 

 

 

Spevnené plochy z recyklátu  

Plochy, ktoré budú využité ako stavenisková komunikácia a nezakrytá skládka materiálu. 

Plochy sú tvorené zo stavebného recyklátu zrnitosti 63-125 mm a hrúbka zhutnenej vrstvy 

bude 150 mm. Recyklát bude na stavenisko dovezený nákladným automobilom Tatra T 815 S1 

a rozhrnutý rýpadlo-nakladačom JCB 4CX. 
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Obr. č. 9 Stavebný recyklát 

 

 

Stavebné bunky 

Stavenisko bude obsahovať tri stavebné bunky (2,5x5 m) pre zamestnancov a jednu bunku 

(3x5 m), ktorá bude slúžiť ako zakrytý a uzamykateľný sklad. Jedna bunka bude využitá ako 

zázemie pre pracovníkov, druhá bunka bude kancelária pre stavebný dozor a stavbyvedúceho 

a tretia bunka bude slúžiť na hygienické potreby (umyváreň so sprchou a umývadlom) 

zamestnancov. Bunky budú napojené na elektrickú prípojku 380 V/32 A. Stavenisko bude 

obsahovať aj jedno prenosné WC TOI TOI, ktoré bude napojené kanalizačným potrubím do 

žumpy.  

Obr. č. 10 Bunka pre pracovvíkov 

 

Odpadové kontajnery 

Počas realizácie hrubej stavby je nutné zabezpečiť vývoz odpadov, preto budú na stavenisku 

umiestnené odpadové kontajnery na stavebný materiál a zmiešané odpady.  Rozmer 

kontajnera je 4x2 m a celkový objem kontajnera je 8 m3. Dovoz, pravidelný odvoz a prenájom 

kontajneru zabezpečí firma Marius Pedersen.  
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Obr. č. 11 Odpadový kontajner na stavebný odpad 

 

 

Miešacie stanovisko  

Miešacie stanovisko je časť zariadenia staveniska s rozmermi 5,0x7,0 m tvorené zo 

železobetónových panelov hrúbky 150 mm. Stanovisko obsahuje stavebnú miešačku Atika SX, 

ktorá bude slúžiť na vyrábanie betónových zmesí malých dobetonávok, miešanie podkladovej 

malty pre zvislé konštrukcie a miešanie lepidiel. 

Obr. č. 12 Železobetónové panely  
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Výkaz výmer objektu Rodinný dom v Púchove bol spracovaný pomocou softwaru BuildPower 

S (študentská verzia). V rámci výkazu výmer je spracovaný položkový rozpočet hrubej stavby 

objektu.  

Výkaz výmer spoločne s položkovým rozpočtom tvoria samostatnú časť tejto bakalárskej 

práce, ktorá sa nachádza v prílohách a je označená ako Príloha č. 6.  
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6.1 Obecné informácie o stavbe  

6.1.1. Všeobecné informácie o stavbe 

Investor stavby Ing. Ján Križák, s bydliskom Školská 135/60, 020 01 Dolné Kočkovce. Zhotoviteľ 

firma VV stav, Záriečie 38, Záriečie. Stavba sa realizuje v meste Púchov na parcelách č. 2443/55 

a 2443/69, ktoré boli pôvodne vedené ako stavebné pozemky. Plocha parciel je 1576 m². 

Pozemok je v mierne svahovitom teréne. Poloha stavby nie je v záplavovom území rieky Váh 

a ani  v žiadnom ochrannom pásme. Jedná sa o murovaný stredne veľký rodinný dom s 2 

nadzemnými a 1 podzemným podlažím. Konštrukčná výška nadzemného podlažia je 2980 mm. 

Nosné konštrukcie sú tvorené keramickým murovacím systémom HELUZ. Stropy sú zo 

železobetónovej monolitickej dosky hrúbky 230 mm vo všetkých podlažiach. Zastrešenie 

objektu je sedlovou strechou a krytinu tvorí strešná krytina Tondach Samba. Základy sú 

tvorené ako betónové monolitické pásy. Suterén je izolovaný proti zemnej vlhkosti 

vodorovnou aj zvislou izoláciou. Pôdorysné rozmery objektu sú 14,0 x 11,0 m. Pred objektom 

je vedená elektrická sieť, na ktorú sa objekt pripojí pomocou novej prípojky. Vodovod je 

riešený vŕtanou studňou a vodovodnou prípojkou. Kanalizácia je riešená kanalizačným 

potrubím ktoré vedie do žumpy. Ostatné siete nie sú potrebné na výstavbu a užívanie 

rodinného domu. Prístup na stavenisko je po spevnenej betónovej príjazdovej ceste šírky 5 m, 

ktorá sa napája na komunikáciu prvej triedy I/49. 

6.1.2. Všeobecné informácie o procese 

Krov 

Podľa postupu uvedeného v technologickom predpise bude zhotovená strešná konštrukcia 

ako väznicový krov, ktorý je tvorený sedlovou strechou. Sklon strešnej roviny je 30°, úroveň 

hrebeňa strechy je vo výške 7,612 m.  

Klampiarske práce 

Na oplechovanie odkvapov, parapetov, odpadových rúr a žľabov bude použitý medený plech 

hr. 0,6 mm. 

Pokrývačské práce 

Strešný plášť je tvorený strešnou krytinou Tondach Samba, Sklon strechy 30°, bezpečný sklon 

krytiny je 22°. Osová vzdialenosť latovania je 380 mm, laty 50x50 mm. V strešnom plášti je 

osadených 5 strešných okien a jeden strešný vylez Velux. 

Predpokladáme, že sa práce nevykonávajú za sťažených pracovných podmienok a to je silný 

vietor, hmla, dážď alebo mráz. V prípade takýchto zlých podmienok, nastane technologická 

prestávka, alebo budú vykonané opatrenia, ktoré zaistia bezpečnosť napríklad provizórne 

zastrešenie (plachty), dostatočné istenie pracovníkov a konštrukcií. 

6.2 Materiál a skladovanie 

6.2.1 Materiál  

Drevené prvky krovu budú tlakovo naimpregnované prípravkom Krovsan. (Impregnačný náter 

má zelenú farbu). Slúži ako penetračný náter proti znehodnoteniu dreva drevokaznými 
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hubami a hmyzom v exteriéroch a interiéroch. Natiera sa 1- krát. Pre nátery nového 

nenapadnutého dreva sa prípravok riedi vodou v pomere 1:1. Pre dočasnú ochranu 

nenapadnutého dreva je možné prípravok riediť vodou v pomere 1:2. Spotreba náteru je 10 

až 12 m2/l. Na stavbe sa natrú len miesta v rezoch a tesárskych spojoch. 

Oceľové prvky krovu - väznice budú odmastené, otriskané natreté 1 krát základným a 2 krát 

vrchným náterom syntetickou farbou minimálnej hrúbky 120 mikrónov podľa požiadavky 

investora . Spotreba 8 m2/l. Riedenie náteru sa bude vykonávať podľa odporučenia výrobcu  

riedidlom S 6000 . Ostatný spojovací materiál ako sú skrutky, podložky, matice, závitové tyče 

budú pozinkované. 

Krov 

Tabuľka č. 4 Výpis drevených prvkov 

Názov prvku Rozmer prvku (mm) Dĺžka (m) Ks    m3 

Pomúrnica 160 x 160 15,80 2 0,810 

Pomúrnica 160 x 160  7,70 1 0,197 

Krokva 100 x 180  7,62 26 3,560 

Krokva 100 x 180 9,93 9 1,610 

Klieštiny 50 x 160  6,39 31 1,590 

Kontralaty 50 x 50  3,00 97 0,730 

Latovanie 50 x 50  3,00 260 1,950 

Spolu 10,447 

 

Tabuľka č. 5 Výpis oceľových prvkov 

Názov prvku Rozmer prvku (mm) Dĺžka (m) Ks    Hmotnosť v (kg) 

Väznica  2 x U 160 15,80 2 1190 

Spolu 1190 
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Pokrývačské práce 

Tabuľka č. 6 Krytina Tondach Samba 11 (s bežným sklonom viac ako 22°) 

Názov prvku Výmera m² Spotreba na 1 m² Počet paliet       

(240 ks na palete) 

Tondach Samba 11 255 11.,5 13 

Doplnkový materiál : krajná škridla, ľavá a pravá, hrebenáč, rozdeľovací hrebenáč, ukončenie 

hrebeňa, škridla pre kanalizačné odvetranie, , odvetrávacia škridla, protisnehová škridla, 

vetrací pás 

Klampiarske prvky 

Tabuľka č. 7 Výpis klampiarskych výrobkov 

Názov prvku Výmera (m²), rozvin. šírka (m) Kusy 

Oplech. komínu 1,5 m² 4  

Oplech. okien 0,6 m² 6  

Žľabové háky 0,8m 35  

Žľaby  0,19 m, dĺžka 3,0m 11 

Zvody Ø 0,15 m, dĺžka 3,0m 8  

Okapnička  0,16 m, dĺžka 3,0 m 11 

 

Ochranné prvky 

Plastový pás slúži na zakrytie otvorených miest na okraji strechy. Vetracie otvory majú 

veľkosť 4 x 8 mm. Zabraňuje vlietavanie vtákov do priestoru medzi krytinou a hydroizolačnou 

fóliou, môže slúžiť aj ako ochrana proti osám. Perforácia v páse umožňuje prisávanie 

vzduchu a odvetranie strešného plášťa 

Obr. č. 13 Plastová vetracia mriežka Tondach 
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Tabuľka č. 8 Vetracia mriežka 

Názov prvku  Rozmery (mm) Kusy 

Ochranná vetracia mriežka z PVC 50 x 5000 7 

 

Poistné prvky  

Vysoko difúzne priepustná poistná hydroizolačná fólia. Hmotnosť 145 g/m2, 

paropriepustnosť Sd=0,02 m. 

Obr. č. 14 Strešná fólia Tondach Fol S  

 

Tabuľka č. 9 Paropriepustná fólia 

Názov prvku  Rozmery Kusy 

Paropriepustná fólia Tondach Fol S 1,5x50,0 m 

Balík 75 m2 

4 

 

6.2.3. Primárna doprava, sekundárna doprava 

Primárna doprava 

Materiál bude na stavenisko dovezený nákladným autom  MAN 12 250. Tovar bude dovážaný 

postupne, podľa typu prebiehajúcich prác. 

Sekundárna doprava 

Doprava materiálu po stavenisku bude zabezpečená pomocou malého stacionárneho 

stavebného žeriavu Fm GRU, FM RB. 

6.2.4. Skladovanie  

Drevené prvky krovu budú uložené na skládke materiálu, ktorej povrch je vyrovnaný, 

odvodnený, tvorený stavebným recyklátom v spáde 3%. Keramická krytina bude uložená na 

euro paletách tiež na nezakrytej skládke materiálu. V prípade silných dažďov treba uskladnený 

materiál zakryť. Drevené prvky krovu budú položené na drevených trámoch slúžiacich ako 

ochrana pred zemnou vlhkosťou. Drevený materiál bude ukladaný do maximálne výšky 1,5 m.  

Drobný materiál bude uložený v uzamykateľnom sklade, ktorý je umiestnený na stavenisku. 
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6.3  Prevzatie staveniska a pripravenosť staveniska 

6.3.1. Prevzatie pracoviska 

Stavebné práce naďalej realizuje firma VV stav. 

6.3.2 Pripravenosť stavby  

Krov 

Pred začatím montáže krovu bude zhotovený strop nad najvyšším podlažím, vymurované 

zvislé nosné konštrukcie do výšky 1000 mm nad úroveň stropu, potom bude zhotovený 

oceľobetónový veniec výšky 250 mm. Do čerstvého betónu vo venci budú poukladané kotevné 

prvky zo závitovej tyče M16 na, ktoré bude neskôr prichytená pomúrnica. Taktiež budú 

zhotovené všetky prestupové konštrukcie (komín, inštalačná šachta). Prebehne kontrola 

dokončených prác, ktorú vykonáva majster. Kontrolujú sa rozmery, vodorovnosť, 

neporušenosť  stropnej konštrukcie, oceľobetónového venca a štítových stien. Odchýlky a 

nedostatky oproti projektovej dokumentácii musia byť v povolených medziach. Určí sa miesto 

kotvenia úväzkov pracovníkov. O kontrole sa spraví zápis do stavebného denníka.  

Klampiarske práce 

Klampiarske práce nasledujú po dokončení krovu. Keď sú práce na krove hotové prebehne 

kontrola, ktorú vykoná majster. Kontrolujú sa spoje, tuhosť krovu, uchytenie fólie, vzdialenosť 

latovania, kotvenie krytiny. Spraví sa zápis do stavebného denníka.  

Pokrývačské práce 

Nasledujú po dokončení klampiarskych prác, vizuálne sa kontrolujú miesta oplechovania. 

Kontrolu vykoná majster, spraví sa zápis do stavebného denníka.   

 

6.4 Pracovné podmienky 

6.4.1.Poveternostné podmienky  

Pred zahájením práce musí stavbyvedúci brať ohľad na klimatické podmienky. Pri 

nepriaznivých poveternostných podmienkach je povinný práce prerušiť. Za nepriaznivé 

poveternostné podmienky, ktoré zvyšujú riziko pádu a pošmyknutia považujeme dážď, búrku, 

krupobitie. Vyhovujúca teplota prostredia na realizáciu krovu a práce na streche je nad +10 °C. 

Krov sa bude realizovať v auguste, tak nie je nutné riešiť zimné opatrenia. Vhodné 

poveternostné podmienky pre montáž krovu sú do rýchlosti vetra 8 m/s na rebríkoch nad 5 m 

výšky, v ostatných prípadoch vietor silnejší ako 11 m/s. Viditeľnosť nesmie klesnúť pod 30 

metrov pre pracovníkov a 50 metrov pre stroje. V letnom období je nutné aby pracovníci 

dodržiavali pitný režim.  
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6.4.2. Vybavenie staveniska 

Prístup na stavenisko je po spevnenej betónovej ceste šírky 5 metrov. Stavenisková 

komunikácia je spevnená zo stavebného recyklátu. Na stavenisku sa nachádza uzamykateľný 

mobilný sklad na uskladnenie materiálu a náradia, nezastrešená skládka materiálu vyrovnaná 

a odvodnená tvorená zo stavebného recyklátu v spáde 3% na uskladnenie drevených prvkov 

krovu a strešnej krytiny. Ďalej sú tu umiestnené mobilné bunky pre pracovníkov, pre majstra 

a stavbyvedúceho a jedna bunka zaisťujúca hygienické potreby. Bunka obsahuje sprchu 

a umývadlá, odpadové potrubie je odvedené do žumpy. Zariadenie staveniska obsahuje aj 

mobilné WC, ktoré má odpadové potrubie tiež odvedené do žumpy. Pripojenie na vodu a 

elektrinu je na stavenisku zaistené pomocou reálnych a dočasných prípojok. 

6.4.3 Inštruktáž pracovníkov 

Pri práci vo výškach stavbyvedúci musí všetkým zamestnancom pracujúcich na stavenisku 

zabezpečiť školenie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci vo výškach a nad voľnou hĺbkou, 

pokiaľ sa jedná o prácu vo výške nad 1,5 m, keď pracovníci nemôžu pracovať z pevnej 

a bezpečnej podlahy, keď pracujú na pevných aj pohyblivých plošinách, na rebríkoch vo výške 

nad 5 m. Ďalej by malo byť zabezpečené školenie o používaní osobných ochranných 

pracovných prostriedkoch. Preškolenie bude zamerané aj na prácu so strojmi a nástrojmi.  Po 

preškolení pracovníkov, každý z pracovníkov podpíše protokol BOZP a ten sa vloží do 

stavebného denníka.  

6.4.4. Pracovné podmienky procesu  

Krov 

Práce na krove budú realizované v septembri. Neuvažujeme zimné opatrenia. Nakoľko teplota 

prostredia v tomto období môže byť vyššia nutne zabezpečiť pracovníkom pracovné 

prestávky, dodržiavanie pitného režimu, aby nedošlo k skolabovaniu osôb. V prípade silného 

vetra, ktorý by spôsoboval zníženie stability pracovníkov a osadzovaných prvkov bude proces 

prerušený, pokiaľ nebudú podmienky vyhovujúce. To platí aj pri silných dažďoch. 

Klampiarske a pokrývačské práce 

Podmienky rovnaké ako u výstavby krovu, u týchto procesoch nutne zabezpečiť osobné úväzky 

pre pracovníkov pracujúcich na streche. Osobné úväzky budú kotvené na určenom stabilnom 

mieste. 

 

6.5 Personálne obsadenie  

Na zhotovenie prác bude dohliadať vedúci čaty pre danú pracovnú činnosť.  

Ten kontroluje: 

a) dodržiavanie pracovného postupu. 

b) bezpečnosť na pracovisku.  

Všetky odborné činnosti na stavenisku budú zhotovovať len pracovníci na to určený. 
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Krov  -1x vedúci čaty (tesár) 

  -2x tesár  

  -2x pomocný pracovníci  

Klampiarske práce  -1x vedúci čaty (klampiar)  

  -2x klampiari  

  -1x pomocný pracovník  

Pokrývačské práce  -1x vedúci čaty (pokrývač)  

  -2x pokrývač  

  -2x pomocný pracovník  

Doprava materiálu: 

Mimo stavenisková doprava  -1x vodič nákladného automobilu Man 12.250 

Stavenisková doprava  -1x obsluha stacionárneho žeriavu Fm GRU, BR  

 

6.6 Stroje, náradia a pracovné pomôcky 

6.6.1.  Stroje 

Nákladné auto MAN 12.250  

 Objem korby 55 m3 

 Vnútorná dĺžka korby 9,30 m 

 Vnútorná šírka korby 2,29 m 

 Vnútorná výška korby 2,60 m 

 Výkon motoru 186 kW 

 Max. rýchlosť 90 km/h 

 Vlastná hmotnosť  7 530 kg 

 Celková prípustná hmotnosť 11 990 kg  

 

Stavebný žeriav Fm GRU, FM BR  

 nosnosť na konci ramena 1000 kg 

 max. nosnosť 1500kg 

 max. dosah 20 m  

 max. výška háku 16 m 

 Príkon/napätie 2,5 kW / 380 V 

 diaľkovo ovládaný  

 

6.6.2. Pracovné stroje 

Zhotovenie krovu -1x motorová reťazová píla STIHL 

  -1x rámová píla 

  -2x elektrické vŕtačky 

  -1x elektrický hoblík 

  -2x elektrické uťahovačky 
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Klampiarske práce  -1x elektrické nožnice na plech 

Pokrývačské práce  -1x elektrická uťahovačka,  

6.6.3 Ručné pomôcky nástroje a náradia 

Krov  -2x pila chvostovka 

  -2x dláto  

  -2x kliešte 

  -1x ručný hoblík 

  -3x sekera 

  -5x tesárska ceruzka 

  -5x kladivo  

  -3x šnúra  

  -1x rebrík 9m  

  -1x rebrík 8 m  

  -200x klinec  

Klampiarske práce  -2x nožnice na plech 

  -2x nožnice na plech kolmé 

  -2x píla na železo 

  -2x kliešte na plech ohnuté  

  -2x kliešte na plech ploché 

  -1x obrubovacie kliešte 

  -4x kladivo 

  -4x ceruzka 

  -100x skrutka 

Pokrývačské práce  -4x drevený hranolček 

  -3x elektrická uťahovačka 

  -100x skrutka  

  -5x ceruzka 

6.6.4 Meracie pomôcky  

Krov  -2x vodováha 

  -4x skladací meter 

  -2x pásmo 

Klampiarske práce  -2x zvinovací meter 

  -2x skladací meter 

Pokrývačské práce  -3x zvinovací meter 

  -2x skladací meter 

 

6.6.5. Pomôcky BOZP 

Pre ochranu pracovníkov sú potrebné ochranné pomôcky: prilba, pracovná obuv, odev, 

rukavice, ochranné okuliare, osobné ochranné úväzky  
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6.7 Pracovný postup 

6.7.1Krov 

6.7.1.1 Uloženie pomúrnice 

Ako prvé sa na železobetónové vence dosahujúce 70 % požadovanej pevnosti uložia 

pomúrnice, ktoré budú od venca odizolované hydroizolačnými asfaltovými pásmi, aby sa 

neprenášala vlhkosť zo železobetónu do drevených prvkov krovu. Pomúrnica bude mať vopred 

vyvŕtané otvory na umožnenie zakotvenia. Maximálny priemer otvoru je 17 mm. Kotvenie je 

zistené pomocou závitových tyčí, ktoré sú zakotvené v železobetónovom venci a to každé 2 m. 

V niektorých úsekoch môže byť táto vzdialenosť aj menšia. Pomúrnica bude prichytená na 

kotviace závitové tyče pomocou podložky s priemerom 60 mm a matice M 16. Jednotlivé časti 

pomúrnice budú navzájom spojené rovnou pozdĺžnou väzbou (preplátovaním), ktorá bude 

spojená klincami. Je nutné osadiť pomúrnicu čo najpresnejšie pre prenos zaťaženia od celého 

krovu do zvislých nosných konštrukcí stavby. Pomúrnice musia byť navzájom rovnobežné. 

6.7.1.2. Osadenie väzníc 

Na vymurované nosné konštrukcie (štítové steny a vnútorné nosné steny) sa osadia oceľové 

stredové väznice. Väznica sa skladá z navzájom zvarených dvoch  oceľových profilov U 160.  

6.7.1.3 Uloženie krokiev  

Ako prvé sa začnú osadzovať krajné krokvy. Na to bude nadväzovať montáž ostatných krokiev. 

Protiľahlé krokvy sú vzájomne spojené šikmým preplátovaným spojom a priklincovaním. 

Krokvy sú osedlané na stredovú väznicu a pomúrnicu. Osedlanie je približne 1/5 z výšky krokvy. 

V mieste osedlania krokvy s pomúrnicou je spoj zaistený priklincovaním. V mieste osedlania 

krokvy so stredovou väznicou je spoj zaistený pomocou perforovaného pozinkovaného profilu 

L, ktorý je do krokvy priskrutkovaný drevo skrutkami 4 krát 10x70 a na väznicu nastrelený 

z oboch strán  . Pri ukladaní krokiev nutné dodržiavať vzdialenosti určené v projektovej 

dokumentácii.  

6.7.1.4 Montáž klieštin   

Klieštiny (pod väznicou) sú osadzované vo dvojici na každú krokvu okrem jednej krokvy ktorá 

sa nachádza pri komíne. Tam je z požiarneho hľadiska (minimálna vzdialenosť dreveného 

prvku od komína 50mm) a z nedostatku miesta vynechá jedna klieština zo strany od komína. 

Klieštiny vzájomne stužujú krokvy, ku ktorým sú pripevnené klincovým spojom, dodatočne sa 

spájajú závitovou tyčou s priemerom 16 do vopred vyvŕtaného otvoru .Na pozinkovanú 

závitovú tyč budú z oboch strán navlečené pozinkované podložky M 16*3 vonkajší priemer 60 

mm. Pevnosť spoja bude zabezpečená  maticou M 16 ktorá bude  z oboch strán dotiahnutá . 

Spoj medzi väznicou a klieštinou sa nazýva zapustenie. Väznice sú do klieštin zapustené 

minimálne 20 mm. 

 

 



 

74 
 

6.7.1.5 Inštalácia paropriepustnej fólie 

Po zhotovení nosnej konštrukcie krovu sa cez celú konštrukciu uloží paropriepustná fólia 

Tondach, ktorá bude pevne natiahnutá na krokvách (kolmo na krokvy). Prvý pás fólie sa začína 

klásť od odkvapovej hrany súbežne s ňou, lícovou stranou potlačou nahor a následne sa kladú 

ďalšie vrstvy s minimálnym presahom jednotlivých pásov fólie 10 cm. Najmenší presah je 

označený predtlačeným značením.  

6.7.1.6 Montáž kontralát 

Slúžia na zachytenie fólie a vytvárajú odvetrávaciu medzeru. Osadzujú sa pozdĺž každej krokvy, 

ku ktorej sú prichytené skrutkami. 

6.7.1.7 Montáž latovania 

Na kontralaty sa priečne pripevňuje latovanie na ktoré sa bude osadzovať strešná krytina. 

Latovanie je ku kontralatám pripevnené skrutkami. Vzdialenosť medzi jednotlivými latami 

bude 380 mm. Vzdialenosť je predpísaná podľa výrobcu a druhu krytiny. 

 

6.7.2 Klampiarske práce 

6.7.2.1 Tesniaci pás okolo komína 

Nad prienikom komína cez strechu sa zhotoví odvodňovací žliabok z plechu. Prienik komína 

musí byť zaistený proti vniknutiu vody límcom z fólie. Okolo komína budú uložené škridle, 

ktoré musia byť uchytené. Podklad pre uloženie tesniaceho pásu musí byť suchý a bez prachu. 

Teplota pri jeho lepení minimálne 8°C. Tesniaci pás najskôr lepíme na spodnú časť, upravíme 

ho na šírku komína plus 4 cm, v strede ho preložíme a priložíme ku komínu. Z oboch strán 

prehneme  pás po 2 cm smerom hore, tesniaci pás prilepíme na komín. Obdobne postupujeme 

zo všetkých strán. Dĺžka bočného pásu sa rovná dĺžke už nalepeného pásu plus dĺžke komínu 

+ 25 cm.  

Presahujúce bočné časti prestrihnúť tak aby sa dala bočná časť zahnúť v šírke min 2 cm. V 

hornej časti bude tesniaci pás prekrytý škridlami, v časti pod komínom bude pás vyvedený na 

škridle. Tesniaci pás zakončujeme pomocou krycích líšt, ktoré sa pripevnia na komín tesniacimi 

skrutkami s hmoždinkami tak, aby profilovaná hrana prekryla tesniaci pác. Medzera medzi 

lištou a komínom sa vyplní silikónom.  

6.7.2.2 Osadenie strešného okna 

Na pripravený povrch osadíme okno a prichytíme príchytkami. Spodný lem priložíme na 

krytinu a vytvarujeme podľa tvaru krytiny. Pri ukladaní krytiny okolo okna dbať na to, aby bol 

dostatočne prekrytý tesniaci pás. V hornej časti bude tesniaci pás prekrytý škridlami, v časti 

pod oknom bude pás vyvedený na škridle. 
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6.7.2.3. Odvodňovacie  žľaby 

Najskôr sa pripevnia žľabové háky na každú krokvu z vrchu pomocou klincov alebo skrutiek a 

to tak, že sa namontuje prvý a posledný hák medzi ktoré sa natiahne šnúra, upraví sa sklon a 

ďalej sa pokračuje smerom od najvyššieho miesta. Pri osadení dodržiavame sklon 0,5 % 

smerom k odpadovému potrubiu. Potom sa osadí odkvapový žľab a zaistí sa pomocou 

plechových spôn, ktoré sú súčasťou hákov. Spád žľabu na najdlhšej strane bude zaistený od 

stredu (najvyššie miesto) smerom ku krajom.  

6.7.2.4 Dažďové odpadové potrubia 

Ako prvé sa do obvodového muriva upevnia kotvy s objímkou vzdialené min. 200 mm od 

muriva a 1,6 m osovo nad sebou. Osadí sa horné koleno od kotlíku a upevní sa do objímky. 

Potom sa osadí rovná, zvislá časť odpadového potrubia a opäť sa upevní do objímky, zaistia sa 

skrutkou. Spodná časť potrubia bude zaústená do plastového lapača nečistôt, ktorý je 

napojený na kanalizáciu. Jednotlivé spojované prvky sa zatmelia. 

 

6.7.3 Pokrývačské práce 

6.7.3.1 Položenie strešných škridiel 

Škridly začíname ukladať z pravého kraja do ľava a od odkvapu smerom ku hrebeňu. Škridle sú 

ukladané v radách. Po obvode strechy sa uložia krajné škridle, ktoré sa pripevnia 2 skrutkami. 

Škridle sú ukladané na sucho tak, aby do seba dobre zapadali vo zvislých i vodorovných 

drážkach. Doplnkové strešné prvky pre kanalizačné odvetrávacie prvky sa musia prichytiť 

špeciálnymi hákmi. Podľa návrhu sa rozmiestňujú protisnehové a odvetrávacie škridle. 

6.7.3.2 Položenie hrebenáčov 

Prevýšenie hrebeňu realizujeme pomocou držiakov hrebeňovej laty, ktorú umiestnime na styk 

krokiev. Do držiakov sa umiestni lata tak, aby sa hrebenáče nedotýkali krytiny a išli v jednej 

línii. Medzera medzi hrebenáčom a krytinou je cca 5 mm, tým dosiahneme odvetrávací otvor. 

Hrebeňovú latu prichytíme skrutkami ku všetkým držiakom. Následne sa nainštaluje na 

hrebeňovú latu vetrací pás ktorý je prichytený skrutkami. Potom sa začnú ukladať hrebenáče. 

Každý hrebenáč zakotvíme nekorodujúcou skrutkou. Ukončenie hrebeňa sa rieši hrebeňovým 

uzáverom z PVC . Na uzáver sa osadí uzáver hrebeňa, ktorý sa upevní nekorodujúcou skrutkou 

ku hrebeňovej late.  

6.7.3.3 Uloženie ochranného pásu 

Pri odkvape sa nainštaluje ochranný vetrací pás, pripevnený skrutkami k odkvapovej late 

každých 200 mm. Ochranný pás zabraňuje vnikaniu nečistôt a vlietavaniu vtákov do 

vzduchovej medzery a slúži na odvetrávanie strešnej konštrukcie. 

 

 



 

76 
 

6.8 Akosť a kontrola kvality 

6.8.1. Vstupná kontrola 

Krov 

Kontrolu spraví majster a to vizuálne alebo premeraním. Kontroluje sa pripravenosť 

staveniska, zhotovenie predchádzajúcich prác prípadne sa pracuje na odstránení zistených 

nedostatkov. Zhotovené musia byť vodorovné nosné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie 

vymurované do potrebnej výšky 750 mm nad úroveň stropu, správne zhotovené a oddebnené 

železobetónové vence a kontrolujú sa aj prestupy v nosných konštrukciách. Ďalej sa kontroluje 

materiál, kontrola kvality dreva (prvky nesmú obsahovať pozdĺžne a šikmé trhliny poprípade 

vo väčšom množstve hrče), kontrola množstva reziva, rozmery prvkov ( prípadné rozdiely v 

povolených medziach), kontrola vlhkosti dreva. Postup podľa kontrolného a skúšobného 

plánu. Ak je všetko vyhovujúce, tak stavby vedúci spraví do stavebného denníka. 

Klampiarske práce 

Kontrolu pripravenosti staveniska spraví zodpovedný pracovník. Hotový musí byť podklad pre 

klampiarske práce t.j. latovanie, prvky musia byť naimpregnované. Kontrola prebehne 

vizuálne prípadne premeraním.  

Kontrola materiálu spraví vedúci čaty, kontroluje sa jeho kvalita, typ, množstvo dodaného 

materiálu. Postup podľa KZP. Spraví sa zápis do stavebného denníka. 

Pokrývačské práce 

Prebehne vizuálna kontrola dokončených predchádzajúcich prác, hotové klampiarske práce 

poprípade sa prekontroluje upevnenie paropriepustnej fólie. Kontrola materiálu spraví vedúci 

čaty, kontroluje sa množstvo základného materiálu, doplnkového materiálu, ich kvalita, 

neporušenosť. Postup podľa KZP. Spraví sa zápis do stavebného denníka. 

6.8.2. Medzioperačná kontrola 

Krov 

Kontrolu vykonáva vedúci pracovník čaty. Kontroluje spoje, ktoré by mali byť zhotovené s 

maximálnou presnosťou, projektová dokumentácia určuje maximálnu povolenú odchýlku. 

Ďalej sa kontroluje sklon krokiev, rovinnosť napr. rovinnosť hrebeňa  natiahnutím šnúry medzi 

koncami hrebeňa. Kontrola sa robí priebežne alebo po ukončení jednotlivých postupov. 

Postup podľa KZP. O kontrole je spravený zápis do stavebného denníku.  

Klampiarske práce 

Robí sa priebežná kontrola dodržania podľa projektovej dokumentácie. Ďalej sa kontrolujú 

rozmerové odchýlky, ukotvenie klampiarskych prvkov, dĺžka preplátovania, sklon. Kontrolu 

vykoná vedúci pracovník, postup podľa KZP, zhotoví sa zápis do stavebného denníka. 

Pokrývačské práce 

Vedúci pracovník priebežne kontroluje presahy škridiel, prevetrávaciu medzeru pri hrebeni a 

odkvape. Ďalej sa kontroluje dodržanie počtu a umiestnenie protisnehových a prevetrávacích 

škridiel. Postup podľa KZP, zhotoví sa zápis do stavebného denníka. 
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6.8.3. Výstupná kontrola 

Krov 

Po dokončení tesárskych prác spraví technický dozor investora a stavbyvedúci kontrolu 

správnosti vyhotovenia celej konštrukcie podľa projektovej dokumentácie. To je kontrola 

správnosti krovu, hydroizolácie, prekrytie jednotlivých vrstiev navzájom. Postup podľa KZP. 

Spravia zápis do stavebného denníka. 

Klampiarske práce 

Po dokončení klampiarskych prác spraví technický dozor investora a stavby vedúci kontrolu 

správnosti vyhotovenia celej konštrukcie. Postup podľa KZP. Spravia zápis do stavebného 

denníka. 

Pokrývačské práce 

Po dokončení pokrývačských prác spraví technický dozor investora a stavby vedúci kontrolu 

krytiny, dodržanie počtu protisnehových, vetracích škridiel, sklon strechy, pevnosť uchytení 

proti vetru, kontrolu hrebeňa. Postup podľa KZP. Spraví sa zápis do stavebného denníka. 

              

6.9 BOZP 

Pri práci na stavenisku sa budú dodržiavať  zákony a dané pravidlá. Každý kto bude na 

stavenisku vykonávať pracovnú činnosť, musí byť preškolený kvalifikovanou osobou 

o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci podľa:  

Nariadenia vlády č. 591/2006 Sb. – o bližších minimálnych požiadavkách na bezpečnosť 

a ochranu zdravia pri práci na stavenisku. 

Pracovníci budú taktiež preškolení o ich právach, povinnostiach a zodpovednosti za danú 

pracovnú úlohu. Počas školenia sa urobí zápis do protokolu o osobách, ktoré sa školenia 

zúčastnili. Podpisom je potvrdené, že osoba bola oboznámená s pravidlami BOZP.  

Pracovníci musia byť vybavený ochrannými pomôckami ako sú pracovná obuv, reflexné vesty, 

prilby, ochranné rukavice, ochranné okuliare. 

Výpis dôležitých nariadení a požiadaviek pri zhotovení krovu:  

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

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky 

§ 3  

(2)  Ochranu proti pádu zajišťuje zaměstnavatel přednostně pomocí prostředků kolektivní 

ochrany, kterými jsou zejména technické konstrukce, například ochranná zábradlí a 

ohrazení, poklopy, záchytná lešení, ohrazení nebo sítě a dočasné stavební konstrukce, 

například lešení nebo pracovní plošiny.  
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(7)  Práce ve výškách nesmí být prováděna, jestliţe nepříznivá povětrnostní situace, s 

ohledem na použitou ochranu proti pádu, může ohrozit bezpečnost a zdraví 

zaměstnanců.  

Příloha 

III.  Používání žebříků  

IX.  Přerušení práce ve výškách 

Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací. Za   

nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo sklouznutí, se 

při pracích ve výškách považuje: 

a)   bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy 

b)   čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na zavěšených 

pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a při použití 

závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů; v ostatních případech silný vítr o 

rychlosti nad 11 m.s-1 (síla větru 6 stupňů Bf). 

c)   dohlednost v místě práce menší než 30 m,  

d)   teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C. 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.  - o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích 

§ 2 

(2) Zhotovitel vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností; přitom 

postupuje podle zvláštních právních předpisů upravujících podmínky ochrany 

zdraví zaměstnanců při práci 

Příloha č. 2  

XII. Jednoduché kladky pro ruční zvedání břemen 

Příloha č. 3  

XI. Montážní práce 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. - kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používaní strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

§ 3  

(1) Minimálními  požadavky  na  bezpečný  provoz a používání zařízení  v  závislosti  na  

příslušném  riziku  vytvářeném  daným zařízením jsou  

a)  používání zařízení k účelům a za podmínek, pro které je určeno, v souladu s  provozní 

dokumentací; zaměstnavatel  může stanovit další požadavky  na bezpečnost místním  

provozním bezpečnostním  předpisem, a to minimálně v rozsahu daném normovou 

hodnotou,  

b)  zaměstnavatelem stanovený  bezpečný přístup obsluhy  k zařízení a dostatečný 
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manipulační prostor se zřetelem  na technologický proces  a  organizaci   práce,  

umožňující  bezpečnépoužívání zařízení, o) neohrožování zaměstnance rizikovými  

faktory, například hlukem, vibracemi nebo teplotami, které vyvíjí zařízení,  

6.10 Ekológia, vplyv na životné prostredie, nakladanie s odpadmi 

Nepredpokladá sa manipulácia s ekologicky závadným materiálom. Použité stroje budú po 

revíznej kontrole, nehrozí únik paliva, oleja ani iných látok. Odpad vzniknutý na stavenisku 

bude umiestňovaný na dočasné skládky odkiaľ bude premiestnený na miesto likvidácie. 

Príslušné zákony a nariadenia: 

• Zákon 185/2001 Sb. - o odpadech a změně některých dalších zákonů. 

• Vyhláška 383/2001 Sb. - o podrobnostech nakladání s odpady. 

• Vyhláška 381/2001 Sb. - kterou se stanoví katalog odpadů, Seznam nebezpečných 

odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a 

postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 

• Zákon č. 86/2002 Sb. - o ochraně ovzduší a související předpisy 

• Zákon č.114/1992 Sb. - zákon o ochraně přírody a krajiny 

Tabuľka č. 10 Druhy odpadov v etape krov  

Druh Označenie skupiny odpadu Likvidácia 

Zbytky reziva 17 02 01-Dřevo Spaľovňa 

Zbytky hydroizolácie 17 06 02-Ostatní izolační 

materiály 

Uložením na riadenú 

skládku odpadu 

Zvyšky krytiny 17 01 03-Tašky a keramické 

výrobky 

Uložením na riadenú 

skládku odpadu 

Odpady z klampiarskych prác 17 04 07-Směs kovů Uložením na riadenú 

skládku odpadu / 

recyklácia  

Odpad od užívateľov 

staveniska 

20 03 01-Směsný komunální 

odpad 

Uložením na riadenú 

skládku odpadu 

Odpadové drevo 17 11 01-dřevo napadené škůdci Uložením na skládke 

odpadu pre danú 

kategóriu odpadu  

Železný odpad  17 04 05-Železo a ocel Uložením na riadenú 

skládku odpadu / 

recyklácia 
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V časti bezpečnostné opatrenia na stavbe sa budem zaoberať druhmi možných rizík, ktoré pri 

práci na stavbe vznikajú a opatreniami pre minimalizovanie prípadných úrazov. V tejto časti sa 

zameriam na bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov s ohľadom na hrubú výstavbu 

objektu.  

7.1 Rizika a opatrenie práce pri realizácii hrubej stavby 

7.1.1 Stavenisko 

Rizika na stavenisku  

• vstup a ohrozenie nepovolaných osôb 

• náraz pracovných strojov 

• pád z nákladného auta pri zariaďovaní staveniska 

• pád bremena zo žeriavu pri zariaďovaní staveniska 

• poranenie o rôzne prekážky na stavenisku 

• poranenie ostrými prvkami (klinec) 

Opatrenia 

• oplotenie staveniska, minimálna výška oplotenia 1,800 m 

• dbať na bezpečnosť pri sekundárnej preprave materiálu 

• nosenie pracovnej obuvi, prilby a reflexnej vesty 

• označenie staveniska varovnými tabuľami 

• označenie prístupovej cesty na stavenisko  

• pravidelné upratovanie staveniska 

7.1.2 Zemné práce  

Rizika na stavenisku 

• poškodenie inžinierskych sieti (prekopnutie elektrického kábla) 

• nebezpečenstvo úrazu spôsobené stavebným strojom pri výkopových prácach  

• pád stroja do výkopovej jamy 

• pád osôb do výkopu  

Opatrenia 

• vytýčenie a označenie inžinierskych sieti pred zahájením výkopových prác  

• v blízkosti inžinierskych sieti, výkop realizovať ručne 

• strojníka oboznámiť s pracovnými podmienkami 

• dodržiavanie podmienok a nariadení pri práci so stavebnými strojmi  

• uvádzanie stroja do pohybu až vtedy keď sú pracovníci v dostatočnej odstupovej 

vzdialenosti (pri kombinácii ručnej a strojovej práce) 

• pracovníci by mali používať ochranné pomôcky (reflexné vesty, prilby, pracovnú 

obuv) 

• stroj dostatočne zabezpečiť proti pohybu pri ukončení práce  
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• označenie výkopovej jamy  

• prechodové lávky nad výkopom zabezpečiť zábradlím  

• zabezpečenie svahu výkopovej jamy proti zosunu  

7.1.3 Vystužovanie 

Riziko pri vystužovaní konštrukcií  

• poranenie sa o ostré hrany výstuže 

• napichnutie sa na oceľové prvky výstuže 

• poranenie sa s uhlovou brúskou 

• poranenie sa s vŕtačkou  

• poranenie očí pri zváraní  

Opatrenie: 

• nosiť ochranné pomôcky (pracovné rukavice, pracovné okuliare na ochranu očí, 

pracovný odev, pracovnú obuv) 

• pri používaní malých pracovných strojov dbať na správne napojenie k zdroju energie, 

dbať na správne zaistenie malého pracovného stroja pri ukončení práce 

• pri brúske dbať na správne uchytenie brúsneho kotúča  

• pri vŕtačke dbať na správne uchytenie vrtáka 

7.1.4 Debnenie 

Riziká pri debniacich konštrukciách  

• strata stability debnenia (tuhosti a podpornej konštrukcie) 

• strata stability debnenia vplyvom zaťaženia 

• pád z pri zhotovovaní debnenia 

• strata stability debnenia pri nesprávnej demontáži debnenia 

Opatrenia 

• vytvárať montáž debnenia podľa návodu výrobcu, podľa daného technologického 

postupu 

• kontrola stability debnenia pred zaťažením konštrukciou 

• demontáž debnenia podľa daného technologického postupu 

• prvky debnenia zodpovedne ukladať na danú skládku aby neboli zdrojom úrazu 

7.1.5 Betonárske práce 

Riziká pri betonáži  

• pád z výšky  

• zranenia pri ukladaní a hutnení betónovej zmesi 

• zasiahnutie výložníkom čerpadla 

• zrútenie betónovej konštrukcie 
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Opatrenia: 

• realizácia kontrolnej skúšky kvality betónu (čerstvej zmesi) 

• správne ukladanie betónovej zmesi podľa technologického postupu 

• v blízkosti výložníka čerpadla nesmú byť prítomné osoby, manipulácia s ním musí 

prebiehať len v stabilizovanej polohe stroja podľa predpisov  

• pri čerpaní betónovej zmesi auto-čerpadlom je nutné zaistiť dorozumievanie medzi 

osobou ktorá pokladá betónovú zmes a obsluhou čerpadla (vysielačky) 

• v priebehu betonáže kontrolovať stabilitu a tuhosť debnenia, nerealizovať betonáž 

z veľkej výšky (maximálne 1,5 m) 

• ponorný vibrátor používať až po technickej kontrole jeho stavu  

• správne ošetrovanie betónu podľa technologického predpisu 

• demontáž debnenia až, keď betón dosiahne predpísanú pevnosť  

7.1.6 Murované konštrukcie  

Riziká pri murovaní konštrukcií:  

• pád tvárnice pri manipulácii a preprave  

• poranenie pri ukladaní tvárnic a prekladov  

• prevrátenie uložených tvárnic  

• pád prekladov pri osadzovaní  

• pád murovacieho náradia 

• poranenie očí pri styku s murovacou maltou  

• poranenie rúk pri miešaní malty 

Opatrenia:  

• nehádzať tvárnice, stabilné postavenie pri práci, správne uchopovanie 

• správne ukladanie tvárnic podľa technologického predpisu 

• pri ukladaní materiálu na miesto potreby treba mať zabezpečený dostatočne veľký 

priestor na podlahe 

• materiál treba ukladať do stabilnej polohy (neukladať na voľné okraje lešenia, aby 

nedošlo k zrúteniu) 

• správne ukladanie prekladov podľa technologického predpisu, dbať na správny smer 

výstuže (preklady Heluz sú označené šípkami) 

• pri murovaní treba dodržiavať väzbu muriva, správne previazanie rohov 

• dodržiavanie predpísanej hrúbky maltového lôžka (ložné aj styčné špáry) 

• dodržiavanie správneho technologického predpisu pri výrobe malty (pri ručnom ale aj 

strojovom miešaní)  

• stavebné náradie a pomôcky neukladať na voľné okraje a rohy, kde by mohli ohroziť 

osoby pod pracovným priestorom 

• pri práci je nutné používať ochranné pracovné pomôcky (prilba, reflexná vesta, 

rukavice, pracovná obuv) 
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7.1.7 Práce vo výškach  

Pri práci vo výškach stavbyvedúci musí všetkým zamestnancom pracujúcich na stavenisku 

zabezpečiť školenie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci vo výškach a nad voľnou hĺbkou, 

pokiaľ sa jedná o prácu vo výške nad 1,5 m, keď pracovníci nemôžu pracovať z pevnej 

a bezpečnej podlahy, keď pracujú na pevných aj pohyblivých plošinách, na rebríkoch vo výške 

nad 5 m. Ďalej by malo byť zabezpečené školenie o používaní osobných ochranných 

pracovných prostriedkoch.  

Rizika pri práci vo výškach:  

• nebezpečenstvo pádu z voľných nezaistených okrajov konštrukcie 

• pád z rebríku  

• prepadnutie (cez konštrukciu lešenia) 

• pád cez otvory konštrukcie 

• pád pri zrútení konštrukcie 

• pád pri prevrátení konštrukcie 

• pád stavebného materiálu alebo stavebných predmetov z výšky  

• pád zošmyknutím  

Opatrenia:  

• zabezpečiť školenie zamestnancov pracujúcich vo výškach 

• určiť druh a spôsob zaistenia proti pádu (kolektívne, osobné zaistenie, kombinácia 

zaistení) 

• kolektívne zaistenie (zábradlie, ohradenie, záchytné konštrukcie, dočasné konštrukcie 

ako sú napríklad lešenia, pracovné plošiny, poklopy) 

• osobné zaistenie, pre vykonávanie krátkodobých prác vo výškach, keď nie je možné 

z technických dôvodov použiť kolektívne zaistenie  

• správne určenie kotviacich bodov na zaistenie proti pádu zamestnancov  

• určiť bezpečný prístup na miesta práce vo výškach  

• určiť bezpečný spôsob dopravy materiálu na miesta práce vo výškach 

• stanoviť spôsob zaistenia priestoru pod miestami práce vo výškach 

• určiť zamestnanca, ktorý bude vykonávať dozor nad prácou vo výškach 

• vykonať opatrenia na zabránenie pádu zamestnancov z výšky 

• nutné sledovať poveternostnú situáciu (v prípade dažďa, búrky, sneženia, tvorenia 

námrazy, silného vetra je nutné práce vo výškach prerušiť) 

• pri teplotách presahujúcich od -10 °C do 43 °C je nutné práce vo výškach prerušiť  

• nepreťažovať konštrukcie podláh  

• zabezpečiť voľne okraje zábradlím (zábradlie sa skladá z hornej tyče a zarážky pri 

podlahe minimálnej výšky 0,15 m. Výška hornej tyče zábradlia musí byť v minimálnej 

výške 1 m nad podlahou. Ak je výška podlahy nad okolitou úrovňou väčšia ako 2 m, je 

nutné použiť dvojtyčové zábradlie 

• zákaz používania nestabilných konštrukcií a predmetov na zvyšovanie miesta pri práci  

• pri výstupe a zostupe po rebríku musí byť osoba obrátená tvárou k rebríku 
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• po rebríku nesmie naraz vystupovať viac ako jedna osoba 

• maximálna hmotnosť bremena, ktoré nesie osoba po rebríku je 15 kg 

• rebrík musí byť pevný a stabilný  

• materiál a náradie musí byť dostatočne zabezpečené proti pádu z výšky 

7.1.8 Lešenia 

Rizika pri práci na lešení: 

• pád pracovníka pri práci na lešení  

• pád pracovníka pri výstupe alebo zostupe po lešení  

• zrútenie lešenia 

• zrútenie lešenia pri montáži alebo demontáži  

• zrútenie lešenia z dôvodu preťaženia 

• zlomenie drevených podláh na lešení  

Bezpečnostné opatrenia: 

• konštrukcia lešenia musí byť pri výstavbe staticky určitá aby bola zabezpečená proti 

zrúteniu systému 

• stavbu lešenia môže realizovať len osoba, ktorá má platný preukaz lešenára, táto 

osoba bude preskúšaná o znalostiach a skúsenostiach z daným typom lešenia 

• realizovanie lešenia sa vytvára podľa návodu na realizáciu lešenia 

• skontrolovať oceľové aj drevené prvky lešenia 

• kontrola správneho uchytenia oceľových prvkov lešenia 

• kontrola správneho osadenia podláh lešenia 

• materiál na lešení musí byť rovnomerne váhovo rozložený po celej dĺžke, tak aby 

nedošlo k preťaženiu 

• osoby, ktoré budú na lešení pracovať, tak budú k výstupu alebo k zostupu po lešení 

výhradne používať určený rebrík 

• medzera medzi podlahou lešenia a priľahlou konštrukciou nesmie prekročiť 0,25 m  

• zábradlie na lešení musí byť dvojtyčové 

• výška zábradlia je minimálne 1,10 m  

• lešenie pri podlahe bude obsahovať lištu proti pádu materiálu, minimálna výška lišty 

0,150 m 

• dbať na správne založenie lešenia 

• dbať na kotvenie lešenia do priľahlej konštrukcie 

7.1.9 Skladovanie materiálu 

Rizika pri skladovaní materiálu:  

• pád bremena na pracovníka pri ukladaní materiálu 

• pád uloženého materiálu na pracovníka 

• zosun sypkého materiálu 
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Bezpečnostné opatrenia 

• označenie skládky materiálu 

• skladovacia plocha musí byť, spevnená, rovná, odvodnená a dostatočne únosná 

• na uväzovanie bremien používať vhodné viazacie prostriedky s odpovedajúcou 

hmotnosťou (popredu zistiť váhu bremena) 

• bezpečný odber a prísun materiálu musí byť zaistený v súlade s postupom prác 

• materiál musí byť skladovaný podľa podmienok, ktoré stanovil výrobca (väčšinou 

v takej polohe v ktorej bude zabudovaný na stavbe) 

• materiál treba uložiť, tak aby počas celej doby skladovania bola zaistená jeho stabilita 

a nepoškodil sa.  

• skladovanie sypkého materiálu pri ručnom spôsobe ukladania sa môže ukladať len do 

výšky 2 m 

• vrecia so sypkým materiálom sa môžu ručne ukladať do výšky 1,5 m a pri 

mechanizovanom ukladaní do výšky 3 m, okraje hromady sa musia zabezpečiť 

opornou konštrukciou alebo sa vrstvy vriec musia prekladať tak, aby sa vrecia 

nezosunuli a hromada mala bezpečný sklon 

• tekutý materiál sa musí skladovať v uzavretých nádobách tak, aby otvor na plnenie 

bol smerom hore (farby, nádoby s penetračným náterom) 

• plechovky a iné oblé predmety môžu byť pri ručnom ukladaní stavané najviac do 

výšky 2 m pri zaistený ich stability (nádoby s farbou, penetračné nátery) 

• kusový materiál pravidelných tvarov sa môže ukladať ručne do výšky 2 m tak, aby 

vrstvy materiálu boli prekladané na zabezpečenie stability, kusový materiál 

nepravidelných tvarov sa môže ukladať ručne do výšky 1.5 m 

• upínanie a odopínanie prvkov, dielcov musí byť vykonávané zo zeme alebo z 

bezpečnej podlahy tak, že nie sú zapínané alebo odopínané vo väčšej pracovnej výške 

než 1,5 m 

• s dielcami, materiálmi a predmetmi sa nesmie počas prenášania zdvíhacím 

zariadením manipulovať a usmerňovať ich pohyb priamo rukami  

• poškodený materiál sa musí označiť a osobitne uložiť spôsobom určeným v technickej 

dokumentácii alebo podľa pokynov zodpovednej osoby 

7.1.10 Stroje a doprava 

Rizika:  

• prejdenie, zrazenie alebo natlačenie pracovníka pracovným strojom 

• zasiahnutie pracovníka konštrukciou stroja 

• zranenie pracovníka pri vykladaní materiálu zo stavebného stroja 

• pád zo stavebného stroja pri výstupe alebo nástupe na stroj 

• pád bremena pri doprave na stavenisko 

• pád pracovného stroja po strate stability 

• pád pracovného stroja z dôvodu zosunutia terénu 
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Opatrenia: 

• prevádzkovať sa môže len stroj, ktorý svojou konštrukciou, zhotovením a technickým 

stavom a spôsobom použitia zodpovedá právnym predpisom a ostatným predpisom 

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

• obsluhovať stroje môže len osoba ktorá ma na danú prácu oprávnenie 

• pri údržbe a manipulácii so strojom dbať na to aby bol vždy stroj vypnutý 

a zabezpečený proti pohybu 

• používať bezpečnostné kliny pod kolesá stavebných strojov na zabránenie pohybu 

(napr. pri strojoch Tatra T 815, Man 12,250)  

• pri manipulácii so žeriavom zakázať osobám sa pohybovať v nebezpečnom dosahu 

stroja 

• nepreťažovať žeriav, dbať na dodržovanie zaťažovacích kriviek s maximálnou 

nosnosťou v závislosti na vyložení bremena  

• zabrániť samovoľnému uvoľneniu pracovného zariadenia alebo jeho časti upevnením 

ku konštrukcií prepravného stroja (zarážkami) 

• pri otváraní bočníc sklápača je potreba stáť bokom od smeru otvárania alebo výsypu, 

treba byť stále v kontakte s obsluhou stroja 

• dbať na spôsob viazania alebo odväzovania bremena, vykonáva to oprávnená osoba  

• pri vstupe alebo zostupe z ložnej plochy stroja je zakázané zoskakovať z plochy, je 

nutné vždy použiť rebrík a tak sa zabráni zraneniu  

• pri preprave materiálu na paletách sa uistiť, že je zabránené samovoľnému uvoľneniu 

a pádu, na prepravu paliet treba využívať paletové vidly  

• realizovať kontrolu označení prvkov (kontrola hmotnosti) 

• dbať na používanie ochranných pracovných pomôcok (reflexné vesty, prilby, 

pracovná obuv, rukavice) 

7.1.11 Ostatné rizika a opatrenia, ktoré vznikajú na stavbe 

Rizika:  

• zasiahnutie pracovníka elektrickým prúdom  

• rozseknutie alebo vytrhnutie prívodnej šnúry zlou manipuláciou 

• zranenie pracovníka nebezpečnými kvapalinami  

• zranenie pri požiari elektrického zariadenia 

Opatrenia: 

• preškolenie pracovníkov 

• používať elektrické rozvádzače s prúdovým chráničom  

• neodstraňovať kryty z elektrických zariadení  

• dbať na pravidelné revízie elektrických zariadení a strojov, vizuálne kontrolovať 

elektrické zariadenia pred použitím 

• elektrické stroje a zariadenia chrániť pred vodou  
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• pri plnení strojov horľavými kvapalinami dbať na dodržiavanie bezpečnosti (byť na 

otvorenom priestranstve, nebyť v dosahu takých zariadení, ktoré by mohli vzbĺknuť 

• pri hasení požiaru používať len dané hasiace prístroje  

• dbať na používanie ochranných pracovných pomôcok  

7.2 Klimatické podmienky  

7.2.1 Práce vo výškach  

Pred zahájením práce musí stavbyvedúci brať ohľad na klimatické podmienky. Pri 

nepriaznivých poveternostných podmienkach je povinný práce prerušiť. Za nepriaznivé 

poveternostné podmienky, ktoré zvyšujú riziko pádu, pošmyknutia sa považujeme:  

• dážď, búrka, krúpo-bitie 

• námraza, sneženie 

• vietor rýchlosti nad 8 m/s pri práci na pojazdných lešeniach, rebríkoch nad 5 m výšky, 

v ostatných prípadoch vietor silnejší ako 11 m/s 

• viditeľnosť v mieste práce menšia ako 30 m  

• teplota prostredia pri realizácií stavebných prác nižšia ako – 10 °C 

7.3 Použitá legislatíva a zhrnutie 

Pri realizácii stavby je veľmi vysoká možnosť výskytu úrazu alebo zranenia, preto je dôležité 

dbať na tieto pokyny. Ďalšie opatrenia vyplývajú zo skúseností pracovníkov podieľajúcich sa 

na realizácii stavby. Tak tiež je nutné realizovať pravidelné školenia o bezpečnosti pri práci, 

používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov.  

Výpis použitých vyhlášok, noriem a nariadení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci: 

• Nařízení vlády č. 591/2005 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

• Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při činnosti 

• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí 

• Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 

značek a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb. 

• ČSN 73 8102 - Pojízdná a volně stojící lešení 

• ČSN 73 8106 - Ochranné a záchytné konstrukce 

• ČSN EN 13000+A - Jeřáby – Stacionárne jeřáby 
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RÝPADLO NAKLADAČ JCB 4CX, 4x4 

Využitie na úpravu terénu, odobranie ornice, výkop stavebnej jamy, výkop rýh pre základy 

a nakladanie vykopanej zeminy na nákladné automobily.  

Obr. č. 15 Rýpadlo nakladač JCB 4CX  

 

 

 

• Objem lyžice 2,2 m3 

• Objem lopaty 0,7 m3 

• Pohon 4x4 

• Objem valcov 4 399 cm3  

• Výkon 74 kW/101 PS  

• Krútiaci moment 516 Nm 

• Maximálny krútiaci moment 1300 ot/min 

• Hmotnosť 8 201 kg 

• Maximálna rýchlosť 40 km/h 

 

Nákladné auto Tatra 815 S1 

Nákladné auto bude využité na odvoz zeminy zo staveniska na skládku, na dovoz a odvoz 

recyklátu, ktorý bude využitý na vytvorenie spevnených plôch na stavenisku.  
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Obr. č. 16 Tatra 815 S1  

 

 

• Objem korby 9 m3 

• Vnútorná dĺžka korby 4,3 m 

• Vnútorná šírka korby 2,29 m 

• Výška bočníc korby 0,97 m 

• Pohon 6x6 

• Výkon motoru 208 kW 

• Hmotnosť vozidla 11 300 kg 

• Maximálne prepravná hmotnosť 10 700 kg 

• Maximálna rýchlosť 88 km/h 

 

Vrtná súprava Mercedes Unimog 1850 L 

Vrtná súprava bude využitá na vyvŕtanie studne na vodu. Predbežná hĺbka budúcej studne je 

80 m.  

Obr. č. 17 Vrtná súprava Mercedes Unimog 1850 L  
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Technické parametre pre daný objekt v súdržných horninách 

• Maximálna hĺbka vŕtania je 150 m pri vrtnom priemere 245 mm 

• Priemery vŕtania 150, 190, 220, 245 mm 

• Výstroj: nerez, PE, PVC-Eko 

• Lepené filtre do priemeru 160 mm 

 

Stavebný žeriav Fm GRU, FM BR  

Stacionárny žeriav slúži na sekundárnu (staveniskovú) dopravu. Nutné vytvoriť rovnú 

spevnenú plochu a zabezpečiť elektrickú prípojku pre žeriav. Žeriav je samo vztýčiteľný, 

približná doba postavenia žeriavu je 20 minút. Využitie na zariadenie staveniska, osadenie 

žumpy, vykladanie dovezeného materiálu, presun stavebného materiálu po stavenisku, 

prípadne na betonáž a zhotovenie krovu.  

Obr. č. 18 Stavebný žeriav Fm GRU, FM BR  

 

 

• Nosnosť na konci ramena 1000 kg 

• Maximálna nosnosť 1500 kg 

• Maximálny dosah 20 m  

• Maximálna výška háku 16m 

• Príkon/napätie 2,5 kW / 380 V 

• Diaľkovo ovládaný  

• Pozinkovaná konštrukcia veže a výložníka 
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Nákladné auto MAN 12.250  

Nákladné auto slúži na primárnu dopravu. Na dovoz materiálu od výrobcu alebo zo skladu na 

stavenisko. Nákladný automobil má možnosť meniť korbu (skriňová korba, otvorená korba).  

 

Obr. č. 19 Man 12.250 

 

 

 

• Objem korby 55 m3 

• Vnútorná dĺžka korby 9,30 m 

• Vnútorná šírka korby 2,29 m 

• Vnútorná výška korby 2,60 m 

• Výkon motora 186 kW 

• Maximálna rýchlosť 90 km/h 

• Vlastná hmotnosť  7 530 kg 

• Celková prípustná hmotnosť 11 990 kg  

 

Auto-domiešavač MAN TGS 32.400 BB 

Využitie pre primárnu dopravu betónovej zmesi z betonárky na stavenisko. Na betonáž 

základov, podkladovej dosky, zaliatie dutých tvárnic v suteréne, zabetónovanie stropných 

dosiek s balkónom, zabetónovanie stužujúcich vencov a schodíšť.  
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Obr. č. 20 Auto-domiešavač Man TGS 32.400 BB  

 

 

• Objem prepravného bubna 9 m3  

• Celková nosnosť  34 t  

• Výkon motora 294 kW/ 399 PS 

• Šírka vozidla 2,5 m  

• Doba naplnenia bubna 1 m3 betónu do 15 s  

• Maximálna rýchlosť vozidla so zmesou v bubne do 60 km/h 

• Dosah žľabu 1,45 m  

 

Čerpadlo betónu Putzmeister M26 – čerpadlo BSF .09 H 

Čerpadlo na betón slúži k sekundárnej (staveniskovej) doprave betónovej zmesi pre všetky 

betonárske procesy od základov až po vytvorenie železobetónového venca v podkroví. 

 

Obr. č. 21 Auto-čerpadlo betónu Putzmeister M26  
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• Horizontálny dosah: 21 m 

• Vertikálny dosah 26 

• Hĺbkový dosah: 16,2 m 

• Výkon: 90 m3/h 

• Dopravný tlak: 78 bar 

• Násypka: RS 900 

 

Vibračná doska KLC DPU 3750  

Zhutnenie podkladu pod podkladovým betónom. 

Obr. č. 22 Vibračná doska KLC DPU 3750  

 

 

• Motor Honda GX270 

• Výkon 6,6 kW 

• Maximálny plošný výkon 750 m2/hod  

• Frekvencia 90 Hz 

• Odstredivá sila 37 kN 

• Hmotnosť 240 kg 

• Rozmery spodnej dosky 500x703 mm 

• Palivo benzín 

• Spotreba paliva 1,1 l/hod 

• Ručný štart 

 

Stavební miešačka Atika SX – 165 

Na miešanie malty, lepidla, prípadne menších dobetonávok. 
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Obr. č. 23 Stavebná miešačka ATIKA SX  

 

• Hmotnosť 79 kg  

• Rozmery d/š/v - 1360/910/1350 mm  

• Objem bubna 165 l  

• Maximálny objem mokrej zmesi 130 l  

• Príkon/napätie - 800 W/ 230 V  

 

Ručná miešačka Gude GRW 1800 

Využitie ručnej miešačky na pripravovanie lepidiel na keramické tvárnice Heluz. 

Obr. č. 24 Ručná miešačka Gude GRW 1800  

 

• 2 špirálové nadstavce pre jemnozrnné a hrubozrnné stavebné hmoty 

• Priemer miešacieho nadstavca 140 mm 

• Výkon 1,8 kW 

• Hmotnosť 10,3 kg 

• Prípojka 230 V / 50 Hz 

• Hladina akustického hluku 95,8 db(A) 

• Maximálny objem miešaného materiálu 100 l 
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Motorová pila STIHL 261 

Využitie na krátenie drevených prvkov v krove, vytváranie tesárskych spojov, upravovanie 

dreveného debnenia.  

Obr. č. 25 Motorová pila STIHL 261 

 

• Zdvihový objem valca 45,6 cm3  

• Výkon 2,2 kW / 3,0 k 

• Hmotnosť 4,8 kg 

• Pomer hmotnosti ja jednotku výkonu 2,2 kg/kW 

• Hladina akustického tlaku 103 dB 

• Hladina akustického výkonu 114 dB 

• Hladina vibrácií 3,9 m/s2  

• Dĺžka reznej časti lišty 35 cm 

Príklepová vŕtačka BOSCH GSB 13 RE 

Obr. č. 26 Príklepová vŕtačka BOSCH GSB 13 RE  

 

 

 

• Hmotnosť bez kábla 1,8 kg  

• Uťahovací moment (mäkký šróbový spoj) 10,8 Nm  

• Menovitý krútiaci moment 1,8 Nm  

• Frekvencia príklepu pri voľnobežných otáčkach až 44.800/ minútu  

• Príkon/ výstupný výkon - 600 W / 301 W  

• Napätie 230 V  

• Hĺbkový doraz 210 mm  
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Uhlová brúska Makita GA5030 

Použitie na krátenie oceľových prútov výstuže, prípadne krátenie oceľových profilov 

použitých pri výstavbe rodinného domu.  

Obr. č. 27 Uhlová brúska Makita GA5030  

 

• Hmotnosť 1,8 kg  

• Priemer kotúča 125 mm  

• Závit hriadeľa brúsky M14  

• Príkon 720 W  

• Otáčky naprázdno 11.000 ot/minútu  

• Rozmery d/š/v - 266/138/103 mm  

Zvárací prístroj Extol Premium IW 140 A 

Využitie na zváranie výstuže.  

Obr. č. 28 Zvárací prístroj Extol premium IW 140 A  
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• Napájacie napätie 230 V 

• Frekvencia 50Hz  

• Maximálny príkon 4,6kW  

• Minimálna poistka 16 A  

• Maximálny zvárací prúd 140 A  

• Trieda izolácie H  

• Druh ochrany IP 21S  

• Hmotnosť 5,5 kg 

Plávajúca vibračná lišta Enar QZH 

Vibračná lišta slúži na zhutnenie a zarovnanie povrchu betónových dosiek. 

Obr. č. 29 Plávajúca vibračná lišta Enar QZH  

 

 

• Dĺžka 2000 mm 

• Hmotnosť 17 kg 

• Motor Honda GX-25, 4-taktový  

• Objem nádrže 0,5 l 

• Odstredivá sila 150 kN 

• Otáčky motora 9000 

• Palivo benzín  

• Výkon HP/ot 1,1/7000 

 

Ponorný vibrátor Atlas Copco DYNAPAC SMART 40 

Využitie na zhutnenie betónovej zmesi základových konštrukcií, zvislých nosných konštrukcií 

v suteréne. 
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Obr. č. 30 Ponorný vibrátor Atlas Corpo dynapac smart 40 

 

 

• Priemer hlavice 40 mm 

• Dĺžka hlavice 320 mm 

• Dĺžka hadice 5 až 12 m 

• Prívodný elektrický kábel 10 m 

• Otáčky motora 12 000 ot/min 

• Napätie / frekvencia 230 V / 60 Hz 

• Rozmery dxšxv 300x100x80 mm 

• Hladina akustického hluku 75 db(A) 

• Vibrácie v rukoväti 3,81 m/s2   
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Záver 

Cieľom mojej bakalárskej práce bolo spracovať technickú správu a technologické štúdie 

hlavných technologických etáp hrubej stavby rodinného domu v Púchove a následne na to 

som vypracoval zariadenie staveniska. Ďalej je v práci zhotovený podrobný technologický 

predpis na tému krov. Práca obsahuje položkový rozpočet s výkazom výmer, časový a finančný 

plán výstavby, bezpečnostné opatrenia pri realizácii hrubej stavby a posledná etapa je 

zameraná na strojnú zostavu, ktorá bude využitá pri výstavbe hrubej stavby rodinného domu.  

Pri spracovaní bakalárskej práce som nazbieral mnoho užitočných poznatkov a naučil som sa 

používať softwary ako sú BuildPower S, s ktorým som spracoval položkový rozpočet 

s výkazom výmer a software Contec, s ktorým som zhotovil časový plán výstavby. Finančný 

plán som vytvoril v programe Excel a výkresy sú spracované v programe AutoCad. 
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