
 











 
 
Cieľom práce je spracovanie stavebne technologickej etapy hrubej vrchnej stavby 

polyfunkčného domu v Žiline. Obsah bakalárskej práce je technická správa stavebne-

technologického projektu, časový plán výstavby zadanej technologické etapy, situácia 

zariadenie staveniska, organizáciu výstavby pre danú technologickú etapu, riešenie 

dopravných trás na stavenisko, rozpočet hrubej vrchnej stavby, technologický predpis 

pre murovanie a monolitické stropné konštrukcie, riešenie bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci, návrh strojné zostavy, kontrolný skúšobný plán pre murovanie a 

prefabrikované stropné konštrukcie, porovnanie žeriavov. 

 

 
 
Hrubá vrchná stavba, Technická správa, stavebne technologická štúdie, časový plán, 

harmonogram, zariadenie staveniska, dopravné trasy, výkaz výmer, bezpečnosť práce 

technologický predpis, kontrolný a skúšobný plán, murovanie, monolitické stropné 

konštrukcie, strojná zostava, položkový rozpočet, porovnanie žeriavov 

 

 

The aim of the thesis is the processing of the construction technological stage of the 
superstructure of the polyfunctional building in Žilina. The bachelor's thesis is a 
technical report of a building-technological project, a time schedule for the 
construction of a given technological stage, a situation of a construction site, a 
construction organization for a given technological phase, a solution of transport 
routes to a construction site, a gross building budget, a technical regulation for 
masonry and monolithic ceiling constructions, occupational safety and health, design 
of machine assembly, control test plan for masonry and prefabricated ceiling 
constructions, comparison of cranes.  
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Téma mojej bakalárskej práce je spracovanie stavebne technologickej etapy hrubej 

vrchnej stavby polyfunkčného domu v Žiline. V mojej práci som sa hlbšie zameral na 

spracovanie Technologických predpisov pre monolitickú stropnú konštrukciu nad 2.NP, 

ktorú som detailnejšie riešil z bezpečnostného, funkčného a ekonomického hľadiska. 

Druhý riešený technologický predpis v mojej práci je zhotovenie murovaných 

konštrukcií. Ďalej som sa zameral na celkovú organizáciu výstavby hrubej hornej stavby, 

ktorá začína pri posudzovaní dopravných trás a jej jednotlivých kritických úsekoch pre 

príchod na stavenisko. Snaha o čo najekonomickejší návrh strojnej zostavy prihliadajúc 

na životné prostredie a okolie. Na záver mojej práce som zhotovil celkové porovnanie 

žeriavových konštrukcií a teda vežový a auto-žeriav.  

 

Jedná sa o rekonštrukciu polyfunkčného bytového domu, ktorej stavebný zámer je 

zväčšenie úžitkového priestoru a to zhotovením nadstavby, prístavby a drobných 

stavebných úprav pre jestvujúci objekt. Objekt bude mať tri nadzemné podlažia určené 

na bývanie a jedno podzemné určené na služby. Polyfunkčný dom je postavený na 

mierne svahovitom pozemku medzi ulicami Jesenského a Klemensova. 

 

Pre zhotovenie danej technologickej etapy som vypracoval technickú správu stavebne-

technologického projektu, riešenie organizácie výstavby, výkres zariadenia staveniska, 

technologické predpisy ktoré obsahujú podrobné pracovné postupy. Ďalej návrh strojnej 

zostavy pre celú technologickú etapu, riešenie dopravných tras, ocenenie a výkaz výmer 

je spracovaný v programe BUILDpowerS, časový plán spracovaný v programe CONTEC. 

Zapracovanie kontrolného a skúšobného plánu, požiadavky na bezpečnosť a ochranu 

zdravia pri práci. 

 

Projektovú dokumentáciu mi poskytol stavebník. 
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1.1 Obecné informácie o stavbe  

 

1.1.1 Identifikačné údaje o stave  

 

Názov stavby:            Polyfunkčný bytový dom Jesenského 

 

Miesto stavby:           Žilina, ul. Jesenského, súpisné č. 1087   

                                         č. parcely 1007, 1008, 1015/2 

 

Okres:                        Žilina 

 

Kraj:                           Žilinský 

 

Účel stavy:   Budova na bývanie a služby 

 

Charakter stavby:      stavebné úpravy, prístavba a nadstavba  

 

Investor:   INDEMA, s.r.o., M. R. Štefánika 3560/109, 010 01 Žilina 

 

Zodpovedný projektant:  Papučík Lukáš 

Žilina 01001, tel: 0948114349 

 

Přibližné náklady na výstavbu: 2 100 000 kč  

 

Termín zahájenia stavby: 03/2019 

 

Termín dokončenia stavby: 06/2019 

 

Dohodnutá dĺžka výstavby: 3 mesiace 

 

Dodávateľ stavebnej činnosti: POZEMNÉ STAVBY Kamená, spol s.r.o. 

     Žilina 01001 

     Žilinský kraj 

 

Názov subdodávky:  Priemyselná 8184 

     01001 Žilina 

     Žilinský kraj 

 

Názov subdodávky:  Bytčická 89 

     01001 Žilina 
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     Žilinský kraj 

 

Názov subdodávky:  Štrková 1131/17D 

     01001 Žilina 

Žilinský kraj 

 

1.2 Členenie na stavebné objekty a technické  

a technologické zariadenia 
 

SO 01 - Polyfunkčný bytový dom  

SO 02 - Vodovodná prípojka 

SO 03 - Kanalizačná prípojka 

SO 04 - NN Elektrická prípojka 

SO 05 - NTL Plynová prípojka  

SO 06 – Spevnená plocha 

 

1.2.1 Hlavné stavebné objekty 

 

SO 01 - Polyfunkčný bytový dom  

 

Riešená nehnuteľnosť sa nachádza v zastavanej centrálnej časti mesta Žilina. Stavebný 

zámer sa z hľadiska statiky skladá z dvoch častí:  

1. z nadstavby jestvujúceho domu 

2. z prístavby k jestvujúcemu domu 

 

Jestvujúci objekt je dvojpodlažný murovaný podpivničený dom s podkrovím. Nosný 

systém objektu je tvorený murovanými stenami, ktoré tvoria podpory pre drevené 

trámové stropy. Nosným systémom krovu je drevený krov. 

 

1. Nadstavba jestvujúceho domu 

 

Pri nadstavbe objektu sa odstráni strecha a na 2. NP sa vymurujú steny nového 3. NP. 

Pretože kvalita materiálu jestvujúceho domu nie je dostatočne známa, je potrebné steny 

nadstavby zhotoviť z ľahkých murovacích materiálov tvárnice Porotherm hrúbky 300 

mm. Podlaha nadstavby sa zosilní (monolitickou železobetónovou stropnou doskou 

hrúbky 150 mm). Strecha nadstavby bude pultový drevený krov so sklonom 10°.    

 

2. Prístavba k jestvujúcemu domu 
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Prístavba je nepodpivničená trojpodlažná murovaná stavba z keramických tvaroviek 

Porotherm hrúbky 300 mm. Vzhľadom k dispozícii objektu je potrebné priestorovú 

tuhosť prístavby zabezpečiť kombináciou murovaných stien a železobetónových rámov. 

Stropy prístavby budú tvorené železobetónovými monolitickými doskami hrúbky 150 

mm. Strecha prístavby bude taktiež pultový drevený krov so sklonom 10°. 

 

Základy 

 

Jestvujúci dom je založený na pásových základoch, ktoré nie je nutné podchytiť. Základy 

prístavby budú taktiež plošné pásové.  

 

Na pozemku sa nenachádzajú žiadne vedenia verejných inžinierskych sietí, nové prípojky 

sa navrhujú v mieste jestvujúcich. Ďalej, na pozemku budú novo zhotovené spevnené 

plochy a to prístupová cesta šírky 4,0 m a desať nezastrešených parkovacích miest 

o rozmeroch 2,5x5,0 m. 

Plocha pozemku:    950 m2 

Zastavaná plocha:    155 m2 

Spevnené plochy:    510 m2 

 

1.2.2 Prípojky 

 

SO 02 Vonkajší vodovod a vodomerná šachta 

 

Prípojka vody sa napojí na verejný vodovod. Napojenie je navrhnuté navŕtavacím pásom 

s uzáverom pre domové prípojky so zemnou súpravou. Svetlosť potrubia DN32 je 

navrhnutá na základe potreby vody. Potrubie sa uloží na pieskové lôžko a následne 

obsype riečnym štrkom aspoň 100 mm nad potrubie, umiestni sa reflexná fólia 

a následný zásyp prehodenou zeminou. Nad potrubím sa zemina nezhutňuje. Investor 

je povinný prizvať ku kontrole uloženia a tlakovej skúške vodovodnej prípojky, podsypu 

a obsypu potrubia zodpovedného zástupcu SEVAKu a.s.  

 

SO 03 Splašková kanalizácia  

 

Splašková kanalizácia zo zriaďovacích predmetov je odvádzaná zvodovým kanalizačným 

potrubím umiestneným pod úrovňou 1. P.P. Na zvodové potrubie je pripojené 

pripojovacie potrubie splaškovej kanalizácie z jednotlivých kanalizačných stúpačiek SK. 

Zvodové potrubie je vyústené do vonkajšej  kanalizácie. Pri realizácii rekonštrukcie bude 

existujúce kameninové potrubie v základoch vymenené za PVC potrubie. Dažďové zvody 

zo strechy objektu budú napojené na ležatý rozvod jednotnej kanalizácie. Zvodové 

potrubie odvádzajúce jednotlivé odpadové vody  sa dimenzuje na navrhovaný prietok 
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odpadových vôd čiže, sa navrhuje zvodové potrubie DN 110 a kanalizačná prípojka DN 

200 do vonkajšej kanalizácie. 

 

SO 04 Elektrická prípojka 

 

Elektrická prípojka bude vedená z ulice Jesenského, kde sa napojí na existujúce 

podzemné vedenie nízkeho napätie. Súčasťou elektrickej prípojky bude postavenie 

hlavnej domovej poistnej skrine s elektromerom dodanej od prevádzkovateľa sietí ktorá, 

bude umiestnená a zabudovaná v oplotení pri vstupnej bráne z ulice Jesenského. 

Hodnota hlavného ističa pred elektromerom je 25 A, čo je dostatočná hodnota pre 

menovitý prúd 

 

SO 05 Plynová prípojka 

 

Cez miestnu komunikáciu prechádza  rozšírený verejný plynovod NTL -2kPa. 

Prípojka plynu NTL DN40 PE SDR11, v dĺžke cca3,0 m bude privedená na pozemok 

objektu kde v skrinke v oplotení bude osadený HUP plynu a fakturačný plynomer 

spotreby plynu bytového domu, potom pokračuje v zemi na fasádu bytového domu, kde 

bude ukončená guľovým uzáverom.  

Prípojka bude uložená v cca hĺbke 0,9 m. Prípojka sa uloží na pieskové lôžko hrúbky 0,15 

m a odsype sa pieskom 0,2 m nad povrchom potrubia. Na pieskový obsyp sa položí 

výstražná fólia z PVC, ktorá  presahuje uložené potrubie min. 50 mm na obe strany. Trasa 

prípojky sa označí orientačnou tabuľkou. Na prípojke sa prevedie skúška tesnosti plynom 

pri pretlaku skúšaného média 10kPa 

 

1.2.3 Ostatné objekty 

 

SO 06 Spevnená plocha 

 

Prístupová cesta a zriedené parkovacie plochy na pozemku prístupné z priľahlej mestskej 

komunikácie a taktiež zhotovené chodníky po obvode stavby budú vydláždené 

betónovou zámkovou dlažbou. Podkladová vrstva pod zámkovou dlažbou bude tvorená 

štrkovým podsypom frakcie 0 – 63 mm o hrúbke aspoň 150 mm. 

 

1.3  Popis staveniska 
 

Riešené územie staveniska sa nachádza v katastrálnom území Žilina, číslo parcely  1007, 

1008, 1015/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, záhrady. Na pozemku sa 

nenachádzajú žiadne vedenia verejných inžinierskych sietí. Mierne svahovitý terén (od 

juhozápadu k severovýchodu). Podľa geologického prieskumu základy celého bytového 

domu sú v eolitických sprašových sedimentoch – stredne plastických íloch pevnej 
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konzistencie – trieda F6. Hladina podzemnej vody sa nachádza v hĺbke 8,5 m pod 

úrovňou terénu. V rámci staveniska sa nenachádza žiadne ochranné ani bezpečnostné 

pásmo. Stavba sa nenachádza v záplavovom ani v pod dolovanom území. Jestvujúci 

objekt na ktorý sa bude realizovať nadstavba a prístavba zabezpečuje všetky potrebné 

funkcie pre bývanie, administratívu a služby. Objekt je napojený na vodovodnú sieť, plyn, 

elektrinu, kanalizáciu. Zriadenie všetkých prípojok na verejnú sieť sa nachádza pri vstupe 

do objektu z ulice Jesenského. Z dôvodov zväčšenia úžitkovej plochy objektu zhotovením 

prístavby a nadstavby sa zriadi rekonštrukcia existujúcich prípojok kvôli, nevyhovujúcej 

dimenzií potrubia. Polyfunkčný bytový dom tvorí časť dvojdomu. Nepredpokladá sa, že 

by stavba mohla mať vzhľadom k svojmu charakteru nepriaznivý  dopad na okolie. Na 

pozemku sa nachádza jeden existujúci objekt na ktorý, budú zhotovené spomínané 

rekonštrukcie. Pozemok neobsahuje žiadne dreviny. 

Areál je dopravne napojený z jestvujúceho komunikačného systému mesta. 

Komunikácie pre peších budú riešené na pozemku stavebníka. Hlavný peší prístup je z 

chodníka na ulici Jesenského. Vjazd na stavenisko pre motorové vozidlá z ulice 

Klemensova. Chodníky budú z betónovej dlažby zámkovej. Povrchové vody z chodníka 

budú odvádzané na terén a čiastočne do kanalizácie. Celková plocha staveniska je 950 

m2 z toho zastavaná plocha a spevnene plochy tvoria 665 m2. Pred začatím stavebných 

pác bude stavenisko oplotené demontovateľným plotom na miestach kde, to bude 

potrebné min. výška oplotenia 1,8 m viď. Príloha č.1 zariadenie staveniska. Vstupné 

brány na stavenisko budú opatrené výstražnými ceduľami, ktoré upozorňujú na 

prebiehajúce stavebné prace. 

 

1.4 Popis hlavných stavebných objektov 
 

1.4.1 Celkové urbanistické a architektonické riešenie 

 

Riešená nehnuteľnosť sa nachádza v zastavanej centrálnej časti Žiliny. Podľa 

územného plánu je to zóna s prevažnou funkciou obytnou, doplnkovú funkciu môžu 

tvoriť zariadenia občianskej vybavenosti, nezávadné zariadenia školstva, zdravotníctva, 

sociálnych služieb a ostatných nezávadných služieb, maloobchodu, administratívne 

zariadenia, projektové kancelárie. 

V súčasnosti rodinný dom tvorí časť dvojdomu. Obe časti sú zatiaľ v pôvodnom 

stave, pozostávajú z dvoch obytných podlaží a neobytného podkrovia. Vlastník riešenej 

polovice dvojdomu týmto projektom dokumentuje dispozičnú, technickú, kapacitnú 

a architektonickú úpravu nehnuteľnosti s ponechaním prevažnej funkcie bývania a 

doplnkovej funkcie služieb a administratívy so samostatnými vstupmi.  

  V 1.PP - suteréne zostáva objekt na pôvodnom pôdoryse. Menšie dispozičné 

úpravy a prehĺbenia terénu formou anglických dvorcov pri oknách a novom vstupe od 

ulice umožnia lepšie využitie a presvetlenie priestoru, ktorý bude vhodný pre nenáročné 

služby zlučiteľné s polyfunkčným bytovým domom. 
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  Od 1.NP - prízemia je okrem nenáročných stavebných úprav navrhnutá 

prístavba vo dvore, ktorá zvyšuje atraktivitu administratívy na prízemí ako aj dvoch 

bytových jednotiek na 2.NP a 3.NP Nadstavba 3.NP nad pôvodným pôdorysom je len 

minimálne zvýšená oproti súčasnému hrebeňu nepravidelnej sedlovej strechy, 

totožnému so susednou časťou dvojdomu, čo umožňuje lepšie oplechovanie novej časti 

fasády popri rovinách strechy.    

Architektúra domu je poňatá ako mestská vila s klasickými omietanými fasádami. 

Rovná strecha umožňuje lepšie využitie plochy v 3.NP. Predná uličná fronta zachováva 

pôvodné veľkosti okien. Navrhnutá kompozícia opticky člení fasádu na biely obdĺžnik, 

ktorý sa výškovo prispôsobuje rímse susedovej strechy, a súvislý vertikálny pás okien 

plynulo prechádzajúci do horizontály najvyššieho poschodia s bielym pásovým 

olemovaním.. Horizontála 3.n.p. je z ľavej strany skrátená o balkón, čím sa javí opticky 

menšia.  

 

1.4.2 Základné údaje o kapacite stavby 

 

Plocha pozemku: 950,0 m2  

Zastavaná plocha celkom: 665,0 m2  

Obostavaný priestor celkom: 1540,0 m3  

 

SO 01  

Zastavaná plocha: 155,0 m2  

Obostavaný priestor: 1540,0 m3  

počet objektov: 1  

 

SO 02  

Zastavaná plocha: 10,0 m  

počet objektov: 1  

 

SO 03  

Zastavaná plocha: 7,0 m  

počet objektov: 1 

 

SO 04  

Zastavaná plocha: 15,0 m  

počet objektov: 1  

 

SO 05  

Zastavaná plocha: 8,5 m  

počet objektov: 1  
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SO 06 

Zastavaná plocha: 510,0 m2 

 

1.4.3 Konštrukčné riešenie hlavného staveného objektu  

 

Výkopy 

 

V mieste vytýčenia prístavby na jestvujúci objekt sa strhne zemina hrúbky 400 mm. 

Následne sa začne hĺbenie rýh pre základové pásy ktoré budú rozmerovo a priestorovo 

zhotovené podľa projektovej dokumentácie. Šírka ryhy pod obvodovým nosným 

murivom je  800 mm v mieste dilatačnej špáry od jestvujúceho objektu a budúcou 

prístavbou je šírka ryhy pre základový pás 600 mm. Z dôvodu bezpečnosti sa táto ryha 

vykope kaskádovo s jedným odskokom a bude použité paženie s rozperami odtláčané 

od jestvujúcej stavby aby sa dala umiestniť a nalepiť dilatačná vrstva XPS 20 mm 

o jestvujúci objekt. 

 

Základy  

 

Základová konštrukcia je zhotovená zo základových pásov vyliatím betónu do predom 

vykopaných rýh po zatvrdnutí betónu sa následne odebnení ďalšia vrstva základových 

pásov ktoré budú zhotovené podľa PD táto vrstva pásov nám zabezpečí vyrovnanie 

základovej dosky do vodorovnej roviny. Pod budúcu základovú dosku do priestoru medzi 

debnené základové pásy ako štrkové lôžko nasypeme štrk 16-32, hrúbka lôžka 250 mm. 

Hrúbka základovej dosky je 150 mm. V mieste zádveria je základová doska o výškovú 

úroveň znížená a sú tam navrhnuté schodiskové stupne viď. PD. Použitý betón pre všetky 

základové konštrukcie C 16/20, výstuž B 500 B. Základové pásy budú vystužené podľa 

statického posudku min. 4Ø 8 mm taktiež základová doska bude vystužená kari sieťou Ø 

6 mm oká 150/150 previazaná min 1,5x oko. 

 

Zvislé konštrukcie 

 

Všetky murované zvislé konštrukcie ktoré budú zhotovené v prístavbe a nadstavbe sú 

navrhnuté z keramických tvaroviek Porotherm lepené na tenkovrstevnú maltu 

Porotherm. Porotherm 30 Profi pre obvodové nosné murivo Porotherm 25 AKU pre 

vnútorné nosné murivo a Porotherm 14 Profi pre nenosné murivo. V priečkach nad 

otvormi budú použité vysoké nosné preklady Porotherm dĺžok 1,0 – 1,25 m a prierezu 

238 x 70 mm uložené na zakladaciu maltu. Pristavovaná časť jestvujúceho objektu je 

staticky zabezpečená taktiež monolitickými rámovými konštrukciami. Stĺpy prierezov 

300/300 a 300/250 mm podľa PD. Sú zhotovené z betónu triedy C20/25 a použitá výstuž 

B 500 B. Vystuženie stĺpov podľa statického posudku min. 4Ø 12 mm. Uloženie dilatačnej 
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vrstvy XPS 20 mm v priľahlej časti prístavby a jestvujúceho domu sa dilatačná vrstva 

nalepí na jestvujúci objekt. 

 

Vodorovné konštrukcie 

 

Vodorovné konštrukcie tvoria monolitická stropná doska zhotovená spolu 

s monolitickými prievlakmi a stužujúcim vencom. Hrúbka stropnej dosky 150 mm 

vystužená ako krížom vystužená doska, stužujúce vence sú uložené na celej šírke 

nosného muriva, prievlaky zachovávajú výšku stužujúceho venca ale, majú hustejšie 

vystuženie. Vystuženie konštrukcie podľa statického posudku. V stropnej konštrukcií 

v mieste balkónov pod dverným rámom uloženie ISO nosníkov. Použitý betón C20/25 

výstuž B 500 B. Uloženie dilatačnej vrstvy XPS 20 mm v priľahlej časti prístavby 

a jestvujúceho domu sa dilatačná vrstva nalepí na jestvujúci objekt. 

 

Strešná konštrukcia 

 

Nosná konštrukcia strechy drevený pultový krov so sklonom strešnej roviny 10°. Krov 

bude tvorený sústavou krokiev z rastúceho dreva uložených  na pomurniciach 

osedlaním. Krokvy o rozmerov viď PD sú navrhnute vo vzdialenostiach max 900mm na 

falcovanú krytinu s laťovaním, debnením a poistnou hydroizoláciou, v celej ploche 

strešnej roviny aj so zateplením a podhľadom z OSB dosiek. Pomurnice o rozmeroch 

podľa PD budú kotvené závitovou tyčou Ø20 každých 1000mm a min. 200 mm do ŽB 

venca.  

 

Schodisko 

 

Schodisko bude tvoriť dvojramenná monolitická konštrukcia ktorá sa napojí na pôvodné 

schodisko a zabezpečí nám vertikálne prepojenie s nadstavovaným podlažím. Použitý 

betón C20/25, výstuž B 500 B. Schodisko bude kotvené vonkajším obvodom po celej 

dĺžke ramena a medzi podesty do obvodovej nosnej steny aspoň 100 mm. 

 

1.4.4 Bezpečnosť pri užívaní stavby 

 

Počas užívania objektu budú dodržované príslušné bezpečnostné predpisy a návody na 

obsluhu jednotlivých technických zariadení. 

 

1.4.5 Vplyv stavby na životné prostredie 

 

Stavba nemá negatívny vplyv na životné prostredie, svojou prevádzkou neohrozuje 

okolie, neznečisťuje ovzdušie, dom je napojený na inžinierske siete, má plynové 

vykurovanie, kanalizáciu, vodu.  
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Obyvatelia okolitých objektov sú oboznámený o prebiehajúcej stavebnej činnosti. 

 

Počas pracovnej činnosti môže dochádzať k úniku prevozných kvapalín zo stavebných 

strojov. Vždy po prerušení práce sa pod olejovú nádrž umiestni plechová vaňa, do ktorej 

budú prípadné úniky kvapalín zachytené. V prípade úniku prevozných kvapalín do pôdy 

odstránime najviac kontaminované miesta pôdy a ošetríme zasiahnutý priestor vápnom.  

 

Odpadové hospodárstvo rieši zber, uskladnenie a odvoz produkovaných odpadov počas 

výstavby. Počas výstavby vzniknú bežné stavebné odpady, ktoré budú zhromažďované 

na určenom mieste vedľa skládky materiálov vo veľkoplošnom kontajneri, pravidelne 

odvážanom na skládku odpadov. Separované odpady budú odvážané do zberných 

surovín. Výkopová zemina zo základov a rýh pre inžinierske siete bude použitá pri 

terénnych úpravách.  

Stavebný  a ostatný  odpad, ktorý vznikne pri prácach na realizácií objektov podľa 

projektovej dokumentácie  ukladať na riadené skládky, likvidovať a nakladať s nimi 

v zmysle Zákona o odpadoch č. 273/2001 Z.z., č. 283/2001 Z.z. a Vyhlášky  Ministerstva 

životného prostredia  SR  o  kategorizácií odpadov  č.284/2001. 

Pri manipulácií s odpadmi dodržiavať všetky platné legislatívne opatrenia pre 

manipuláciu a nakladanie s odpadmi. 

 

1.5 Štúdia realizácie hlavných technologických etáp 
 

1.5.1 Zemné práce 

 

Výkaz výmer: 

 

Ornica:   7,0*8,5*0,4 = 23,8 m3     

- odvezené na skládku 

 

Zemina zo základov: 2*8,5*0,8*1,8+7,0*1,0*0,8+7,0*2,9*0,6 = 42,3 m3  

- odvezené na skládku 

 
Rekonštrukcia prípojok:  

- odkopaná zemina sa po zriadení prípojok použije ako zásyp.  

 

Súhrn: 

- Celkové množstvo odvezenej zeminy na skládku:  

66,1 m3 

- Štrk 16 - 32 na obsyp a podsyp zrekonštruovaných prípojok: 

5,0 m3 
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- Lomový kameň 32 - 64 (Makadam) pre spevnené plochy: 

51,0 m3  

 

Technologický postup zhotovenia 

 

1. Oplotenie pozemku. 

2. Plošné zhrnutie zeminy. 

3. Vytýčenie práce, polohové a plošné zameranie rýh a jestvujúcich inžinierskych sietí. 

4. Výkopové práce. 

5. Začistenie výkopu. 

6. Výmena potrubia inžinierskych sietí. 

7. Štrkový obsyp inžinierskych sietí . 

8. Zásyp zeminou. 

  

Personálne obsadenie 

 

Plošné zhrnutie zeminy: 1x šofér kolesového rýpadla - nakladača 

    2x šofér nákladného auta (sklápacie) 

 

Zariadenie staveniska:  2x šofér nákladného auta (sklápacie) 

2x šofér nákladného auta ( s valníkom a hydraulickou 

rukou) 

1x šofér kolesového rýpadla - nakladača 

     4x pracovníci 

 

Vytyčovacie práce:  2x geodet a pomocník (subdodávateľ) 

     2x pracovnici (vytyčovanie lavičiek) 

 

Výkopové prace:  1x šofér kolesového rýpadla - nakladača  

     2x šofér nákladného auta (sklápacie)  

 

Začistenie rýh:   2x pracovníci 

 

Inžinierske siete:  1x šofér kolesového rýpadla - nakladača  

     2x šofér nákladného auta (sklápacie) 

     4x pracovníci 
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Stroje, mechanizmy a stavebné pomôcky 

 

Kolesové rýpadlo – nakladač: Caterpillar 444F 

 

- objem lopaty nakladače:   1,5 m3  

- objem lopaty rýpadla:   0,29 m3  

- max. hĺbka:     5719 mm  

- max. dosah:    7087 mm  

- max. dosah nakládky:   2482 mm  

 

Tatra PHOENIX 6x6  

 

- Výkon motora:   300 kW 

- maximálne úžitné zaťaženie: 17,5 t 

- objem korby:    9 m3  

 

Vybračná doska WEBER CR7 

 

- Menovitý výkon:   7,7 kW 

- Pracovná šírka:   60 cm 

- Odstredivá sila:   60 kN 

- Hmotnosť:    437-480 kg 

 

Pracovné a meracie pomôcky 

 

Nivelačný prístroj, výtyčky, meracia lať, zhotovenie lavičiek (15 ks fošien dĺžky 1,5 m, 15 

ks hranolov dĺžky 1,0 m), kladivo 5 kg, klince, elektrická píla, špagát, sprej, lopata, 

krompáč, meter, pásmo, vodováha 2 m, pracovné reflexné oblečenie, pracovná obuv, 

pracovné rukavice, ochranne okuliare, chrániče sluchu, ochranná prilba. 

 

1.5.2 Základové konštrkcie 

 

Výkaz výmer: 

 

Betón C16/20: 

- Základová doska: 7,0*8,5*0,15 = 8,925 m3    

- Základové pásy: 2*8,5*0,8*1,8+7,0*1,0*0,8+7,0*2,9*0,6+7*8,5*2*0,5*0,3 = 60 m3  

- Asfaltový lak (penetračný náter ) : 20,25 m2 (jedno balenie 10 l, výdatnosť 32 m2) 

- Asfaltové pásy: 20,25 m2 (jedno balenie 7,5m2) = 3 x balenie 
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Súhrn: 

- Celkové množstvo betónu: 69,0 m3 

 

Technologický postup zhotovenia 

 

1. Betónovanie základových pásov. 

2. Technologická pauza 1 deň. 

3. Zhotovenie tesárskeho debnenia pre vybetónovanie nadstavby základových pásov 

podľa projektovej dokumentácie. 

4. Betonáž ďalšej vrstvy základových pásov. 

5. Technologická prestávka 2dni. 

6. Oddebnenie základových pásov . 

7. Zhotovenie čelného debnenia pre základovú dosku. 

8. Betonáž základovej dosky. 

9. Technologická prestávka 3 dni . 

10. Nanesenie penetračného náteru. 

11. Natavenie asfaltových pásov. 

  

Personálne obsadenie 

 

Betonáž základových pásov a dosky 

 

- Vedúci čaty, majster 

- 2 železiari 

- 2 betonári 

- 2 tesári 

- 4 pomocní pracovníci 

- 2 šofér domiešavača 

- 1 šofér auto-čerpadla 

- 1 šofér nákladného automobilu s valníkom 

       

Stroje, mechanizmy a stavebné pomôcky 

 

Technická špecifikácia uvedených strojov je uvedená v kapitole č.7 návrh strojnej 

zostavy. 

 

- Auto-domiešavač MAN TGS 32.400 BB 

- Čerpadlo betónovej zmesi Putzmeister M20-4 

- Plávajúca vibračná lišta BARIELL (2 m)  

- Ponorný vibrátor ENARCO M5 AFP 
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- Motorová pila STIHL 261 

- Dvojrýchlostná príklepová vŕtačka Bosch GSB 18-2 RE 

- Uhlová brúska Bosch GWS 24-230 JVX 

 

Pracovné a meracie pomôcky 

 

Rotačný laser, Nivelačný prístroj, výtyčky, meracia lať, kladivo, klince, elektrická píla, 

špagát, sprej, lopata, krompáč, meter, pásmo, vodováha 2 m, viazacie kliešte, ohýbačka, 

oddebnovací prípravok, propán-bután fľaša 33 kg, pracovné reflexné oblečenie, 

pracovná obuv, pracovné rukavice, ochranne okuliare, chrániče sluchu, ochranná prilba. 

 

1.5.3 Zvislé a vodorovné konštrukcie  

 

Výkaz výmer: 

 

Presný výkaz výmer je obsiahnutý v kapitole č. 4 technologický predpis pre všetky 

murovacie práce a činnosti s tým spojené a pre zhotovenie železobetónovej stropnej 

konštrukcie nad 2.NP 

 

Technologický postup zhotovenia zvislých a vodorovných konštrukcií 

 

Technologický postup zhotovenia daných konštrukcií je rôzny u každého riešeného 

podlažia viď. Kapitola č. 6 časový plán, projektová dokumentácia.  Taktiež personálne 

obsadenie, strojná zostava pre riešené podlažia bude rôzna. 

 

1. Vytýčenie rohov. 

2. Založenie rohov. 

3. Murovanie 1. výšky nosných stien. 

4. Zhotovenie pomocného lešenia . 

5. Murovanie 2. výšky nosných stien. 

6. Vyviazanie armokoša pre železobetónové stĺpy (súčasne s murovaním). 

7. Debnenie stĺpov (súčasne s murovaním) . 

8. Betonáž stĺpov (súčasne s murovaním). 

9. Technologická prestávka 2 dni. 

10. Oddebnenie stĺpov. 

11. Zhotovenie debnenia stužujúcich vencov.  

12. Umiestnenie separačnej vrstvy (fólie) na hornú hranu konečných tvaroviek . 

13. Zhotovenie podperného debnenia pod stropnú dosku a prievlaky. 

14. Vloženie dilatačnej izolácie do debnenia v mieste dilatovania podľa PD. 

15. Zhotovenie výstuže pre vodorovné konštrukcie. 
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16. Betonáž vodorovných konštrukcií. 

17. Technologická pauza 7 dní. 

18. Debnenie schodiska. 

19. Armovanie schodiska. 

20. Betonáž schodiska. 

21. Technologická prestávka 2 dní. 

22. Zhotovenie priečok a v miestach dverných otvorov zakončiť osadením prekladov. 

23. Oddebnenie konštrukcií po dosiahnutí konečnej tvrdosti betónových konštrukcií 28 

dní. 

 

Personálne obsadenie 

 

Murované konštrukcie:  

 

- 1 Vedúci čaty, majster 

- 2 murári  

- 2 pomocníci pracovníci 

- 1 žeriavnik 

- 1 viazač 

- 1 šofér nákladného automobilu s valníkom 

 

Monolitické konštrukcie: 

  

- 1 Vedúci čaty, majster  

- 2 betonári  

- 4 pomocníci pracovníci 

- 2 tesári 

- 2 montážnici 

- 2 železiari 

- 1 zvárač 

- 2 šofér domiešavača 

- 1 šofér auto-čerpadla 

- 1 žeriavnik 

- 1 viazač 

- 1 šofér nákladného automobilu s valníkom 

  

Stroje, mechanizmy a stavebné pomôcky 

 

Technická špecifikácia uvedených strojov je uvedená v kapitole č.7 návrh strojnej 

zostavy. 
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- Auto-domiešavač MAN TGS 32.400 BB 

- Čerpadlo betónovej zmesi Putzmeister M20-4, Putzmeister M38-5  

- Nákladný automobil MAN TGL 12.250 BL 4x2 - valník s plachtou 

- Stacionárny vežový žeriav LIEBHERR 26K 

- Plávajúca vibračná lišta BARIELL (2 m)  

- Ponorný vibrátor ENARCO M5 AFP 

- Ručná miešačka Gude GRW 180 

- Motorová pila STIHL 261 

- Dvojrýchlostná príklepová vŕtačka Bosch GSB 18-2 RE 

- Uhlová brúska Bosch GWS 24-230 JVX 

- Zváračka Einhell BT-EW 160  

- Univerzálna stolová píla Lissmac DTS 700, rezačka tehloblokov 

 

Pracovné a meracie pomôcky 

 

Rotačný laser, Nivelačný prístroj, výtyčky, meracia lať, kladivo (gumené, tesárske), 

klince, špagát, sprej, lopata, meter, pásmo, vodováha 2 m, hladítko, viazacie kliešte, 

fúrik, kýble, Závesné paletové vidly EZS-U, Ručná uhlová ohýbačka Bernardo WB 100, 

oddebňovací prípravok, pracovné reflexné oblečenie, pracovná obuv, pracovné 

rukavice, ochranne okuliare, chrániče sluchu, ochranná prilba. 

 

1.5.4 Krov pultová strecha 

 

Výkaz výmer: 

 

Výpis všetkých prvkov krovu a ich výkaz výmer je vyňatí z projektovej dokumentácie. 

Dĺžky drevených prvkov majú pripočítané stratné z celkovej dĺžky 10%. 
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Obrázok č.1 Výpis hl. prvkov krovu 

 

Technologický postup zhotovenia  

 

1. Umiestnenie hydroizolačných pásov na stužujúci veniec v miestach kontaktu 

drevených prvkov a betónu. 

2. Uloženie a kotvenie pomurnice na stužujúci veniec podľa PD. 

3. Osadenie a ukotvenie stĺpov s pásikmi podľa PD. 

4. Položenie stredovej väznice na zafixované stĺpy podľa PD. 

5. Zhotovenie tesárskeho spoju medzi stĺpom pásikom a väznicou.  

6. Nadpojenie a uloženie krokiev na pomurnice a väznice. 

7. Ukotvenie klieštin z oboch strán krokiev a stĺpov a následným zakotvením do 

murovanej steny podľa PD. 

8. Zhotovenie odvetrávanej vrstvy ukotvením paropriepustnej fólie na vrchnú hranu 

krokiev a priklincovaním kontralát na vrchnú hranu krokvy a fólie. 

9. Zhotovenie celoplošného záklopu priklincovaním na kontralaty. 

10. Vymurovanie štítových stien priečkovou tvarovkou Porotherm. 
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11. Ukotvenie rynhákov na každú krokvu. 

12. Ukotvenie krytiny z Al falcovaných plechov na celoplošný záklop.  

13. Zhotovenie oplechovania štítových stien a bočníc prepojením s krytinou strechy. 

 

Personálne obsadenie 

 

Tesárske, murárske a klampiarske práce 

 

- 1 Vedúci čaty, majster - vyššie vzdelanie v obore stavebníctva, prax v obore 

- 2 murári - vyučený 

- 4 pomocníci pracovníci 

- 4 tesári - vyučený 

- 2 klampiar - vyučený 

- 1 žeriavnik - vyučený 

- 1 viazač - vyučený 

- 1 šofér nákladného automobilu  

 

Stroje, mechanizmy a stavebné pomôcky 

 

Technická špecifikácia uvedených strojov je uvedená v kapitole č.7 návrh strojnej 

zostavy. 

 

- Nákladný automobil MAN TGL 12.250 BL 4x2 - valník s plachtou 

- Stacionárny vežový žeriav LIEBHERR 26K 

- Ručná miešačka Gude GRW 180 

- Motorová pila STIHL 261 

- Dvojrýchlostná príklepová vŕtačka Bosch GSB 18-2 RE 

- Uhlová brúska Bosch GWS 24-230 JVX 

- Univerzálna stolová píla Lissmac DTS 700, rezačka tehloblokov 

 

Pracovné a meracie pomôcky 

 

Nivelačný prístroj, výtyčky, meracia lať, kladivo (gumenné, tesárske), klince, špagát, 

sprej, lopata, meter, pásmo, vodováha 2 m, hladítko, viazacie kliešte, klampiarske 

kliešte, fúrik, kýble, Závesné paletové vidly EZS-U, pracovné reflexné oblečenie, 

pracovná obuv, pracovné rukavice, ochranne okuliare, chrániče sluchu, ochranná prilba 
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Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci  

 

Každý pracovník absolvuje preškolenie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP) 

a bude zoznámený s požiarnou ochranou (PO). Preškolenie bude potvrdené podpisom 

na príslušnom dokumente.  

Každý pracovník bude zoznámený s poprojektovou dokumentáciou, technologickým 

postupom, s pracovnými podmienkami stavby a používaním osobných ochranných 

pomôcok. 

Každý strojník je povinný sa prekážať platným dokladom, ktorý ho oprávňuje stroj riadiť 

a ovládať. 

 

Všetky stavebné práce budú realizované podľa platných bezpečnostných predpisov, 

ktoré sú podrobne riešené v kapitole č.9. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. 

 

Nariadenie vlády c. 362/2005 Sb. o bližších požiadavkách na bezpečnosť a ochranu 

zdravia pri práci na pracoviskách s riziko spadnutia z výšky a do hĺbky. 

Nariadenie vlády SR č. 378/2001 Sb. ktorým sa stanovia Bližšie požiadavky na 

bezpečnú 

prevádzku a používanie strojov, technických zariadení, prístrojov a náradia. 

Nariadením vlády c. 591/2006 Sb. o bližšie minimálnych požiadavkách na bezpečnosť 

a ochranu Zdravia pri práci na stavenisku. Dodržiavanie týchto predpisov bude 

kontrolované stavbyvedúcim. 
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2.1 Údaje o stavbe. 
 

Riešené územie sa nachádza v katastrálnom území Žilina, číslo parcely  1007,  1008, 

1015/2. Jedná sa o rekonštrukciu jestvujúceho objektu ktorá pozostáva z prístavby 

a nadstavby na pôvodný objekt. Druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, záhrady. 

Mierne svahovitý terén (od juhozápadu k severovýchodu). 

 

Areál staveniska je prístupný z dvoch rôznych strán. Vjazd na stavenisko pre motorové 

vozidlá a tužku techniku z ulice Klemensova je zaistený dvojkrídlovou branou o šírke 4 

m. Brána je uzamykateľná a opatrená výstražnými ceduľami, ktoré upozorňujú na 

prebiehajúce stavebné prace. Druhý vstup na stavenisko z ulice Jesenského slúži len pre 

peších, na tejto strane staveniska je zhotovený nedemontovateľný plot s uzamykateľnou 

bránkou opatrenou upozornením na prebiehajúce stavebné prace.  

Obe tieto ulice sú obojsmerné. Šírka ciest v tejto lokalite je 7,1 m plus šírka chodníka po 

oboch strán cesty 1,5 m každý. 

  

 
Obrázok č.2 Miesto stavby 
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Obrázok č.3 Miesto stavby 

 

2.2 Dopravné trasy. 
 

2.2.1 Dopravná trasa z betonárky. 

 

Betónová zmes bude dopravená na stavenisko auto-domiešavačom  Man TGS 32.400 BB 

s objemom prepravného bubna 9 m3 z betonárky FRISCHBETON s.r.o.  

 

Adresa betonárky:  Štrková 1131/17D 

     01001 Žilina 

     Žilinský kraj 

Dĺžka trasy:   4,1 km 

Odhadovaná doba cesty: 7 – 12 minút, podľa dopravnej situácie 
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Obrázok č.4 dopravná trasa z betonárky 

 

Kritické miesta na trase 

 

Kruhový objazd zo smeru Závodská cesta na ulicu Priemyselná spĺňa požadovaný 

polomer otáčania 15 m. Posúdenie kritického miesta je znázornený v prílohe č. B.1 

Kritické úseky na dopravnej trase 1 kruhový objazd, 2 ulica Jesenského. 

 

 
Obrázok č.5 Kritický úsek kruhový objazd 
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Obrázok č.6 Kritický úsek na ulici Jesenského 

 

2.2.2 Dopravná trasa  zo stavebnín. 

 

Doprava materiálu na stavenisko bude zaistená nákladným automobilom Mercedes-

Benz Acros 2648 L. Nákladný automobil nemusí disponovať hydraulickou rukou keďže 

súčasťou zariadenia staveniska je aktívny vežový žeriav LIEBHERR 26K. Keramický 

materiál od firmy Porotherm bude dopravený zo stavebnín Profi stavebniny s.r.o.  

 

Adresa betonárky:  Priemyselná 8184 

     01001 Žilina 

     Žilinský kraj 

Dĺžka trasy:   2,3 km 

Odhadovaná doba cesty: 4 – 8 minút, podľa dopravnej situácie 
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Obrázok č.7 Dopravná trasa  zo stavebnín 

 

Kritické miesta na trase 

 

Kruhový objazd zo smeru Závodská cesta na ulicu Priemyselná spĺňa požadovaný 

polomer otáčania 15 m. Posúdenie kritického miesta je znázornený v prílohe č. B.1 

Kritické úseky na dopravnej trase 1 kruhový objazd 

 

 
Obrázok č.8 Kritický úsek kruhový objazd 
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2.2.3 Dopravná trasa presunú žeriavu zo skládky. 

 

Žeriavová konštrukcia bude dopravená na stavenisko pomocou ťahača Mercedes-Benz 

Actros 1845 L SNRL. Maximálna dĺžka ťahača so žeriavom ako náves bude do 16,5 m, 

šírka 2,5 m a výška nákladnej súpravy do 4,0 m. Po stanovenej dĺžke trasy sa nenachádza 

žiadne výškové ani hmotnostné obmedzenie. Žeriav bude dovezený od spoločnosti 

STAVTECH s.r.o. 

 

Adresa betonárky:  Textilná 23/6321 

     034 01 Ružomberok 

     Žilinský kraj 

Dĺžka trasy:   62,8 km 

Odhadovaná doba cesty: 54 – 80 minút, podľa dopravnej situácie 

 

 
Obrázok č.9 Dopravná trasa presunú žeriavu zo skládky 

 

Kritické miesta na trase 

 

Po stanovenej dĺžke trasy sa nenachádza žiadne výškové ani hmotnostné obmedzenie. 

Vyznačené úseky spĺňajú požadované polomery otáčania 15 m. Žeriav sa bude presúvať 

v dobe s minimálnym dopravným zaťažením na cestnej komunikácií. Posúdenie 

kritického miesta je znázornený v prílohe č. B.1 Kritické úseky na dopravnej trase 2 

Kritický úsek na ulici Jesenského a vjazd na stavenisko a 3 Kritický úsek výjazd z ulice 

Mostná na ulicu Martina Rázusa. 
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Obrázok č.10 Kritický úsek výjazd z ulice Mostná na ulicu Martina Rázusa 

 

 
Obrázok č.11 Kritický úsek na ulici Jesenského a vjazd na stavenisko 

 

2.2.4 Dopravná trasa z výrobne výstuže. 

 

Doprava výstuže priamo na skládku materiálu umiestnenej na stavenisku bude zaistená 

nákladným automobilom Mercedes-Benz Acros 2648 L. Vonkajšie rozmery Nákladného 

automobilu sú 9,9x2,55x3,54 m a max hmotnosť 25 t. Nákladne auto nemusí disponovať 

hydraulickou rukou. Betonárska výstuž bude dopravená z firmy POLOM s.r.o. 

 

Adresa betonárky:  Bytčická 89 

     01001 Žilina 

     Žilinský kraj 

Dĺžka trasy:   3,1 km 

Odhadovaná doba cesty: 5 – 10 minút, podľa dopravnej situácie 
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Obrázok č.12 Dopravná trasa z výrobne výstuže. 

 

Kritické miesta na trase 

 

Na danej cestnej komunikácií, nie sú žiadne nové kritické úseky, ktoré by sa ešte 

neposudzovali pre toto dopravne vozidlo. 

 

2.2.5 Dopravná trasa zo skládky podperného debnenie PERI. 

 

Systémové debnenie od firmy PERI spol.s r.o. bude dovezené na stavenisko nákladným 

automobilom Mercedes-Benz Acros 2648 L o rozmeroch 9,9x2,55x3,54 m a povolenou 

maximálnou hmotnosťou 25 t. 

 

Adresa betonárky:  Hviezdoslavova 122 

     Považskej Bystrici 

     Trenčiansky kraj  

Dĺžka trasy:   33,0 km 

Odhadovaná doba cesty: 22 – 35 minút, podľa dopravnej situácie 
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Obrázok č.13 Dopravná trasa zo skládky podperného debnenie PERI 

 

Kritické miesta na trase 

 

Na danej cestnej komunikácií, nie sú žiadne nové kritické úseky, ktoré by sa ešte 

neposudzovali pre toto dopravne vozidlo. 
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET 

 

Položkový rozpočet spolu s výkazom výmer bol spracovaný v programe BUILDPowerS. 

Rozpočet bol spracovaný pre hrubú vrchnú stavbu. 

 

Príloha:  C.1 - Položkový rozpočet pre hrubú vrchnú stavbu 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

  

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



46 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

  

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



47 
 

OBSAH 

 
4.1  TECHNOLOGICKÝ PREDPIS PRE MUROVANÉ KONŠTRUKCIE  46 

4.1.1  Obecné informácie o stavbe   48 

4.1.1.1  Identifikačné údaje o stavbe   48 

4.1.1.2  Obecné informácie o stavbe   48 

4.1.1.3  Obecné informácie o procese  49 

4.1.2  Materiál, doprava a skladovanie  50 

4.1.2.1  Materiál 50 

4.1.2.2  Doprava  51 

4.1.2.3  Skladovanie  52 

4.1.3  Prevzatie pracoviska 52 

4.1.3.1  Pripravenosť staveniska  52 

4.1.3.2  Pripravenosť pracoviska  53 

4.1.4  Pracovné podmienky  53 

4.1.4.1  Poveternostné podmienky  54 

4.1.4.2  Vybavenosť staveniska  54 

4.1.4.3  Inštruktáž pracovníkov  55 

4.1.5  Personálne obsadenie  55 

4.1.6  Stroje a pracovné pomôcky   56 

4.1.6.1  Veľké stroje  56 

4.1.6.2  Stroje a náradie  56 

4.1.6.3  Ručné náradie a pomôcky  56 

4.1.6.4  Meracie pomôcky  56 

4.1.6.5  Osobné ochranné pracovné pomôcky  57 

4.1.7  Pracovný postup 57 

4.1.8  Akosť a kontrola  60 

4.1.8.1  Vstupná kontrola  61 

4.1.8.2  Medzioperačná kontrola  61 

4.1.8.3  Výstupná kontrola  61 

4.1.9  Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci  61 

4.1.10  Ekológia  62 

4.1.11  Zdroje  63 

 



48 
 

4.1.1 Obecné informácie o stavbe  
 

4.1.1.1  Identifikačné údaje o stavbe  

 

Názov stavby:            Polyfunkčný bytový dom Jesenského 

 

Miesto stavby:           Žilina, ul. Jesenského, súpisné č. 1087   

                                         č. parcely 1007, 1008, 1015/2 

 

Okres:                        Žilina 

 

Kraj:                           Žilinský 

 

Účel stavy:   Budova na bývanie a služby 

 

Charakter stavby:      stavebné úpravy, prístavba a nadstavba  

 

Investor:   INDEMA, s.r.o., M. R. Štefánika 3560/109, 010 01 Žilina 

 

Zodpovedný projektant:  Papučík Lukáš 

Žilina 01001, tel: 0948114349 

 

Dodávateľ stavebnej činnosti: POZEMNÉ STAVBY Kamená, spol s.r.o. 

     Žilina 01001 

     Žilinský kraj 

 

Přibližné náklady na výstavbu: 2 100 000 kč  

 

Termín zahájenia stavby: 03/2019 

 

Termín dokončenia stavby: 06/2019 

 

Dohodnutá dĺžka výstavby: 3 mesiace 

 

4.1.1.2  Obecné informácie o stavbe  

 

Riešená nehnuteľnosť sa nachádza v zastavanej centrálnej časti mesta Žilina. Stavebný 

zámer sa z hľadiska statiky skladá z dvoch častí:  

1. z nadstavby jestvujúceho domu 

2. z prístavby k jestvujúcemu domu 
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Jestvujúci objekt je dvojpodlažný murovaný podpivničený dom s podkrovím. Nosný 

systém objektu je tvorený murovanými stenami, ktoré tvoria podpory pre drevené 

trámové stropy. Nosným systémom krovu je drevený krov. 

 

1. Nadstavba jestvujúceho domu 

 

Pri nadstavbe objektu sa odstráni strecha a na 2. NP sa vymurujú steny nového 3. NP. 

Pretože kvalita materiálu jestvujúceho domu nie je dostatočne známa, je potrebné steny 

nadstavby zhotoviť z ľahkých murovacích materiálov tvárnice Porotherm hrúbky 300 

mm. Podlaha nadstavby sa zosilní (monolitickou železobetónovou stropnou doskou 

hrúbky 150 mm). Strecha nadstavby bude pultový drevený krov so sklonom 10°.    

 

2. Prístavba k jestvujúcemu domu 

 

Prístavba je nepodpivničená trojpodlažná murovaná stavba z keramických tvaroviek 

Porotherm hrúbky 300 mm. Vzhľadom k dispozícii objektu je potrebné priestorovú 

tuhosť prístavby zabezpečiť kombináciou murovaných stien a železobetónových rámov. 

Stropy prístavby budú tvorené železobetónovými monolitickými doskami hrúbky 150 

mm. Strecha prístavby bude taktiež pultový drevený krov so sklonom 10°. 

 

Základy 

 

Jestvujúci dom je založený na pásových základoch, ktoré nie je nutné podchytiť. Základy 

prístavby budú taktiež plošné pásové.  

 

Na pozemku sa nenachádzajú žiadne vedenia verejných inžinierskych sietí, nové prípojky 

sa navrhujú v mieste jestvujúcich. Ďalej, na pozemku budú novo zhotovené spevnené 

plochy a to prístupová cesta šírky 4,0 m a desať nezastrešených parkovacích miest 

o rozmeroch 2,5x5,0 m. 

Plocha pozemku:    950 m2 

Zastavaná plocha:    155 m2 

Spevnené plochy:    510 m2 

 

4.1.1.3  Obecné informácie o procese 

 

Z hľadiska technológie sú riešené zvislé konštrukcie murované. Použitý materiál pre tieto 

konštrukcie bude od firmy Porotherm. Jedná sa o keramické tvarovky Porotherm Profi 

kladené na tenko vrstvovú maltu od firmy Porothem. Obvodové nosne steny budú 

zhotovené z tvaroviek Porothem 30 Profi, pre vnútorné nosné steny budú použité 

tvarovky Porotherm 25 AKU, priečkové konštrukcie budú vymurované tvarovkami 

Porotherm 14 Profi a nakoniec použité preklady ktoré budú uložené v nenosných 
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zvislých konštrukciách o dĺžkach 1,0 a 1,25 m jedná sa o vysoké nosné preklady 

Porotherm.  

  

4.1.2   Materiál, doprava a skladovanie  
 

4.1.2.1  Materiál  

 

Výkaz výmer 

 

Podrobný výkaz výmer použitých materiálov pre murované konštrukcie je spracovaný 

pomocou softvéru BUILDpower S v prílohe C.1 Položkový rozpočet. 

 

Názov 

materiálu 

Miesto 

uloženia Mj Celkom ks/pal Spotreba 

Počet 

paliet 

Počet 

ks 

M[kg] 

palety 

Porotherm 30 

Profi 

Prístavba 

1.NP 
m² 48,9 

80 16 ks/m² 

10 783 

1290 

kg 

Prístavba 

2.NP 
m² 31,35 7 502 

Nadstavba 

3.NP 
m² 103,16 21 1651 

Porotherm 25 

AKU 

Prístavba 

1.NP 
m² 9,74 

60 12 ks/m² 

2 117 
1290 

kg Nadstavba 

3.NP 
m² 13,15 3 158 

Porotherm 14 

Profi 

Nadstavba 

3.NP 
m² 48,27 

80 8 ks/m² 

5 387 
1210 

kg Nadstavba 

štit. murivo 
m² 36,67 4 294 

  
Hmotnosť 

[kg/bm] 
Rozmery d/š/v [mm] 

Porotherm 

preklad  

Nadstavba 

3.NP 

ks 6 
35 kg/bm 

1000/70/238 

ks 4 1250/70/239 

  Hmotnosť Výdatnosť Množstvo 

Zakladacia 

malta 

1.NP, 2.NP, 

3.NP 
25 kg vrece 14 l/vrece 40 ks 

Tenkovrstvová 

malta 

1.NP, 2.NP, 

3.NP 
25 kg vrece 20 l/vrece 20 ks 

  Veľkosť balenia Výdatnosť množstvo 

Penetračný 

náter 

Prístavba 

1.NP 
10 L 

30 m² 
1 balenie 
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Rozmery hr/š/d 

mm 
Spotreba Počet balov  

Asfaltové pásy 
Prístavba 

1.NP 
4,0/1000/7500 

1 bal/7,5 m² 
3 ks balov 

Tabuľka č.1 Výkaz výmer pre murované konštrukcie 

 

Tenko-vrstvová malta Porotherm: 

 

 

 

 

 

 

Zakladacia malta Porotherm: 

 

 

 

 

 

 

4.1.2.2  Doprava  

 

Primárna doprava 

 

Doprava materiálu na stavenisko bude zaistená nákladným automobilom Mercedes-

Benz Acros 2648 L. Nákladný automobil nemusí disponovať hydraulickou rukou keďže 

súčasťou zariadenia staveniska je aktívny vežový žeriav LIEBHERR 26K ktorý, umožní 

vykládku nákladného automobilu a presunie dovezený materiál alebo zriaďovacie prvky 

na stanovenú skládku materiálu na stavenisku, z ktorej sa postupne v prípade potreby 

zabuduje do konštrukcie.   

 

Keramický materiál od firmy Porotherm bude dopravený zo stavebnín (Profi stavebniny) 

ktoré sa nachádzajú v okolitej časti Žiliny na ulici Priemyselná 8184 Žilina. Vzdialenosť 

stavebnín od staveniska je 2,3 km. 

 

Sekundárna doprava 

 

Ako stavenisková sekundárna doprava bude pôsobiť stacionárny vežový žeriav LIEBHERR 

26K, ktorý umožní presun keramického materiálu už z autodopravy na skládku materiálu 

a následne zo skládky na potrebné podlažie v ktorom budú prebiehať murovacie práce. 

Prostredníctvom vežového žeriavu bude možné dopraviť materiál na ľubovoľné miesto 

Balenie: 25 kg 

Počet ks na palete: 48 ks/paleta 

Spotreba: cca 1 vrece na 2 palety tvaroviek Porotherm 

Spotreba vody: 25 kg suchej zmesi spotrebuje 10 – 11l zámesovej vody 

Balenie: 25 kg 

Počet ks na palete: 48 ks/paleta 

Spotreba vody: 25 kg suchej zmesi spotrebuje 4 l zámesovej vody 
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pracoviska a zároveň aby paleta tvaroviek bola umiestnená v súlade s BOZP. Vežový 

žeriav bude aktívny počas celej realizácie hornej hrubej stavby. 

 

4.1.2.3  Skladovanie 

 

Keramický materiál bude dovezený na stavenisko v celkovom napočítanom množstve 

podľa výkazu výmer. Skladovacia plocha bude tvorená zo zhutneného lomového kameňa 

frakcie 32/64 mm, plochy budú na zaver využité pre výstavbu prístupovej cesty a 

parkovacích miest. Plocha skládky materiálu je 100 m2. Palety s keramickým materiálom 

budú skladované na danej skládke materiálu, uloženie paliet v max. množstve 2ks na 

sebe v prípade nedostatku plochy pre stavebný materiál inak, sa budú skladovať podľa 

druhu tvaroviek (z dôvodu rozpoznania tvaroviek) na tesno vedľa seba z dôvodu 

maximálneho využitia skládky. Skladovaný materiál bude chránení dodatočným 

prekrytím fóliou proti poveternostným podmienkam. Sypké zmesi budú uskladnené 

v uzamykateľnom kontajnery na stavenisku. Potrebné pomôcky budú tiaž uskladnené 

v uzamykateľnom kontajnery. 

  

4.1.3   Prevzatie pracoviska  
 

Pri zhotovení zvislých konštrukcií, nenastane zmena firmy, ktorá zrealizovala 

predchádzajúce práce. 

 

4.1.3.1  Pripravenosť staveniska  

 

Stavenisko je oplotené demontovateľným plotom len čiastočne. Areál staveniska je 

prístupný z dvoch rôznych strán. Vjazd na stavenisko pre motorové vozidlá a ťažku 

techniku z ulice Klemensova je zaistený dvojkrídlovou branou o šírke 4,5 m. Brána je 

uzamykateľná a opatrená výstražnými ceduľami, ktoré upozorňujú na prebiehajúce 

stavebné prace. Druhý vstup na stavenisko z ulice Jesenského slúži len pre peších, na 

tejto strane staveniska je zhotovený nedemontovateľný plot s uzamykateľnou bránkou 

opatrenou upozornením na prebiehajúce stavebné prace. Po celej dĺžke južnej strany je 

stavenisko oplotené polo montovaným betónovým múrom výšky 2,5 m a na 

severozápadnej strane je zhotovený demontovateľný plot výšky 2,0 m. Z ostatných strán 

na západnej strane je stavenisko ohradené okolitými budovami viď. Príloha č.A.1 

Situácia. 

 

Jestvujúci objekt na, ktorý sa bude realizovať nadstavba a prístavba zabezpečuje všetky 

potrebné funkcie pre bývanie, administratívu a služby. Objekt je napojený na vodovodnú 

sieť, plyn, elektrinu, kanalizáciu. Z dôvodu nevyhovujúceho umiestnenia jestvujúceho 

objektu na stavenisku vid. Situácia príloha č. A.1  nebude možné zrealizovať kanalizačnú 

prípojku pre sanitárne zariadenia staveniska. Vhodná varianta danej problematiky je 
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využitie jestvujúcich sanitárnych a hygienických priestorov v objekte, ktoré budú pre 

daný čas výstavby prístupne zároveň sa pod dovezený sanitárny kontajner namontuje 

fekálny tank o objeme 9 m3.  Vodovodne pripojenie pre stavenisko bude zrealizované 

napojením na existujúcu vodomernú šachtu a vedené skrz objekt podľa znázornenia 

v prílohe č. A.1 Zariadenie staveniska. Elektrické pripojenie pre zariadenie staveniska 

bude zrealizovane cez poistnú skriňu umiestnenú na hranici pozemku pri vstupe z ulice 

Jesenského. Na vonkajšiu prechodnú poistnú rozvodovú skriňu bude napojený hlavne 

vežový žeriav, sanitárny a obytné kontajnery.    

 

Objekty zariadenia staveniska tvorí kancelária pre stavbyvedúceho, dva obytné 

kontajnery ako šatne pre pracovníkov a jeden sanitárny kontajner s fekálnym tankom. 

Ďalej na stavenisku je umiestnený uzamykateľný kontajner na náradie, materiál a ľahké 

ručne stroje. Na stavenisku bude taktiež umiestnený kontajner na stavebný odpad ktorý 

bude priebežne odvážaný na skládku. 

 

4.1.3.2  Pripravenosť pracoviska  

 

Pracovná plocha pred začatím stavebných prác bude čistá, nesmie obsahovať zložky 

zeminy, vegetácie, mastnoty a ďalší nežiadúci odpad. Pred začatím penetrovania 

podkladu a následného natavovania hydroizolácie pod nosné murivo, základová doska 

musí byť dostatočne, vizuálne suchá. Podkladová konštrukcia bude dostatočne tuhá 

pred začatím murovacích prácach. Palety tvaroviek budú rozmiestnené po pracovisku 

v súlade s BOZP, ktoré je podrobne riešené v kapitole 9. Bezpečnosť a ochrana zdravia 

pri práci. 

 

4.1.4   Pracovné podmienky 
 

Pracovná smena 8 hodinová – nie je nutné zabezpečiť osvetlenie staveniska. Prístup na 

stavenisko z mestskej komunikácie priľahlej k pozemku.  

Pracovníci sú povinný prejsť školením o BOZP a PO a potvrdiť školenie podpisom na 

príslušný dokument.  

Parkovacie miesta pre pracovníkov sú vyhradené a prístupné vyznačením príslušnou 

značkou na jednosmernej ulici Jesenského z dôvodu zabrániť zmenšovaniu plochy 

staveniska.  

Každý pracovník bude opatrený: helmou, reflexnou vestou, rukavicami, pevnou obuvou 

(pracovníci pri viazaní výstuže musia mať vystuženú spodnú časť obuvi) 

Inžinierske siete sa nachádzajú na stavebnom pozemku (sú vyznačené vo výkrese 

situácia príloha č.A.1).  

Základné hygienické podmienky sú zaistené sanitárnym kontajnerom umiestneným na 

stavenisku a zároveň možnosťou, využiť sanitárne priestory v existujúcom objekte. Na 
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stavenisku sú zabezpečené aj obytné kontajnery pre pracovníkov, stavbyvedúceho 

a majstra. 

 

4.1.4.1  Poveternostné podmienky 

 

V prípade, že teplota prostredia klesne 3 dni po sebe  pod 5°C  je nutné použiť zimné 

opatrenia to platí aj keď teplota prostredia klesla pod 0°C  

 

V letnom období je nutné ošetrovať povrch betónu aby nedošlo k jeho poškodeniu 

vplyvom zmršťovania. 

 

Práce budú prebiehať len za priaznivého počasia, tj. od 5-30°C, v prípade nižšej teploty 

budú urobené špeciálne opatrenia (nemrznúca zmes, technologická prestávka). Za 

nepriaznivého počasia t.j. silný dážď ktorý by spôsobil rozriedenie betónovej zmesi budú 

debniace práce a  betonáž odložená na dobu neurčitú. V prípade trvalých dažďov musia 

byť ochránené múry proti zatečení vody do dutín muriva, aby v prípade mrazu 

nepopraskali, a to zakrytím fóliou.  

 

Všetky stavebné práce budú ukončené v prípade búrky, dažďa, silného nárazového vetra 

o rýchlosti viac ako 10 m/s. Pri práci vo výškach sa práce ukončia akonáhle rýchlosť vetra 

dosiahne 8 m/s.  

 

Pri hustej hmle ktorá zníži viditeľnosť na menej ako 30 m sa zastavia všetky stavebné 

práce na stavenisku. 

  

4.1.4.2  Vybavenosť staveniska  

 

Stavenisko je oplotené demontovateľným plotom len čiastočne. Areál staveniska je 

prístupný z dvoch rôznych strán. Vjazd na stavenisko pre motorové vozidlá a ťažkú 

techniku z ulice Klemensova je zaistený dvojkrídlovou branou o šírke 4,5 m. Brána je 

uzamykateľná a opatrená výstražnými ceduľami, ktoré upozorňujú na prebiehajúce 

stavebné prace. Druhý vstup na stavenisko z ulice Jesenského slúži len pre peších, na 

tejto strane staveniska je zhotovený nedemontovateľný plot s uzamykateľnou bránkou 

opatrenou upozornením na prebiehajúce stavebné prace. Po celej dĺžke južnej strany je 

stavenisko oplotené polo montovaným betónovým múrom výšky 2,5 m a na 

severozápadnej strane je zhotovený demontovateľný plot výšky 2,0 m. Z ostatných strán 

na západnej strane je stavenisko ohradené okolitými budovami viď. Príloha č.A.1 

Situácia. 

 

Jestvujúci objekt na, ktorý sa bude realizovať nadstavba a prístavba zabezpečuje všetky 

potrebné funkcie pre bývanie, administratívu a služby. Objekt je napojený na vodovodnú 
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sieť, plyn, elektrinu, kanalizáciu. Z dôvodu nevyhovujúceho umiestnenia jestvujúceho 

objektu na stavenisku vid. Situácia príloha č. A.1  nebude možné zrealizovať kanalizačnú 

prípojku pre sanitárne zariadenia staveniska. Vhodná varianta danej problematiky je 

využitie jestvujúcich sanitárnych a hygienických priestorov v objekte, ktoré budú pre 

daný čas výstavby prístupne zároveň sa pod dovezený sanitárny kontajner namontuje 

fekálny tank o objeme 9 m3.  Vodovodne pripojenie pre stavenisko bude zrealizované 

napojením na existujúcu vodomernú šachtu a vedené skrz objekt podľa znázornenia 

v prílohe č. A.1 Zariadenie staveniska. Elektrické pripojenie pre zariadenie staveniska 

bude zrealizovane cez poistnú skriňu umiestnenú na hranici pozemku pri vstupe z ulice 

Jesenského. Na vonkajšiu prechodnú poistnú rozvodovú skriňu bude napojený hlavne 

vežový žeriav, sanitárny a obytné kontajnery.    

 

Objekty zariadenia staveniska tvorí kancelária pre stavbyvedúceho, dva obytné 

kontajnery ako šatne pre pracovníkov a jeden sanitárny kontajner s fekálnym tankom. 

Ďalej na stavenisku je umiestnený uzamykateľný kontajner na náradie, materiál a ľahké 

ručne stroje. Na stavenisku bude taktiež umiestnený kontajner na stavebný odpad ktorý 

bude priebežne odvážaný na skládku. 

 

4.1.4.3  Inštruktáž pracovníkov 

 

Každý pracovník absolvuje preškolenie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP) 

a bude zoznámený s požiarnou ochranou (PO). Preškolenie bude potvrdené podpisom 

na príslušnom dokumente.  

 

Každý pracovník bude zoznámený s poprojektovou dokumentáciou, technologickým 

postupom, s pracovnými podmienkami stavby a používaním osobných ochranných 

pomôcok. 

 

Každý strojník je povinný sa prekážať platným dokladom, ktorý ho oprávňuje stroj riadiť 

a ovládať. 

  

4.1.5   Personálne obsadenie  

 

Na zhotovenie zvislých konštrukcií bude dohliadať stavbyvedúci a technický dozor 

stavebníka. Stavbyvedúci kontroluje dodržiavanie technologických postupov a 

bezpečnosť na pracovisku. Všetky odborné činnosti na stavenisku budú zhotovovať len 

pracovníci na to určený. 

 

Pracovníci zhotovujúci murované konštrukcie:   

 

- Vedúci čaty, majster – vyššie vzdelanie v obore stavebníctva, prax v obore 
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- 2 murári – vyučenie, preškolenie 

- 2 pomocní pracovníci – preškolenie 

- 1 žeriavnik – oprávnenie ku riadeniu, ovládaniu, preškolenie 

- 1 viazač – viazacie skúšky, preškolenie 

- 1 šofér nákladného automobilu – oprávnenie ku riadeniu, ovládaniu, preškolenie                       

 

4.1.6   Stroje a pracovné pomôcky  
 

4.1.6.1  Veľké stroje 

 

Technická špecifikácia uvedených strojov je uvedená v kapitole č.7 Návrh strojnej 

zostavy. 

 

- Nákladný automobil MAN TGL 12.250 BL 4x2 - valník s plachtou 

- Stacionárny vežový žeriav LIEBHERR 26K 

 

4.1.6.2  Stroje a náradie 

 

- Ručná miešačka Gude GRW 180 

- Motorová pila STIHL 261 

- Dvojrýchlostná príklepová vŕtačka Bosch GSB 18-2 RE 

- Uhlová brúska Bosch GWS 24-230 JVX 

- Zváračka Einhell BT-EW 160  

- Univerzálna stolová píla Lissmac DTS 700, rezačka tehloblokov 

 

4.1.6.3  Ručné náradie a pomôcky  

 

- fúrik (stavebné kilečko) 

- stavebný špagát  

- nanášací válec šírky 300 mm 

- kladivo (gumene, tesárske) 

- hladítko  

- kýble 

- kelňa, fangľa 

 

4.1.6.4  Meracie pomôcky  

 

- Vodováha (2 m) 

- Zvinovací meter (5 m) 

- Pásmo 
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- Nivelačný pristroj BOSCH GOL 32 G  

- Vyrovnávacia súprava 

 

 

4.1.6.5  Osobné ochranné pracovné pomôcky  

 

- pracovné reflexné oblečenie 

- pracovná obuv 

- pracovné rukavice 

- ochranne okuliare 

- chrániče sluchu 

- ochranná prilba 

 

4.1.7   Pracovný postup  
 

1. Príprava pracoviska  

Kontrola projektovej dokumentácie a jej kompletnosti, kontrola miest kde bude murivo 

zhotovené jeho čistota, premeranie podkladu a porovnanie hodnôt s projektovou 

dokumentáciou a možnými odchýlkami. Kontrola prípojok, vody a elektriny. Kontrola 

skladovacích priestorov a dovezeného materiálu. Kontrola strojného zariadenie (žeriav, 

náradie) a meracích pomôcok. Kontrola umiestnenia lavičiek. 

 

2. Určenie polohy 

Zameriame pôdorysnú polohu zvislých nosných konštrukcií a taktiež umiestnené otvory 

v stenách. Pôdorysná poloha stien bude znázornená špagátom vedením a napojeným na 

okolité lavičky alebo, farebným značením na podklade. Poloha a presnosť obrysov stien 

bude určená pomocou pásma a metra. Podkladom pre určenie polohy stien je 

projektová dokumentácia.  

 

3. Podklad muriva 

V prvom nadzemnom podlaží (1.NP) bude murivo pokladané na predom položenú 

a kotvenú izoláciu proti zemnej vode a vlhkosti. Ideálnou voľbou tejto izolácie budú 

Asfaltové pásy natavovane na betónový podklad ktorý bude ešte pred natavovaním 

opatrený penetračným náterom. Pokládka a natavenie asfaltových pásov na penetračný 

náter sa zrealizuje len v miestach pod budúcim nosným murivom. Hydroizolácia sa bude 

natavením vzájomne spájať s podkladom v jednej vrstve. Minimálne presahy spojov 

pásov sú 150 mm. Minimálny presah hydroizolačných pásov od hrany muriva na každú 

stranu je 250 mm. 
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4. Položenie rohových tvárnic   

Po kompletnom zameraní rohov a zlomov stavby, nivelačným prístrojom založíme 

tvarovky do rovnakej požadovanej výšky a pomocou vodováhy do vodorovnej roviny, 

taktiež v miestach dverný ostení nosných konštrukcií. Tvárnice budú položene do 

maltového lôžka zo zakladacej malty POROTHERM o hrúbke cca 12 mm (podľa rovinnosti 

podkladu), budú vyrovnávane vodováhou vo všetkých smeroch. Popri celej dĺžke 

budúcej steny budú natiahnuté motúzy dilatované od tvárnic max. 2mm. Motúz sa 

nesmie dotýkať tvárnice. Medzi rohovými tvárnicami sa použieje vyrovnávacia súprava 

ktorá nám zaistí rovinnosť nanesenej základovej malty medzi rohovými tvarovkami viď. 

Obrázok č.14. 

 

 
Obrázok č.14 Nanesenie zakladacej malty a vyrovnanie vo vyrovnávacej súprave 

 

5. Pokládka 1. výšky nosného muriva  

Tvárnice sa pokladajú popri natiahnutým motúzom (1. rada), do maltového lôžka zo 

zakladacej malty POROTHERM o hrúbke cca 15 mm (podľa rovinnosti podkladu), 

(nadväzujúce vyššie rady) na tenkovrstvovú maltu POROTHERM M 10 hrúbky 1 mm. 

Tvárnice sú spájané na perodrážku. Styčné špáry sa nemaltujú. V rohoch alebo 

v miestach kde nedôjde na spoj P+D (pero a drážka) sa drážky tvárnic maltujú. Tvárnice 

sa musia preväzovať o dĺžku min. 1/4 tvárnice. V mieste napojenie AKU muriva hrúbky 

250 mm na nosné murivo hrúbky 300 mm budú do ložných špár vkladané ploché kotvy 

HNK z nerezovej oceli, tie budú vkladané po dvoch do každej druhej ložnej špáry. Počas 

murovania sa priebežne kontroluje rovinnosť, zvislosť a priamosť murovanej konštrukcie 

pomocou vodováhy dlhej 2 m, olovnice. Výška jednotlivých radov tvárnic sa kontroluje 

pomocou drevenej laty na ktorej, sú naznačené rysky po 250 mm,  výška laty 3 000 mm. 

Taktiež kontrolujeme správnu polohu otvorov v konštrukcií, po položení posledného 

radu tvárnic pod otvorom sa poloha otvoru vyznačí.  
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Obrázok č.15 Založenie prvej rady tvaroviek 

 

6. Zostavenie lešenia 

Pred zostavením lešenia bude pracovisko vyčistené. Lešenie bude hliníkové značky PERI, 

pracovné podlahy šírky 0,58 m lešenie bude vo výške do 1,50 m. Lešenie bude doplnené 

o rebrík. 

 

7. Položenie 2. výšky nosného muriva 

Pokládka ďalších radov muriva prebehne z pracovnej podlahy lešenia. Pre pokladanie 

tvárnic platia rovnaké zásady ako pre kladenie 1. výšky muriva. Počas murovania sa 

priebežne kontroluje rovinnosť, zvislosť a priamosť murovanej konštrukcie pomocou 

vodováhy dlhej 2 m, olovnice. 2. výška muriva bude zhotovená do výšky steny podľa PD. 

 

8. Murovanie AKU steny 

AKU stena z tvaroviek POROTHERM AKU 25. Tvarovky sú vzájomne spájané na pero 

a drážku. Viazanie tvaroviek sa rieši v 1/2 dĺžky tvarovky. Tvárnice sa ukladajú do 

maltového lôžka zo zakladacej malty POROTHERM o hrúbke cca 12 mm. Vnútorná nosná 

stena POROTHERM AKU 25 v 1.NP bude kotvená na nosné murivo POROTHERM 30 

PROFI v mieste kotvenia budú do ložných špár vkladané ploché kotvy HNK z nerezovej 

oceli dlhé 300 mm, tie budú vkladane po dvoch do každej druhej ložnej špáry. AKU stena 

na priľahlej strane ku pôvodnému objektu po celej výške bude dilatovaná XPS hrúbky 20 

mm. Zakončenie stien bude zhotovené do výšky podľa PD a na vrchnú hranu stien po 

celej ploche bude položená separačná vrstva (asfaltový pás) z dôvodu prenikania 

betónovej zmesi od ŽB vencov do zvislých dutín tvaroviek. 

 

9. Stužujúci veniec   

Po dokončení poslednej vrstvy tvárnic nosného muriva jednotlivo u každého podlažia 

bude murivo ukončené a stužené železobetónovým vencom ktorý, sa bude zhotovovať 
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súčasne so stropnou doskou a prievlakmi do predom zhotoveného debnenia. Na 

poslednú tvárnicu sa pred betonážou položí separačná vrstva (PE fólia) ktorá zabráni 

vtečeniu betónovej zmesi do dutín muriva. 

 

10. Murovanie priečok 

Prebehne až po zhotovení stropnej dosky a úplnom oddebnení v danom podlaží. 

Murovanie priečok sa riadi rovnakým pracovným postupom ako aj murovanie nosných 

konštrukcií. Spojenie priečok s nosným murivom bude riešené pomocou oceľových 

plochých kotiev HNK z nerezovej oceli po dvoch prvkoch v každej druhej ložnej špáre. 

Priebežne bude kontrolovaná rovinnosť, zvislosť a priamosť murovanej konštrukcie. Pre 

zhotovenie 2. výšky muriva bude použité lešenie. Pred zostavením lešenie sa pracovná 

plocha vyčistí. Lešenie bude hliníkové, pracovná podlaha šírky 0,58 m a výška lešenia 

bude 1,5 m. Lešenie je doplnené o rebrík a zábradlie. 

 

 
Obrázok č. 16 plochá kotva HNK z nerezovej oceli dlhá 300 mm 

 

 

11. Osadenie prekladov do konštrukcie priečok                 

Vysoké preklady od firmy Porotherm šírky 70 mm a výšky 238 mm budú uložené v danej 

výške priečky podľa PD. Uloženie prekladu na podpere priečky bude min 125 mm. 

Murivo priečok má hrúbku 140 mm teda pre túto priečku sa použijú dva kusy prekladov 

zviazané medzi sebou viazacím drôtom  ktoré budú uložené na zakladacej malte výška 

lôžka zakladacej malty bude ± 12 mm. Následne sa môže pokračovať v murovaní až po 

stropnú konštrukciu. 

 

12. Zakončenie priečok 

Vzniknutá špára medzi poslednou vrstvou priečkovej tvárnice a stropnou konštrukciou 

sa vyplní nastriekaním vhodným typom PUR peny. 

 

4.1.8   Akosť a kontrola  
 

Akosť a kvalita je podrobne spracovaná v kapitole 8. Kontrolný a skúšobný plán. 
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4.1.8.1  Vstupná kontrola 

 

Prebehne kontrola projektovej dokumentácie jej úplnosť, platnosť. Skontroluje sa stav 

preberajúcich konštrukcií teda základové konštrukcie ich pripravenosť, rovinnosť 

zhotovenia, rozmery podľa projektovej dokumentácie. Prípadné odchýlky sa 

zaznamenajú do stavebného denníku. Kontrola skladovaného materiálu jeho zhodu 

s dodacím listom a súlad s projektovou dokumentáciou. Vizuálna kontrola dodaného 

materiálu kde sa skontroluje množstvo poškodenie pri prevoze, kontrola meraním 

materiálov. Prebehne taktiež kontrola stavebných strojov a mechanizmov ich 

pripravenosť k práci taktiež skontrolujeme pracovníkov ich platné dokumenty, preukazy 

k oprávneniu používania príslušných strojov a k pracovnej činnosti.  

 

4.1.8.2  Medzioperačná kontrola  

 

Kontrolujeme správne založenie výškové, pôdorysné rohových tvárnic a nanášanie 

hrúbky zakladacej malty medzi nimi. Kontrola rovinnosti, priamosti prvej vrstvy 

murovanej steny od ktorej sa nám odvíja rovinnosť a priamosť celej výšky steny. 

Kontrolujeme výškové a polohové okenných a dverných otvorov a ich rozmery. Kontrola 

dodržiavania zásad pre murované konštrukcie a to previazanie tvaroviek premaltovanie 

styčných špár v rohoch muriva. U prekladov kontrolujeme správne osadenie na 

dostatočnú hrúbku zakladacej malty, ďalej ich rovinnosť a správnosť osadenia. 

 

4.1.8.3  Výstupná kontrola 

  

Skontrolujeme kompletnosť vymurovaných zvislých konštrukcií a ich súlad s projektovou 

dokumentáciou. Ďalej množstvo a rozmery otvorov a ich súlad s projektovou 

dokumentáciou. Prevedenie murovaných stien kontrolujeme podľa zásad murovania, 

uloženia prekladov, premaltovanie všetkých špár. Kontrola a zaznamenanie vzniknutých 

odchýlok na zvislých konštrukciách a následným porovnaním s povolenými odchýlkami. 

Kontrola všetkých prestupov pre vnútorné rozvody inštalácií ich rozmery, poloha, 

množstvo.  

 

4.1.9   Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
 

Každý pracovník absolvuje preškolenie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP) 

a bude zoznámený s požiarnou ochranou (PO). Preškolenie bude potvrdené podpisom 

na príslušnom dokumente.  

Každý pracovník bude zoznámený s poprojektovou dokumentáciou, technologickým 

postupom, s pracovnými podmienkami stavby a používaním osobných ochranných 

pomôcok. 
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Každý strojník je povinný sa prekážať platným dokladom, ktorý ho oprávňuje stroj riadiť 

a ovládať. 

 

Všetky stavebné práce budú realizované podľa platných bezpečnostných predpisov, 

ktoré sú podrobne riešené v kapitole č.9. 

Nariadenie vlády c. 362/2005 Sb. o bližších požiadavkách na bezpečnosť a ochranu 

zdravia pri práci na pracoviskách s riziko spadnutia z výšky a do hĺbky. 

Nariadenie vlády SR č. 378/2001 Sb. ktorým sa stanovia Bližšie požiadavky na bezpečnú 

prevádzku a používanie strojov, technických zariadení, prístrojov a náradia. 

Nariadením vlády c. 591/2006 Sb. o bližšie minimálnych požiadavkách na bezpečnosť 

a ochranu Zdravia pri práci na stavenisku. Dodržiavanie týchto predpisov bude 

kontrolované stavbyvedúcim. 

  

4.1.10  Ekológia  
 

Nepredpokladá sa manipulácia z ekologicky závadným materiálom. Použité stroje budú 

po revíznej kontrole nepredpokladá sa z výrazným únikom paliva 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 93/2016 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 
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Kód Typ odpadu Likvidácia odpadu 

15 01 02  Plastové obaly  Skládka k recyklácií 

17 01 01  Betón Skládka k recyklácií 

17 01 03  Keramické výrobky Skládka 

17 02 01  Drevo, palety Skládka 

17 02 03  Plasty Skládka 

17 02 04  Drevo, sklo a plasty znečistené  Skládka 

17 03 01  Asfaltové zmesi obsahujúce dehet   Skládka 

17 03 02 Asfaltové pásy Skládka 

17 04 05  Železo a oceľ Zberné suroviny 

20 03 01  Zmesový komunálny odpad Skládka komunálneho odpadu 

Tabuľka č.2 Odpady pri realizácií murovaných konštrukcií  

 

4.1.11  Zdroje 
 

Zdroje sú uvedené v zozname zdrojov a literatúry. 
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4.2.1 Obecné informácie o stavbe  
 

4.2.1.1 Identifikačné údaje o stavbe  

 

Názov stavby:            Polyfunkčný bytový dom Jesenského 

 

Miesto stavby:           Žilina, ul. Jesenského, súpisné č. 1087   

                                         č. parcely 1007, 1008, 1015/2 

 

Okres:                        Žilina 

 

Kraj:                           Žilinský 

 

Účel stavy:   Budova na bývanie a služby 

 

Charakter stavby:      stavebné úpravy, prístavba a nadstavba  

 

Investor:   INDEMA, s.r.o., M. R. Štefánika 3560/109, 010 01 Žilina 

 

Zodpovedný projektant:  Papučík Lukáš 

Žilina 01001, tel: 0948114349 

 

Dodávateľ stavebnej činnosti: POZEMNÉ STAVBY Kamená, spol s.r.o. 

     Žilina 01001 

     Žilinský kraj 

 

Přibližné náklady na výstavbu: 2 100 000 kč  

 

Termín zahájenia stavby: 03/2019 

 

Termín dokončenia stavby: 06/2019 

 

Dohodnutá dĺžka výstavby: 3 mesiace 

 

4.2.1.2 Obecné informácie o stavbe 

 

SO 01 - Polyfunkčný bytový dom  

 

Riešená nehnuteľnosť sa nachádza v zastavanej centrálnej časti mesta Žilina. Stavebný 

zámer sa z hľadiska statiky skladá z dvoch častí:  

1. z nadstavby jestvujúceho domu 
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2. z prístavby k jestvujúcemu domu 

 

Jestvujúci objekt je dvojpodlažný murovaný podpivničený dom s podkrovím. Nosný 

systém objektu je tvorený murovanými stenami, ktoré tvoria podpory pre drevené 

trámové stropy. Nosným systémom krovu je drevený krov. 

 

3. Nadstavba jestvujúceho domu 

 

Pri nadstavbe objektu sa odstráni strecha a na 2. NP sa vymurujú steny nového 3. NP. 

Pretože kvalita materiálu jestvujúceho domu nie je dostatočne známa, je potrebné steny 

nadstavby zhotoviť z ľahkých murovacích materiálov tvárnice Porotherm hrúbky 300 

mm. Podlaha nadstavby sa zosilní (monolitickou železobetónovou stropnou doskou 

hrúbky 150 mm). Strecha nadstavby bude pultový drevený krov so sklonom 10°.    

 

4. Prístavba k jestvujúcemu domu 

 

Prístavba je nepodpivničená trojpodlažná murovaná stavba z keramických tvaroviek 

Porotherm hrúbky 300 mm. Vzhľadom k dispozícii objektu je potrebné priestorovú 

tuhosť prístavby zabezpečiť kombináciou murovaných stien a železobetónových rámov. 

Stropy prístavby budú tvorené železobetónovými monolitickými doskami hrúbky 150 

mm. Strecha prístavby bude taktiež pultový drevený krov so sklonom 10°. 

 

Základy 

 

Jestvujúci dom je založený na pásových základoch, ktoré nie je nutné podchytiť. Základy 

prístavby budú taktiež plošné pásové.  

 

Na pozemku sa nenachádzajú žiadne vedenia verejných inžinierskych sietí, nové prípojky 

sa navrhujú v mieste jestvujúcich. Ďalej, na pozemku budú novo zhotovené spevnené 

plochy a to prístupová cesta šírky 4,0 m a desať nezastrešených parkovacích miest 

o rozmeroch 2,5x5,0 m. 

Plocha pozemku:    950 m2 

Zastavaná plocha:    155 m2 

Spevnené plochy:    510 m2 

 

4.2.1.3 Obecné informácie o procese 

 

Stropná konštrukcie bude realizovaná ako monolitická železobetónová krížom vystužená 

stropná doska hrúbky 150 mm. Súčasne so stropnou doskou sa vybetónujú aj 

železobetónové prievlaky a železobetónový stužujúci veniec. Použitý materiál na 

zhotovenie, betón C20/25 a betonárka výstuž R 10505. Výstuž bude viazaná a ohýbaná 
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priamo na stavbe. Betónová zmes bude dopravená na stavu auto domiešavačom 

a čerpadlom betónovej zmesi. Súčasť stropnej dosky tvoria aj ISO nosníky Schöck 

Isokorb® typ KXT hrúbky 120 mm ktoré prerušujú tepelné mosty v miestach dverných 

rámov pred balkónmi.  

  

4.2.2   Materiál, doprava a skladovanie 
  

4.2.2.1  Materiál 

 

Výpis materiálov:  

 

Výpis materiálov a použitých zariadení pre zhotovenie železobetónovej stropnej 

konštrukcie nad 2. NP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Položka Množstvo 

VT 20  Nosník drevený - 2,45 m 27 ks 

VT 20  Nosník drevený - 3,3 m 19 ks 

VT 20  Nosník drevený - 2,9 m 8 ks 

VT 20  Nosník drevený - 3,9 m 6 ks 

VT 20  Nosník drevený - 4,5 m 18 ks 

VT 20  Nosník drevený - 2,15 m 4 ks 

VT 20  Nosník drevený - 2,65 m 40 ks 

GT24 Nosník drevený - 2,45m 16 ks 

GT24 Nosník drevený - 4,5 m 10 ks 

GT24 Nosník drevený - 2,15 m 4 ks 

VT 20 Nosník drevený - 1,45 m 4 ks 

Drevená preglejková doska hr. 21 mm- 2000x500 mm 84 ks 

Drevená preglejková doska hr. 21 mm- 2500x500 mm 52 ks 

Stavené rezivo celoplošný záklop hr dosky 21 mm 7 m2 

Stojka PEP 20-350 170 ks 

Hlava Krížová 8/20 79 ks 

Záves stojky 91 ks 

Čap G-hák 170 ks 

Trojnožka 79 ks 

ZÁKLADNÝ AW RÁM 31 ks 

DEBNIACI STĹPIK 105 19 ks 

STĹPIK ZÁBRADLIA AW 9 ks 

Montážne vidlice 2 ks 

ISO nosník 10 ks 
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Podrobný výkaz výmer množstva spotrebovaného materiálu je zhotovený v programe 

BUILDpowerS v kapitol č. 3 Položkový rozpočet. 

 

4.2.2.2  Doprava  

 

Primárna doprava 

 

Doprava materiálu na stavenisko bude zaistená nákladným automobilom Mercedes-

Benz Acros 2648 L. Nákladný automobil nemusí disponovať hydraulickou rukou keďže 

súčasťou zariadenia staveniska je aktívny vežový žeriav LIEBHERR 26K, ktorý umožní 

vykládku nákladného automobilu a presunie dovezený materiál alebo zriaďovacie prvky 

debnenia na stanovenú skládku materiálu na stavenisku, z ktorej sa postupne v prípade 

potreby vertikálne presunie na dané miesto a zabuduje sa do konštrukcie.   

Systémové debnenie od firmy PERI spol.s r.o. bude dovezené z najbližšej pobočky, ktorá 

sa nachádza v Považskej Bystrici na ulici Hviezdoslavova 122. Vzdialenosť medzi 

pobočkou a staveniskom je 33,0 km. 

Stavebné rezivo ako doplňujúci sortiment k debniacemu systému - hranoly, fošne, dosky. 

Dosky 23/25 mm v dĺžkach 3-4 m Fošne a hranoly v dĺžkach 4-5 m budú dovezené z píly 

JAF HOLZ Žilina na ulica Kamenná 1. Vzdialenosť od staveniska do 3,0 km. 

Betonárska výstuž bude dopravená z firmy POLOM s.r.o. sídlo firmy sa nachádza v Žiline 

na ulici Bytčická 89. Vzdialenosť je od staveniska je 3,1 km. 

Betónová zmes bude dopravená na stavenisko auto-domiešavačom  Man TGS 32.400 BB 

s objemom prepravného bubna 9 m3 z betonárky FRISCHBETON s.r.o. v Žiline ulica 

Štrková 1131/17D . Dĺžka trasy je 4,1 km. Betónom z auto-domiešavačov bude 

zásobovane auto-čerpadlo betónovej zmesi Putzmeister M38-5, Putzmeister M20-4. 

 

 

 

Betón C20/25, trieda prostredia XC1 29,15 m3 

Dištančná lišta DLE 25 mm 2 x 100 m bal 

Oceľová Dištančná podložka, výšky 100 mm 4 x 50 m bal 

Výstuž R 10505 3 170 kg  

Oddebňovací prípravok PERI Bio Clean 15 l balenie 

Stavené rezivo pre zhotovenie prestupov a čelný 

záklop prievlakov 

52,2 m2 

Dosky 21/200 pre výplň zábradlia 0,35 m3 

Drevené trámy 200/80 mm dĺžky 900 mm 16 ks 

Drevené trámy 200/80 mm dĺžky 1300 mm 9 ks 

Tabuľka č.3 Výpis materiálov pre zhotovenie železobetónovej stropnej konštrukcie nad 2. NP 
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Sekundárna doprava 

 

Časti stropného podperného debnenie ako sú nosníky, pod stojky, preglejkové dosky 

spolu so stavebným rezivom a betonárskou výstužou prepraví stacionárny vežový žeriav 

LIEBHERR 26K.  

 

Betónovú zmes dopraví na miesto čerpadlo betónovej zmesi Putzmeister M20 – 4, 

Putzmeister M38-5. Väčšie čerpadlo betónovej zmesi z ekonomického hľadiska 

doporučujem využiť pri betonáži stropnej konštrukcie nad 2.NP a posledného 

nadzemného podlažia teda 3.NP pre monolitické železobetónové rámy a stropnú 

konštrukciu. Pre pristavovanú časť je dostatočné čerpadlo betónu Putzmeister M20-4 

pre betonáž rámov a stropu nad 1.NP a betonáž stĺpov v 2.NP. 

 

4.2.2.3  Skladovanie  

 

Skladovacia plocha bude tvorená zo zhutneného lomového kameňa frakcie 32/64 mm, 

plochy budú na zaver využité pre výstavbu prístupovej cesty a parkovacích miest. Plocha 

skládky materiálu je 100 m2.  

 

Stropné debnenie bude skladované na spevnenej ploche v sťahovacích prepravných 

paletách. Podmienky skladovania debnenie: ukladanie prepravných paliet s debnením 

na seba v maximálnom množstve 3 paliet, palety s debnením treba chrániť pred 

poveternostnými podmienkami prekrytím fóliou, ostatné drobné súčasti systémového 

debnenia budú skladované v uzamykateľnom sklade. 

 

Betonárska výstuž bude skladovaná na spevnenej ploche a bude podložená 

drevenými hranolmi výšky 100 mm. Vystuž sa nesmie dotýkať povrchu spevnenej 

plochy a taktiež je potrebné výstuž chrániť pred poveternostnými podmienkami 

prekrytím fóliou . 

 

Stavebné rezivo bude skladované na spevnenej ploche a bude podložené 

drevenými hranolmi výšky 100 mm. Drevo sa nesmie dotýkať povrchu spevnenej 

plochy a taktiež je potrebné zabezpečiť prevzdušnenie tým že vložíme medzi riadky 

reziva priečne ďalšie late o priereze aspoň 30/30 mm do výšky 1,6m. Drevo taktiež treba 

chrániť pred poveternostnými podmienkami prekrytím fóliou. 

 

Ostatný menší materiál, ručné náradie a pracovné pomôcky budú skladované v 

uzamykateľnom sklade na stavenisku. 
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4.2.3   Prevzatie pracoviska 
 

4.2.3.1  Pripravenosť staveniska 

 

Stavenisko je oplotené demontovateľným plotom len čiastočne. Areál staveniska je 

prístupný z dvoch rôznych strán. Vjazd na stavenisko pre motorové vozidlá a ťažku 

techniku z ulice Klemensova je zaistený dvojkrídlovou branou o šírke 4,5 m. Brána je 

uzamykateľná a opatrená výstražnými ceduľami, ktoré upozorňujú na prebiehajúce 

stavebné prace. Druhý vstup na stavenisko z ulice Jesenského slúži len pre peších, na 

tejto strane staveniska je zhotovený nedemontovateľný plot s uzamykateľnou bránkou 

opatrenou upozornením na prebiehajúce stavebné prace. Po celej dĺžke južnej strany je 

stavenisko oplotené polo montovaným betónovým múrom výšky 2,5 m a na 

severozápadnej strane je zhotovený demontovateľný plot výšky 2,0 m. Z ostatných strán 

na západnej strane je stavenisko ohradené okolitými budovami viď. Príloha č.A.1 

Situácia. 

 

Jestvujúci objekt na, ktorý sa bude realizovať nadstavba a prístavba zabezpečuje všetky 

potrebné funkcie pre bývanie, administratívu a služby. Objekt je napojený na vodovodnú 

sieť, plyn, elektrinu, kanalizáciu. Z dôvodu nevyhovujúceho umiestnenia jestvujúceho 

objektu na stavenisku vid. Situácia príloha č. A.1  nebude možné zrealizovať kanalizačnú 

prípojku pre sanitárne zariadenia staveniska. Vhodná varianta danej problematiky je 

využitie jestvujúcich sanitárnych a hygienických priestorov v objekte, ktoré budú pre 

daný čas výstavby prístupne zároveň sa pod dovezený sanitárny kontajner namontuje 

fekálny tank o objeme 9 m3.  Vodovodne pripojenie pre stavenisko bude zrealizované 

napojením na existujúcu vodomernú šachtu a vedené skrz objekt podľa znázornenia 

v prílohe č. A.1 Zariadenie staveniska. Elektrické pripojenie pre zariadenie staveniska 

bude zrealizovane cez poistnú skriňu umiestnenú na hranici pozemku pri vstupe z ulice 

Jesenského. Na vonkajšiu prechodnú poistnú rozvodovú skriňu bude napojený hlavne 

vežový žeriav, sanitárny a obytné kontajnery.    

 

Objekty zariadenia staveniska tvorí kancelária pre stavbyvedúceho, dva obytné 

kontajnery ako šatne pre pracovníkov a jeden sanitárny kontajner s fekálnym tankom. 

Ďalej na stavenisku je umiestnený uzamykateľný kontajner na náradie, materiál a ľahké 

ručne stroje. Na stavenisku bude taktiež umiestnený kontajner na stavebný odpad ktorý 

bude priebežne odvážaný na skládku. 
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4.2.3.2  Pripravenosť pracoviska 

 

Pred realizáciou stropnej konštrukcie musia byť zhotovene zvislé nosné konštrukcie do 

požadovanej výšky a to sú vnútorné a vonkajšie murované nosné steny a železobetónové 

stĺpy. Zvislé nosné konštrukcie sú začistené a zbavené nečistôt.  Rovnosť horného povrch 

zvislých konštrukcií je v požadovanej tolerancií ±2 mm na 2 m dlhej late. Konštrukcie sú 

na seba kolmé a zvislé. Spodná stropná konštrukcia je dostatočne únosná  pre 

zhotovenie stropného debnenia  a pre umiestnenie materiálu na realizáciu stropnej 

konštrukcie. Schodisko v nadstavovanom podlaží ešte nie je zhotovené, taktiež priečky 

nie sú vymorované. Urobí sa zápis do staveného denníka. 

  

4.2.4   Pracovné podmienky  
 

Pracovná smena 8 hodinová – nie je nutné zabezpečiť osvetlenie staveniska. Prístup na 

stavenisko z mestskej komunikácie priľahlej k pozemku.  

Pracovníci sú povinný prejsť školením o BOZP a PO a potvrdiť školenie podpisom na 

príslušný dokument.  

Parkovacie miesta pre pracovníkov sú vyhradené a prístupné vyznačením príslušnou 

značkou na jednosmernej ulici Jesenského z dôvodu zabrániť zmenšovaniu plochy 

staveniska.  

Každý pracovník bude opatrený: helmou, reflexnou vestou, rukavicami, pevnou obuvou 

(pracovníci pri viazaní výstuže musia mať vystuženú spodnú časť obuvi) 

Inžinierske siete sa nachádzajú na stavebnom pozemku (sú vyznačené vo výkrese 

situácia príloha č.A.1).  

Základné hygienické podmienky sú zaistené sanitárnym kontajnerom umiestneným na 

stavenisku a zároveň možnosťou, využiť sanitárne priestory v existujúcom objekte. Na 

stavenisku sú zabezpečené aj obytné kontajnery pre pracovníkov, stavbyvedúceho 

a majstra. 

 

4.2.4.1  Poveternostné podmienky  

 

V prípade, že teplota prostredia klesne 3 dni po sebe  pod 5°C  je nutné použiť zimné 

opatrenia to platí aj keď teplota prostredia klesla pod 0°C  

 

 

V letnom období je nutné ošetrovať povrch betónu aby nedošlo k jeho poškodeniu 

vplyvom zmršťovania. 

 

Práce budú prebiehať len za priaznivého počasia, tj. od 5-30°C, v prípade nižšej teploty 

budú urobené špeciálne opatrenia (nemrznúca zmes, technologická prestávka). Za 

nepriaznivého počasia t.j. silný dážď ktorý by spôsobil rozriedenie betónovej zmesi budú 
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debniace práce a  betonáž odložená na dobu neurčitú. V prípade trvalých dažďov musia 

byť ochránené múry proti zatečení vody do dutín muriva, aby v prípade mrazu 

nepopraskali, a to zakrytím fóliou.  

 

Všetky stavebné práce budú ukončené v prípade búrky, dažďa, silného nárazového vetra 

o rýchlosti viac ako 10 m/s. Pri práci vo výškach sa práce ukončia akonáhle rýchlosť vetra 

dosiahne 8 m/s.  

 

Pri hustej hmle ktorá zníži viditeľnosť na menej ako 30 m sa zastavia všetky stavebné 

práce na stavenisku. 

 

4.2.4.2  Vybavenosť staveniska 

 

Stavenisko je oplotené demontovateľným plotom len čiastočne. Areál staveniska je 

prístupný z dvoch rôznych strán. Vjazd na stavenisko pre motorové vozidlá a ťažku 

techniku z ulice Klemensova je zaistený dvojkrídlovou branou o šírke 4,5 m. Brána je 

uzamykateľná a opatrená výstražnými ceduľami, ktoré upozorňujú na prebiehajúce 

stavebné prace. Druhý vstup na stavenisko z ulice Jesenského slúži len pre peších, na 

tejto strane staveniska je zhotovený nedemontovateľný plot s uzamykateľnou bránkou 

opatrenou upozornením na prebiehajúce stavebné prace. Po celej dĺžke južnej strany je 

stavenisko oplotené polo montovaným betónovým múrom výšky 2,5 m a na 

severozápadnej strane je zhotovený demontovateľný plot výšky 2,0 m. Z ostatných strán 

na západnej strane je stavenisko ohradené okolitými budovami viď. Príloha č.A.1 

Situácia. 

 

Jestvujúci objekt na, ktorý sa bude realizovať nadstavba a prístavba zabezpečuje všetky 

potrebné funkcie pre bývanie, administratívu a služby. Objekt je napojený na vodovodnú 

sieť, plyn, elektrinu, kanalizáciu. Z dôvodu nevyhovujúceho umiestnenia jestvujúceho 

objektu na stavenisku vid. Situácia príloha č. A.1  nebude možné zrealizovať kanalizačnú 

prípojku pre sanitárne zariadenia staveniska. Vhodná varianta danej problematiky je 

využitie jestvujúcich sanitárnych a hygienických priestorov v objekte, ktoré budú pre 

daný čas výstavby prístupne zároveň sa pod dovezený sanitárny kontajner namontuje 

fekálny tank o objeme 9 m3.  Vodovodne pripojenie pre stavenisko bude zrealizované 

napojením na existujúcu vodomernú šachtu a vedené skrz objekt podľa znázornenia 

v prílohe č. A.1 Zariadenie staveniska. Elektrické pripojenie pre zariadenie staveniska 

bude zrealizovane cez poistnú skriňu umiestnenú na hranici pozemku pri vstupe z ulice 

Jesenského. Na vonkajšiu prechodnú poistnú rozvodovú skriňu bude napojený hlavne 

vežový žeriav, sanitárny a obytné kontajnery.    

 

Objekty zariadenia staveniska tvorí kancelária pre stavbyvedúceho, dva obytné 

kontajnery ako šatne pre pracovníkov a jeden sanitárny kontajner s fekálnym tankom. 
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Ďalej na stavenisku je umiestnený uzamykateľný kontajner na náradie, materiál a ľahké 

ručne stroje. Na stavenisku bude taktiež umiestnený kontajner na stavebný odpad ktorý 

bude priebežne odvážaný na skládku. 

  

4.2.4.3  Inštruktáž pracovníkov  

 

Každý pracovník absolvuje preškolenie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP) 

a bude zoznámený s požiarnou ochranou (PO). Preškolenie bude potvrdené podpisom 

na príslušnom dokumente.  

Každý pracovník bude zoznámený s poprojektovou dokumentáciou, technologickým 

postupom, s pracovnými podmienkami stavby a používaním osobných ochranných 

pomôcok. 

Každý strojník je povinný sa prekážať platným dokladom, ktorý ho oprávňuje stroj riadiť 

a ovládať. 

 

4.2.5   Personálne obsadenie 

 

Na zhotovenie stropnej konštrukcie  bude dohliadať stavbyvedúci a technický dozor 

stavebníka. Stavbyvedúci kontroluje dodržiavanie technologických postupov, hutnenie 

a bezpečnosť na pracovisku. Správnosť uloženia výstuže skontroluje statik, ktorý 

navrhoval konštrukciu. Statik taktiež skontroluje zhotovenie debnenia. Všetky odborné 

činnosti na stavenisku budú zhotovovať len pracovníci na to určený. 

 

Pracovníci zhotovujúci stropnú konštrukciu : 

 

- 1 Vedúci čaty, majster – vyššie vzdelanie v obore stavebníctva, prax v obore   

- 2 betonári – vyučenie, preškolenie 

- 4 pomocníci pracovníci – preškolenie 

- 2 tesári – vyučenie, preškolenie  

- 2 montážnici – vyučenie, preškolenie 

- 2 železiari – vyučenie, preškolenie 

- 1 zvárač – zváracie skúšky, preškolenie 

- 2 šofér domiešavača – oprávnenie ku riadeniu, ovládaniu, preškolenie                       

- 1 šofér auto-čerpadla – oprávnenie ku riadeniu, ovládaniu, preškolenie                       

- 1 žeriavnik – oprávnenie ku riadeniu, ovládaniu, preškolenie                       

- 1 viazač – viazacie skúšky, preškolenie 
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4.2.6   Stroje a pracovné pomôcky 
  

4.2.6.1  Veľké stroje 

 

- Nákladný automobil MAN TGL 12.250 BL 4x2 - valník s plachtou 

- Auto-domiešavač MAN TGS 32.400 BB 

- Stacionárny vežový žeriav LIEBHERR 26K 

- Čerpadlo betónovej zmesi Putzmeister M38-5, Putzmeister M20-4 

  

4.2.6.2  Stroje a náradie 

 

- Vibračná doska BARIELL (2 m) 

- Ponorný vibrátor ENARCO M5 AFP 

- Motorová pila STIHL 261 

- Uhlová brúska BOSCH GWS 24-230 JXV 

- Dvojrýchlostná príklepová vŕtačka Bosch GSB 18-2 RE 

- Zváračka Einhell BT-EW 160  

- Ohýbačka stavebnej oceli XOL 120/262 

- Paletové vidly  

  

4.2.6.3  Ručné náradie a pomôcky 

 

- tesárske kladivo 

- pila na drevo 

- pákové kliešte  

- štípacie kliešte 

- lopaty 

- oceľové hrable 

- fúrik (stavebné kilečko) 

- hladítko 

- stavebný špagát  

 

4.2.6.4  Meracie pomôcky 

 

- vodováha (2 m) 

- zvinovací meter (5 m) 

- pásmo 

- nivelačný pristroj BOSCH GOL 32 G  

- Stavebný rotačný laser Bosch GRL 250 HV  
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4.2.6.5  Osobné ochranné pracovné pomôcky  

 

- pracovné reflexné oblečenie 

- pracovná obuv 

- pracovné rukavice 

- ochranne okuliare 

- chrániče sluchu 

- ochranná prilba 

 

4.2.7   Pracovný postup 
 

1. Príprava pracoviska 

 

Kontrola zhotovenia zvislých nosných konštrukcií. Ich zvislosť, kolmosť, rovinnosť 

a dostatočné vytvrdnutie hmôt. Pracovisko musí byť upratané pred zhotovovaním 

stropných konštrukcií.  

 

2. Zhotovenie debnenia 

Vežovým žeriavom liebherr 26k sa postupne prenesú prvky debnenia zo skladovacej 

plochy pre materiál na podlahu v danom podlaží kde sa zhotoví. V prvom rade sa začne 

debniť stužujúci ŽB veniec (konštrukcia uložená na nosnej stene). Vonkajší obvod venca 

na voľnom okraji bude debnený s hrúbkou stropnej dosky. Ako kotviaca konštrukcia 

čelného debnenia pre veniec s doskou bude požitý debniaci stĺpik, ktorý bude slúžiť aj 

ako zábradlie proti pádu po namontovaní výplne medzi stĺpmi. Max výška použitého 

debnenia s debniacim stĺpom je 500 mm. Bude zostavené z tesárskeho debnenia alebo 

z preglejok 3S Doska PERI. Vnútorný obvod vencov bude skrátený o hrúbku stropnej 

dosky 150 mm. Debnenie bude kotvené na závitovú tyč Ø 8 mm ktorá bude prechádzať 

cez nosnú stenu od debniacich stĺpikov vonkajšieho obvodu viď. Príloha č. D.3 Detail ŽB 

veniec v rámci steny. Následne po zhotovení podperného systémového debnenia pre 

stropnú dosku bude vnútorný obvod vencov maximálne fixovaný dotlačením horných 

nosníkov tohoto debnenia o čelný záklop. 

 

Ďalej sa začne zhotovovať podperné systémové debnenia pod stropnú dosku. V prvom 

rade sa nasadí na stojku krížová hlava s klapkou. Krížová hlava je dvojcestná. Stojky 

natočíme tak, aby sa dali G-háky obsluhovať. Stojky s krížovou hlavou sa musia postaviť 

na únosný podklad a zaistiť trojnožkou. Budú použité oceľové stojky PEP z firmy PERI na 

ktoré bude dodatočne namontované zavetrenie z dôvodu veľkej debniacej výšky nad 3 

m. Stojky s krížovou hlavou je potrené presne umiestniť. Následne sa primárny (spodný) 

nosník VT 20 pomocou pracovných vidlíc dvihne a osadí do krížových hlavíc stojok. Osová 

vzdialenosť týchto nosníkov nesmie presiahnuť 2,5 m. Sekundárne (vrchné) nosníky GT 
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24 alebo VT 20 (podľa dodržania výšky prievlakov a navrhovaného umiestnenia viď. 

Príloha č. D.1 Výkres podpornej konštrukcie) sa osadzujú pomocou montážnych vidlíc 

kolmo na primárne nosníky. Osová vzdialenosť sekundárnych nosníkov je do 0,5 m a pod 

každým stykom debniacich dosiek. Nosníky GT 24, VT 20 budú prekryté min. 150 mm 

obojstranne.  

 

 
Obrázok č.17 Montáž podpernej konštrukcie debnenie pod strop 

 

 

 
Obrázok č.18 Schéma umiestnenia stojok konštrukcie debnenia 

 

 

Šírka sekundárneho (vrchného) nosníka bezpečne stačí aj na styk s preglejkou. Aby 

nedošlo ku sklopeniu horných nosníkov, je potrebne po zaklopení debnenej plochy styk 

preglejok na hornom nosníku zaistiť klincom. Na primárny (spodný) nosník sa zavesia 

medzi-stojky s priamymi hlavami v pravidelných vzdialenostiach cca do 0,9 m. Potom sa 

horná hrana zniveluje a ošetrí oddebňovacim olejom PERI BIO Clean. Je treba zabrániť 

kontaktu prípravku s výstužou. 

 



78 
 

 
Obrázok č.19 Ukladanie a kotvenie debniacich dosiek a umiestňovanie závesných stojok 

 

Debnenie prievlakov v mieste balkónu bude pozostávať z kombinácie systémového 

debnenia PERI a drevených hranolov dĺžky 900 mm viď Príloha č. D.1, D.2 ,D.3. Podperné 

debnenie bude zhotovené z Primárnych a sekundárnych (spodných a vrchných) nosníkov 

VT 20, GT 24 a pod-stojok, ktoré budú umiestnené o jednu úroveň nižšie ako 

u podporného debnenia dosky. Následne sa zhotoví záklop z 3S doskou od PERI. Na 

vodorovný záklop budú montované AW rámy podľa výkresu debnenia a tým sa ohradí 

vonkajší obvod prievlakov. Na zdvihnutie balkónovej stropnej dosky medzi prievlakmi sa 

použijú hranoly prierezu 200/80 mm, na záklop v danom priestore položíme a ukotvíme 

dané drevené hranoly podľa výkresu debnenia a tým aj odebnia vnútorný obvod 

prievlakov. Následne sa položia a zakotvia debniace dosky aj na balkónovú stropnú 

dosku. Debniace dosky spolu s nosníkmi VT 20 budú predlžené od bočných hrán 

prievlaku o min. 300 mm pre namontovanie základného rámu AW od systému PERI, 

ktorý slúži ako kotviaci prvok pre čelný (bočný) záklop. V miestach dilatovania prístavby 

od pôvodného objektu na SV strane treba pred betonážou uložiť do debnenia prievlaku 

na SV strane XPS 20 mm. 

Voľné okraje balkónov budú obstarané systémovým zábradlím kotveným do AW rámov, 

ostatné voľné okraje stropnej konštrukcie budú zaistené debniacimi stĺpmi, ktoré, 

taktiež budú slúžiť ku čelnému zadebneniu stropnej dosky. Budú kotvené do zvislých 

nosných konštrukcií a taktiež budú tvoriť zábradlie proti nebezpečenstve pádu. 
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Obrázok č.20 Možnosti umiestnenia, kotvenia základového rámu AW ktorý obsahuje zábradlie 

 

3. Armovanie 

 

Pred začatím armovanie sa nanesie oddebňovací prípravok. Vyviazanie a tvarovanie 

výstuže do debnenia bude zhotovovať železiar priamo na stavbe podľa PD. Ohýbanie 

výstuže sa bude robiť na stavbe. Armatúru vyzdvihne vežový žeriav..... zo skládky 

materiálu a položí ju na debniace dosky v danom podlaží kde sa vyviaže. 

V prvom rade sa búdu viazať armokoše do ŽB vencov a prievlakov. Položia sa dva priame 

prúty na kozy vzdialené od seba tak aby sa nám armatúra moc neprehýbala. Následne 

začneme navliekať predom nahýbané strmienka, ktoré priviažeme v daných odstupoch 

od seba podľa PD v dvoch zo štyroch rohov viazacím drôtom. Po naviazaní všetkých 

strmienok na dva prúty armokoša začneme pridávať zvyšné priame prúty výstuže podľa 

PD prevliekaním cez strmienka a následným priväzovaním o strmienka v daných 

odstupoch. Po doviazaní armokoša sa do debnenia pre prievlaky a vence umiestnia 

dištančné podložky kvôli zachovaniu krytia výstuže a žeriavom opatrne prenesieme 

a položíme hotový armokoš dĺžky max 6,0 m do debnenia a zároveň nastavujeme polohu 

armokoša aby bolo krytie výstuže dodržané aj po stranách.  Napojenie výstuže bude 

zhotovené z dostatočným presahom podľa statického posudku, zviazané minimálne na 

dvoch miestach viazacím drôtom. 

 

Pred viazaním výstuže stropnej dosky rozmiestnime po ploche debniacich dosiek 

dištančné podložky pre zaistenie krytia výstuže. Následne vežový žeriav prepraví zo 

skládky materiálov konkrétne priemery a dĺžky armatúry pre spodnú nosnú výstuž dosky 

a rozmiestni sa v oboch smeroch podľa PD. Spodná výstuž dosky sa bude viazať medzi 

sebou a taktiež s distančnými podložkami viazacím drôtom. Na spodnú výstuž sa naviaže 

oceľová distančná podložka výšky 100 mm ktorá zaistí oddelenie spodnej a hornej 
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výstuže a taktiež krytie hornej výstuže. Na oceľové podložky sa umiestni krížom horná 

nosná výstuž v oboch smeroch a zviaže sa viazacím drôtom aj s podložkami. Kotvenie 

a previazanie armatúr bude zhotovené s dostatočným presahom podľa PD a minimálne 

zviazanie jedného prvku výstuže bude na dvoch miestach viazacím drôtom.  

 

Železiari vyviažu nosnú výstuž balkónov podľa PD. V miestach balkóna, konkrétne 

v miestach stropnej dosky priamo pod dverným rámom sa osadí Schöck Isokorb® typ 

KXT hrúbky 120 mm, ktorý zabráni vzniku tepelného mostu. Zvarové spoje podľa 

dokumentácie zhotoví zvárač. Pre zvarové spoje sa urobí posúdenie a preukáže sa kvalita 

zváraného spoja.  

 

4. Betonáž  

 

Betón bude dopravený na miesto určenia čerpadlom betónovej zmesi Putzmeister M38-

5, Putzmeister M20-4, ktoré sa zapatkuje tak, aby ku nemu mohli cúvať auto 

domiešavače. Betón bude dovážaní z miestnej betonárky o pevnosti C20/25 trieda 

prostredia XC1 tak, aby sa betón čerpal sústavne. Pre overenie kvality betónovej zmesi 

sa urobí skúška sadnutia kužeľa a odlejú sa tri vzorky kocky o hrane 150 mm. 

Postup betonáže sa začne od rohu postupne do celej plochy. Pri betonáži sa vyleje 

stropná doska súčasne s prievlakmi a vencami, ktoré tvoria dve výškové úrovne. Vence 

a prievlaky hrúbky priemerne 380 mm a stropná doska hrúbky 150 mm. Koniec hadice 

bude regulovať betonár, musí dávať pozor aby betón padal z výšky max. 1,5 m. 

Ďalší betonár bude rozťahovať a usmerňovať betón do správnej výšky. Horná výška 

hrany dosky bola zameraná rotačným laserom a zaznačená po vnútornom obvode 

debniacich dosiek. Štvrtý betonár bude betón vibrovať vibračnou latou BARIKELL-2 m. Je 

veľmi dôležité dbať na dokonale pre vibrovanie. Týmto spôsobom sa zabetónuje cela 

plocha stropnej konštrukcie. Vence a prievlaky sa budú hutniť pomocou ponorného 

vibrátora.   

 

5. Technologická prestávka 

 

Prestávka pre počiatočne vytvrdnutý betón bude 5 dní. Betón je treba ošetrovať 

kropením vodou, pri vysokých teplotách a priamym slnkom je treba betón prikrívať 

fóliami a pravidelne vlhčiť, aby bolo zabránené nadmernému vysychaniu a vzniku trhlín.  

 

6. Čiastočné oddebnenie 

 

Po nadobudnutí 70% pevnosti betónu môžeme oddebniť polovicu stojok. Stojky 

s krížovými hlavami, ktoré držia spodné nosníky a niektoré stojky s priamou hlavou 

umiestnené pod prievlakmi v obvode stavby, ponecháme až do plného vytvrdnutia 
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betónu, prípadne ich môžeme ponechať na prenesenie zaťaženia od zhotovovania 

stropnej konštrukcie v ďalšom podlaží 

 

7. Technologická prestávka 

 

Prestávka pre úplné vytvrdnutie betónu bude 28 dní. 

 

8. Celkové oddebnenie 

 

Pri odstraňovaní podperného debnenia treba postupovať vždy od horného podlažia 

k spodnému podlažiu. Oddebnovanie začneme pri uvoľnení stojok. Uvoľnenie čapu na 

stojke zaistí uder kladiva do závitovej matky, následne sa debnenie spustí otáčaním 

matice o cca 6 cm. Pre demontáž nosníkov sa použijú montážne vidlice. Odstránia sa 

debniace dosky potom nosníky a následne stojky. Debniace prvky sa očistia a uložia do 

skoro pôvodného stavu. 

 

 
Obrázok č.21 Postup celkového oddebnenia 

 

4.2.8   Akosť a kontrola 
 

 Akosť a kontrola je podrobne popísaná v kapitole č.8 kontrolný a skúšobný plán (KZP). 

 

4.2.8.1  Vstupná kontrola 

 

Prebehne kontrola projektovej dokumentácie jej úplnosť a platnosť. Pred zahájením 

betónovania stropnej konštrukcie sa vizuálne kontrolujú zvislé nosné konštrukcie, ich 

rovinnosť, výška, zvislosť podľa dokumentácie. Ďalej prebehne vizuálna kontrola 

podporného systémového debnenia a jeho jednotlivých dielcov. Kontroluje sa 
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opotrebovanie, typy nosníkov, stojok a rozmery preglejok. Ďalej vizuálne skontrolujeme 

stavebné rezivo pre dodatočné debnenie a betonársku výstuž. Kontroluje sa akosť 

drevených prvkov, tuhosť, rovinnosť, čistota a kvalita povrchu výstuže. Kontrola  

prierezov, tried výstuže a strmienkov. Kontrolu spraví zodpovedný statik spolu 

s odborným dozorom. Spraví sa zápis do stavebného denníku. 

  

4.2.8.2  Medzioperačná kontrola 

 

Po dokončení debnenia stavebný dozor premeria a vizuálne skontroluje polohu, rozmery 

zhotovenia podľa výkresu debnenia, tesnosť debnenia a jeho stabilitu. Následne sa 

ukladá výstuž, postupuje sa podľa výkresu výstuže, nutne dodržať potrebné krytie. Po 

uložení výstuže sa spraví výstupná kontrola, ktorú spraví zodpovedný statik. Kontroluje 

sa vizuálne a premeraním, kde sa zisťuje dodržanie množstva výstuže, priemery, 

umiestnenie strmienkov, dištančníkov. Zhotoví sa zápis do stavebného denníku. 

Nasleduje betonáž. Pri preberaní betónu sa na dodacom liste skontroluje trieda betónu, 

konzistencia, maximálna veľkosť zŕn, trieda agresívneho prostredia, kontroluje sa kvalita 

čerstvej BZ (metóda sadnutím kužeľa), výška pádu čerstvého betónu do debnenia (max. 

povolená hodnota 1,5 m), správny postup v priebehu hutnenia. Počas betonáže sa 

odoberie betón na výrobu skúšobných telies z každej dodávky betónu - kocka 150/150 

mm. Kontrolu vykoná stavebný dozor daných prác, spraví sa zápis do stavebného 

denníku. 

 

4.2.8.3  Výstupná kontrola 

 

Po oddebnení stavebný dozor skontroluje rozmery, vodorovnosť, neporušenosť  

stropnej konštrukcie. Kontroluje sa výskyt trhlín, prípadne ich veľkosť. Odchýlky a 

nedostatky oproti projektovej dokumentácii musia byť v povolených medziach. 

Rovinnosť dosky ±5mm/2m. Kontrolu urobí stavebný dozor daných prác. Urobí sa zápis 

do stavebného denníku. Predajú sa výsledky kontroly kvality vyzretého betónu, ktoré 

zhotovila certifikované laboratórium na skúšobných vzorkách odobraných pred začatím 

betonáže. 

 

4.2.9   Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

 

Každý pracovník absolvuje preškolenie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP) 

a bude zoznámený s požiarnou ochranou (PO). Preškolenie bude potvrdené podpisom 

na príslušnom dokumente.  

Každý pracovník bude zoznámený s poprojektovou dokumentáciou, technologickým 

postupom, s pracovnými podmienkami stavby a používaním osobných ochranných 

pomôcok. 
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Každý strojník je povinný sa prekážať platným dokladom, ktorý ho oprávňuje stroj riadiť 

a ovládať. 

 

Všetky stavebné práce budú realizované podľa platných bezpečnostných predpisov, 

ktoré sú podrobne riešené v kapitole č.9. 

Nariadenie vlády c. 362/2005 Sb. o bližších požiadavkách na bezpečnosť a ochranu 

zdravia pri práci na pracoviskách s riziko spadnutia z výšky a do hĺbky. 

Nariadenie vlády SR č. 378/2001 Sb. ktorým sa stanovia Bližšie požiadavky na bezpečnú 

prevádzku a používanie strojov, technických zariadení, prístrojov a náradia. 

Nariadením vlády c. 591/2006 Sb. o bližšie minimálnych požiadavkách na bezpečnosť 

a ochranu Zdravia pri práci na stavenisku. Dodržiavanie týchto predpisov bude 

kontrolované stavbyvedúcim. 

  

4.2.10  Ekológia 
 

Nepredpokladá sa manipulácia z ekologicky závadným materiálom. Použité stroje budú 

po revíznej kontrole nepredpokladá sa z výrazným únikom paliva 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 93/2016 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  
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4.2.11  Zdroje 
 

Zdroje sú uvedené v zozname zdrojov a literatúry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kód Typ odpadu Likvidácia odpadu 

15 01 01  Papierové a lepenkové obaly  Skládka k recyklácií 

15 01 02  Plastové obaly  Skládka k recyklácií 

17 01 01  Betón Skládka k recyklácií 

17 02 01  Drevo Skládka 

17 02 03  Plasty Skládka 

17 02 04  Drevo, sklo a plasty znečistené  Skládka 

17 03 02 Asfaltové pásy Skládka 

17 04 05  Železo a oceľ Zberné suroviny 

20 03 01  Zmesový komunálny odpad 

Skládka komunálneho 

odpadu 

Tabuľka č.4 Odpady pri realizácií monolitickej  stropnej dosky 
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5.1. Obecné informácie o stavbe  

 

5.1.1. Identifikačné údaje o stave  

 

Názov stavby:            Polyfunkčný bytový dom Jesenského 

 

Miesto stavby:           Žilina, ul. Jesenského, súpisné č. 1087   

                                         č. parcely 1007, 1008, 1015/2 

 

Okres:                        Žilina 

 

Kraj:                           Žilinský 

 

Účel stavy:   Budova na bývanie a služby 

 

Charakter stavby:      stavebné úpravy, prístavba a nadstavba  

 

Investor:   INDEMA, s.r.o., M. R. Štefánika 3560/109, 010 01 Žilina 

 

Zodpovedný projektant:  Papučík Lukáš 

Žilina 01001, tel: 0948114349 

 

Přibližné náklady na výstavbu: 2 500 000 kč  

 

Termín zahájenia stavby: 03/2019 

 

Termín dokončenia stavby: 05/2019 

 

Dohodnutá dĺžka výstavby: 3 mesiace 

 

Dodávateľ stavebnej činnosti: POZEMNÉ STAVBY Kamená, spol s.r.o. 

     Žilina 01001 

     Žilinský kraj 

 

Názov subdodávky:  Priemyselná 8184 

     01001 Žilina 

     Žilinský kraj 

 

Názov subdodávky:  Bytčická 89 

     01001 Žilina 
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     Žilinský kraj 

 

Názov subdodávky:  Štrková 1131/17D 

     01001 Žilina, Žilinský kraj 

 

5.1.2 Informácie o rozsahu stavby 

 

SO 01  

Plocha pozemku.....................................................................................................950 m2 

Zastavaná plocha...................................................................................................155 m2 

Spevnené plochy....................................................................................................510 m2 

Obostavaný preistor..............................................................................................1540 m3 

 

5.1.3 Rozsah staveniska 

 

Požiadavky na zariadenie staveniska sú uvedene v nariadení vlády 591/2006 Sb. 

O minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na stavenisku. 

Priestor staveniska bude zariadení a využívaní podľa zhotoveného technologického 

predpisu. Stavenisko bude prístupne z okolitej cestnej komunikácie vo vlastníctve mesta 

Žilina. 

 

5.1.4 Informácie o stavenisku 

 

Riešené územie staveniska sa nachádza v katastrálnom území Žilina, číslo parcely  1007, 

1008, 1015/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, záhrady. Na pozemku sa 

nenachádzajú žiadne vedenia verejných inžinierskych sietí. Mierne svahovitý terén (od 

juhozápadu k severovýchodu). 

Pozemok po dokončení stavebných prac sa ďalej upraví. Spevnene plochy ktoré boli 

vysypane lomovým kameňom sa vyrovnajú a poslúžia ako základová vrstva pre 

príjazdovú cestu a parkovacie miesta. Prevažná plocha staveniska bude tvoriť spevnené 

plochy. Celková plocha staveniska je 950 m2 z toho zastavaná plocha a spevnene plochy 

tvoria 665 m2. 

 

5.1.5 Stavebne objekty 

 

Stavebný objekt: 

 

SO 01 – Polyfunkčný bytový dom Jesenského 
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Inžinierske objekty: 

 

SO 02    Vodovodná prípojka 

SO 03      Kanalizačná prípojka 

SO 04   NN Elektrická prípojka 

SO 05    NTL Plynová prípojka  

 

Ostatné objekty: 

 

SO 06  Spevnená plocha 

 

 

5.2 Doprava na stavenisku 
 

5.2.1 Horizontálna doprava 

 

Horizontálnu mimo staveniskovú dopravu bude zaisťovať nákladný automobil 

Mercedes-Benz Acros 2648 L, valníková nástavba. Nákladní automobil bude slúžiť k 

primárnej doprave materiálu na stavenisko. Prevážaným materiálom budú palety + 

ďalšie murovacie prvky, stavebná vystuž, stavebne rezivo a drevene prvky krovu, 

systémové debnenie, obytné kontajnery, sanitárny a skladovací kontajner. Ďalej bude 

zaisťovať dopravu ťahač Mercedes-Benz Actros 1845 L SNRL. Ťahač nám zaisti prevoz 

vežového žeriavu a umiestnenie na konkrétne miesto staveniska. Pre pravidelný odvoz 

stavebného odpadu je navrhnute špeciálne vozidlo IVECO EuroCargo 180E 

s hydraulickou rukou ktoré, zanechá kontajner na stavenisku a po jeho naplnení ho 

odvezie na určenú skládku. Dovoz obytných, sanitárneho a skladového kontajnera nám 

zabezpečí už navrhnutý nákladný automobil Mercedes-Benz Acros 2648 L  ktorý, 

prepravy max. jeden kontajner postupne na stavenisko. 

 

5.2.2 Vertikálna doprava 

 

Pre vertikálnu dopravu je navrhnutý vežový žeriav LIEBHERR 26K ktorý, nám umožni 

presun každého druhu materiálu o samostatnej hmotnosti (balenia) uloženého na 

skládke materiálu. Vežový žeriav bude prístupný po celu dobu výstavby hrubej hornej 

stavby. 
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5.3 Objekty zariadenia staveniska 
 

5.3.1 Staveniskové prípojky 

 

Vodovodná prípojka 

 

Pre zariadenie staveniska bude zhotovená dočasná prípojka vody ktorá, bude napojená 

v existujúcej vodomernej šachte a zo šachty bude vedená cez otvory objektu cez 1.PP 

a bude vyvedená na požadovanej strane objektu kde, bude realizovaná prístavba a 

teda plánovane miešacie centrum. Ďalej provizórna prípojka bude vedená až do 

sanitárneho kontajnera. 

 

Elektrická prípojka 

 

Elektrické pripojenie pre zariadenie staveniska bude zrealizovane cez poistnú skriňu 

umiestnenú na hranici pozemku pri vstupe z ulice Jesenského. Na vonkajšiu prechodnú 

poistnú rozvodovú skriňu bude napojený hlavne vežový žeriav, sanitárny a obytné 

kontajnery. Káble elektrickej prípojky budú vedene v zemi opatrené chráničkou. 

Pripojenia menších stavebných strojov môže byť riešené z existujúceho objektu ktorý 

obsahuje všetky vnútorné rozvody, rozvádzač s poistnou skriňou. 

 

Kanalizačná prípojka 

 

Dočasná kanalizačná prípojka na stavenisku nebude zriadená. Dôvodom je veľká 

vzdialenosť od existujúcej prípojky na verejnú kanalizačnú sieť, a nevhodne umiestnenie 

existujúceho objektu na stavenisku pre zriadenie dodatočnej kanalizačnej prípojky. 

Návrh sanitárneho kontajnera ako súčasť zariadenie staveniska ktorý, nebude napojený 

na kanalizačnú prípojku ale, pod kontajner bude napojený fekálny tank. 

 

5.3.2 Plochy a skládky zariadenia staveniska 

 

Celá plocha zariadenie staveniska bude spevnená lomovým kameňom frakcie 32/64 

z dôvodu pohybu ťažkých strojov aby sa zabránilo nadmernému zabáraniu strojov do 

terénu, zredukovalo znečisťovanie verejnej komunikácie po výjazde zo staveniska 

a taktiež, znečisťovanie pracoviska. Plocha pod prenosnými kontajnermi zariadenia 

staveniska bude vyskladaná betónovými panelmi aby sa zaistila vodorovnosť uloženia 

kontajnerov. Táto plocha nebude spevnená kamenivom ale, len vyskladaná panelmi. 

Plocha skládky materiálu bude spevnená kamenivom. 
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5.3.3 Čistiaca plocha pre stavebné stroje 

 

Stavebné stroje pred výjazdom na verejnú komunikáciu, budú čistené prúdom vody na 

stavenisku. V prípade nadmerného znečisťovania komunikácie sa objedná samo zberný 

zametač od technických služieb mesta Žilina. Stavebné stroje ktoré budú dovážať 

betónovú zmes a následne čerpať na miesto zabudovania, auto-domiešavač a auto-

čerpadlo betónovej zmesi budú vyprázdňované a čistené priamo na stavenisku. Vedľa 

skladovacej plochy na materiál bude umiestnená vymývacia vaňa ktorá bude v prípade 

potreby odčerpávaná príslušným špeciálnym vozidlom a betónovú zmes bude odvážať 

späť do betonárky na recykláciu. 

 

5.3.4 Parkovacie plochy pre osobné autá 

 

Parkovacie miesta pre pracovníkov sú vyhradené a prístupné vyznačením príslušnou 

značkou na jednosmernej ulici Jesenského z dôvodu zabrániť zmenšovaniu plochy 

staveniska 

 

5.3.5 Zabezpečenie staveniska 

 

Zabezpečenie staveniska proti odcudzeniu vecí si zabezpečí stavebník, prostredníctvom 

bezpečnostnej Agentúry. 

 

5.3.6 Osvetlenie staveniska 

 

Z dôvodu nepredpokladanej pracovnej činnosti na stavenisku vo večerných hodinách 

a v zimnom obdoby, dodatočné osvetlenie nie je nutné. 

 

5.4 Požiarna bezpečnosť na stavenisku 
 

Každá obytný kontajner bude obsahovať prenosný hasiaci prístroj s práškovou náplňou 

6 kg ABC a hasiacou schopnosťou 34A, hasiaci prístroj bude zaistený proti preklopeniu 

a správne umiestnený pri vstupe. Potreba hasiacich prístrojov bude z dôvodu 

manipulácie a prítomnosti horľavých materiálov na stavenisku. Existujúci objekt 

obsahuje domový hydrant. 
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5.5 Ochrana životného prostredia 
 

Stavba nemá negatívny vplyv na životné prostredie, svojou prevádzkou neohrozuje 

okolie, neznečisťuje ovzdušie, dom je napojený na inžinierske siete, má plynové 

vykurovanie, kanalizáciu, vodu.  

Obyvatelia okolitých objektov sú oboznámený o prebiehajúcej stavebnej činnosti. 

 

Počas pracovnej činnosti môže dochádzať k úniku prevozných kvapalín zo stavebných 

strojov. Vždy po prerušení práce sa pod olejovú nádrž umiestni plechová vaňa, do ktorej 

budú prípadné úniky kvapalín zachytené. V prípade úniku prevozných kvapalín do pôdy 

odstránime najviac kontaminované miesta pôdy a ošetríme zasiahnutý priestor vápnom.  

 

Odpadové hospodárstvo rieši zber, uskladnenie a odvoz produkovaných odpadov počas 

výstavby. Počas výstavby vzniknú bežné stavebné odpady, ktoré budú zhromažďované 

na určenom mieste vedľa skládky materiálov vo veľkoplošnom kontajneri, pravidelne 

odvážanom na skládku odpadov. Separované odpady budú odvážané do zberných 

surovín. Výkopová zemina zo základov a rýh pre inžinierske siete bude použitá pri 

terénnych úpravách.  

Stavebný  a ostatný  odpad, ktorý vznikne pri prácach na realizácií objektov podľa 

projektovej dokumentácie  ukladať na riadené skládky, likvidovať a nakladať s nimi 

v zmysle Zákona o odpadoch. 

 

- Zákon 185/2001 Sb. - o odpadech a změně některých dalších zákonů. 

- Vyhláška 383/2001 Sb. - o podrobnostech nakladání s odpady. 

- Vyhláška 93/2016 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 

 

 

Kód Typ odpadu Likvidácia odpadu 

15 01 01  Papierové a lepenkové obaly  Skládka k recyklácií 

15 01 02  Plastové obaly  Skládka k recyklácií 

17 01 01  Betón Skládka k recyklácií 

17 01 02  tehly Skládka 

17 01 03  Keramické výrobky Skládka 

17 02 01  Drevo, palety Skládka 
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17 02 02  Sklo Skládka 

17 02 03  Plasty Skládka 

17 02 04  Drevo, sklo a plasty znečistené  Skládka 

17 03 01  Asfaltové zmesi obsahujúce dehet   Skládka 

17 03 02 Asfaltové pásy Skládka 

17 04 05  Železo a oceľ Zberné suroviny 

17 04 11  Káble Skládka 

17 05 04 
Zemina a kamene neobsahujúce 

nebezpečné latky 
Skládka 

20 03 01  Zmesový komunálny odpad Skládka komunálneho odpadu 

Tabuľka č.5 Odpady pri realizácií murovaných a monolitických konštrukcií  

 

5.6 Bezpečnosť a ochrana zdravia na stavenisku 
 

Všetky stavebné práce budú realizované podľa platných bezpečnostných predpisov.  

Nariadenie vlády c. 362/2005 Sb. o bližších požiadavkách na bezpečnosť a ochranu 

zdravia pri práci na pracoviskách s riziko spadnutia z výšky a do hĺbky. 

Nariadenie vlády SR č. 378/2001 Sb. ktorým sa stanovia Bližšie požiadavky na bezpečnú 

prevádzku a používanie strojov, technických zariadení, prístrojov a náradia. 

Nariadením vlády c. 591/2006 Sb. o bližšie minimálnych požiadavkách na bezpečnosť 

a ochranu Zdravia pri práci na stavenisku. Dodržiavanie týchto predpisov bude 

kontrolované stavbyvedúcim. 

 

5.7 Ďalšie objekty zariadenia staveniska 
 

Súčasťou zariadenia staveniska budú použité kontajnery od firmy KOMA Slovakia s.r.o.. 

Kontajnery budú uložené na vopred vyskladaných betónových paneloch o ploche .... 

ktoré zaistia rovný povrch. Kontajnery budú pripojené na dočasne vytvorené inžinierske 

siete zariadenia staveniska, prípojka vody a elektriny. Pod sanitárny kontajner sa 

umiestni fekálny tank s objemom 9 m3, z dôvodu nevyhovujúceho napojenia na verejnú 

kanalizáciu. Celkové množstvo buniek na stavenisku je 3 obytné kontajnery, 1 sanitárny 

kontajner + fekálny tank, 1 skladovací kontajner.  

 

Kancelárske a obytné kontajnery 

 

Umiestnenie týchto kontajnerov je znázornené v prílohe č. A.1 Zariadenie staveniska. 

Využitie kontajnerov: jeden bude určený pre stavbyvedúceho a majstra, ďalšie dva 

kontajnery budú slúžiť pracovníkom. Vybavenie kontajnerov: bunky budú obsahovať 

základne zariadenie a to, stôl, stoličky, skrinky, mikrovlnnú rúru, rýchlovarnú kanvicu. 
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Obrázok č.22 Kancelárske a obytné kontajnery 

 

 

Technické parametre: 

 

Typ C3L 01 

Rám zvarovaný zo žiarovo-zinkovaných plechov 

Šírka 2438 

Výška 2800 

Dĺžka 6058 

Okno plastové 1765 x 1200 mm, otváravosklopné 

Okenná 

roleta 
integrovaná plastová roleta 

Podlaha 

Konštrukcia: priečne nosníky Izolácia: minerálna vata 80 mm 

(max. 120 mm) Podlaha: drevotrieska hr. 22 mm/Amroc hr. 22 

mm Parozábrana: PVC fólia Súčiniteľ tep. prestupu: Ur = 0,42 

W/m2 

Dvere 

vonkajšie 
plechové, lakované s kovaním cylindickou vložkou 875 x 2000 mm 

Elektro 
2x380V - vstup, výstup, 2x osvetlenie 1x36W, 3x220V zásuvka, 

rozvádzač s ističmi 

 

Skladba stenovej a strešnej konštrukcie je typovo identická pre všetky typy 

štandardizovaných kontajnerov od firmy KOMA s.r.o. 

Strecha            

Krytina:        pozinkovaný trapézový plech 29 mm, hr. 0,7 mm 

Izolácia:        minerálna vata hr. 100 mm (max 220 mm)        

Súčiniteľ tep. prestupu:      Ur = 0,45 W/m2        

Vnútorné obloženie:      laminovaná drevotrieska hr. 10 mm 



95 
 

Odtok vody:        organizovaný - 4 zvody        

Parozábrana:       PVC fólia 0,2 mm        

Nosnosť:        150 kg/m² 

Steny            

Opláštenie:        pozinkovaný profilovaný plech 0,55 mm        

Povrchová úprava:       lakovanie dvojzložkovou akrylátovou farbou        

Izolácia:        minerálna vata 60 mm (max. 140 mm)        

Vnútorné obloženie:       laminovaná drevotrieska 10 mm drevodekor       

Parozábrana:       PVC fólia        

Súčiniteľ tep. prestupu:      Ur = 0,57 W/m2 

 

Sanitárny kontajner 

  

 
Obrázok č.23  Sanitárny kontajner 

 

Technické parametre: 

 

Typ C3S 10 

Rám zvarovaný zo žiarovo-zinkovaných plechov 

Šírka 2438 

Výška 2800 

Dĺžka 6058 

Okno plastové 600 x 450 mm, otváravosklopné 

Okenná 

roleta 
integrovaná plastová roleta 

Podlaha 
Konštrukcia: priečne nosníky Izolácia: minerálna vata 80 mm 

(max. 120 mm) Podlaha: drevotrieska hr. 22 mm/Amroc hr. 22 
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mm Parozábrana: PVC fólia Súčiniteľ tep. prestupu: Ur = 0,42 

W/m2 

Dvere 

vonkajšie 
plechové, lakované s kovaním cylindickou vložkou 875 x 2000mm 

Elektro 
2x380V - vstup, výstup, 2x osvetlenie 1x36W, 3x220V zásuvka, 

rozvádzač s ističmi 

Zariadenie  5 x umývadlo, 2 x bidet, 2 x pisoár, 2 x sprcha, 1 x boiler 

 

Pod sanitárny kontajner sa umiestni fekálny tank s objemom 9m3  

 

 

 
Obrázok č. 24 fekálny tank s objemom 9m3 

 

Skladový kontajner 

 

 
Obrázok č.25 Skladový kontajner 
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Technické parametre: 

Typ:   ZL 2-10 

Veľkosť:       10 ft        

Povolené zaťaženie:      5 500 kg        

Celková hmotnosť:      6 460 kg        

Vonkajšia dĺžka:      2 991 mm        

Vonkajšia šírka:      2 438 mm        

Vonkajšia výška:      2 591 mm        

Vnútorná dĺžka:      2 831 mm        

Vnútorná výška:      2 431 mm 

Strecha           

Krytina: profilovaný plech hr. 1,5 mm opatrený dvojzložkovou akrylátovou farbou       

Izolácia: neizolovaný       

Vnútorné obloženie: oceľovaný profilovaný plech hr. 1,5 mm opatrený základnou 

antikóroznou farbou       

Odtok vody: bez odtokov 

Steny           

Opláštenie:       navlnený plech hr. 1,5mm       

Povrchová úprava:      lakovaný základnou antikoróznou farbou a dvojzložkovou 

akrylátovou farbou       

Izolácia:       tepelne neizolovaný       

Vnútorné obloženie:     oceľovaný profilovaný plech hr. 1,5 mm opatrený základnou 

antikoroznou farbou 

Vybavenie           

Dvere: sheet-metal dvojkrídle s tromi kĺbovými závesami a tyčovými uzáverami 

namontovanými v dvernom ráme s dvernými zámkami a celným uzáverom + 

bezpečnostnou klapkou, opatrenou z oboch strán základnou antikoróznou farbou a z 

vonkajšej strany tiež vrchnou, vrchnou dvojzložkovou farbou, uhol otvorenia 270° a po 

celom obvode je gumové tesnenie       

Odvetranie:     dva vetracie otvory s mriežkou umiestené na bočnej stene       

Manipulácia: s plným kontajnerom je možné manipulovať pomocou žeriava uchytením 

za horné rohové kocky napr. pomocou vahadlového trámca lanami, resp. s prázdnym 

kontajnerom je možné prevádzať manipuláciu pomocou vysokozdvižného vozíka 

zasunutím lyžin do otvorov v nosníkoch podlahy alebo pomocou žeriava zdvíhaním za 

horné rohové kocky. 
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Dočasné oplotenie staveniska 

Samotné pletivo je osadené do silného oceľového rámu, ktorý spĺňa najvyššie 

bezpečnostné požiadavky európskych noriem pre dočasnú ochranu lokalít výstavby a 

miest hromadných udalostí. Dĺžka štandardných elementov je 3,454 m, výška 2 m. 

 

 

Obrázok č.26 Dočasné oplotenie staveniska 

Oplotenie sa skladá z nasledovných častí: 

- podstavec (betónový, PVC) 

- plotový diel 

- záveterné stĺpiky 

- spojky plotových dielov ("motýliky") 

- kotvy 

- ostatné príslušenstvo (kolieska pre brány, zámky.) 

5.8 Potreba a spotreba rozhodujúcich médií a hmôt 

Pripájacie miesta pre dočasné inžinierske siete na stavenisku budú zrealizované v už 

existujúcich prípojkách na verejné siete. Odber vody bude vedení z 

jestvujúcej vodomernej šachty pre objekt. Možnosti pripojenia elektrickej energie máme 

z dvoch miest a to z vnútorného domového rozvádzača v každom podlaží jestvujúceho 

objektu a z hlavného rozvádzača umiestneného na hranici pozemku. Staveniskové 

kontajnery spolu so stacionárnym žeriavom budú napojené cez poistnú skriňu na hlavný 

ele. Rozvádzač umiestnený na hranici pozemku pri vstupe do areálu z ulice Jesenského. 

Kanalizačné pripojenie nebude nutné z dôvodu využitia fekálneho tanku ako zberňu 

splaškov. Jestvujúci objekt je pripojený na verejnú kanalizačnú sieť (možnosť využitia 

hygienických priestorov objektu). 
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Spotreba vody 

 

Činnosť 
Merná 

jednotka 
Množstvo 

Stredná norma 

[l] 
Množstvo [l] 

Ošetrovanie bet. Konštrukcí m2 201,0 m2 30 6030 

Zámesová voda TVM 
1 ks suchej 

zmes. / 11 l 
26 11 286 

Zámesová voda ZM 
1 ks suchej 

zmes. / 4 l 
2 4 8 

SPOLU  6324 

Tabuľka č.6 Spotreba vody na ošetrovanie betónu 

 

Výpočet: 

 

Qa = (Sv * kn) / (t * 3600)   [l/s] 

Qa = (6324 * 1,5) / (8 * 3600)   [l/s] 

Qa = 0,33 l/s 

 

Qa - množstvo vody [l/s] 

Sv - spotreba vody [l/s] 

kn - koeficient nerovnomernosti odberu vody pre technologický proces  

t - časový odber vody [h] ( dĺžka pracovnej doby 8 h) 

 

 

Činnosť 
Merná 

jednotka 
Množstvo 

Stredná norma 

[l] 
Množstvo [l] 

Umývadlo. WC 
1 prac./ prac. 

doba 
10 40 400 

Sprchy 
1 prac./ prac. 

doba 
10 50 500 

SPOLU 900 

Tabuľka č.7 Spotreba vody pre hygienické potreby  

 

Výpočet: 

Qb = (Sv * kn) / (t * 3600)   [l/s] 

Qb = (900 * 2,7) / (8 * 3600)   [l/s] 

Qb = 0,09 l/s 

 

Qb - množstvo vody [l/s] 

Sv - spotreba vody [l/s] 

kn - koeficient nerovnomernosti odberu vody pre technologický proces [-] 
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t - časový odber vody [h] ( dĺžka pracovnej doby 8 h) 

 

Celkové množstvo spotreby vody 

 

Qc = Qa + Qb   [l/s] 

Qc = 0,33 + 0,09   [l/s] 

Qc = 0,42 l/s 

 

Celková spotreba vody je 0,42 l/s, dimenzia dočasnej vodovodnej prípojky je DN 25. 

Prípojka staveniskového rozvodu vody ostane funkčná po celú dobu 

stavebných prác. 

 

Spotreba elektrickej energie 

 

Tabuľka č.8 Spotreba elektrickej energie 

 

Výpočet: 

S = 1,1 * ((0,5 * P1 + 0,8 * P2)2 + (0,7 * P1)2)1/2 

S = 1,1 * ((0,5 * 28,5 + 0,8 * 0,387)2 + (0,7 * 28,5)2)1/3 

S = 27,17 kW 

 

S - výsledný príkon [kW] 

1,1 - koeficient stráty vedenia 

0,5 - súčinitel súčastnosti elektrických motorov 

Stroj Príkon [kW] Množstvo Príkon [kW] 

Vežový žeriav LIEBHERR 26K 2,5 kW 1 2,5 kW 

Ručná miešačka Gude GRW 1800 1,8 kW 1 1,8 kW 

Vŕtačka Bosch GSB 18-2 RE 0,8 kW 1 0,8 kW 

Uhlová brúska Bosch GWS 24-230 JVX 2,4 kW 1 2,4 kW 

Zváračka Einhell BT-EW 160 4,0 kW 1 4,0 kW 

Rezačka tehloblokov Lissmac DTS 700 5,5 kW 1 5,5 kW 

Ponorný vybrátor ENARCO 1,7 kW 1 1,7 kW 

Motorová píla STIHL 2,2 kW 1 2,2 kW 

Rýchlovarná kanvica 1,8 kW 3 5,4 kW 

SPOLU P1 28,5 kW 

Tabuľka č.8 Spotreba elektrickej energie 
 

Obytné zariadenie Príkon [kW] Množstvo Príkon [kW] 

Obytná bunka 0,081 kW 3 0,243 kW 

Sanitárna bunka 0,144 kW 1 0,144 kW 

SPOLU P2     0,387 kW 
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0,8 - súčinitel súčastnosti vnútorného osvetlenia 

0,7 - fázový posun 

P1 - inštalovaný výkon elektromotora [kW] 

P1 - inštalovaný výkon vnútorného osvetlenia [kW] 

 

Celkový nutný príkon cez špičku je 27,17 kW. 

Pre rozvody elektrickej energie po stavenisku bude použité nízke napatie 400/230 V. 

Prípojka staveniskového rozvodu elektriny ostane funkčná po celú dobu 

stavebných prác. 
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ČASOVÝ PLÁN PRE HRUBÚ VRCHNÚ STAVBU 

 

Časový plán bol spracovaní v programe CONTEC. 

 

Prílohy:  E.1 Časový plán pre vrchnú hrubú stavbu 

E.2 Schéma postupu výstavby 
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7.1  Veľké stroje   
 

7.1.1  Nákladný automobil MAN TGL 12.250 BL 4x2 - valník s plachtou 

 

Náklady automobil nám zabezpečí primárnu dopravu materiálu na stavenisko a ďalej ku 

skládke materiálu.  Nákladný automobil má možnosť meniť korbu (skriňová korba, 

otvorená korba). 

 

 
Obrázok č.27 Nákladný automobil MAN TGL 12.250 BL 4x2 

 

a) Technická špecifikácia: 

 

- Celková hmotnosť: 11 990 kg / 11 990 kg 

- Prevozná hmotnosť: 7 100 kg 

- Užitočná hmotnosť: 4 890 kg 

- Povolená hmotnosť súpravy: 25 000 kg 

- Spojovací zariadenie: Ringfeder 

- Objem nádrže: 180 l 

- Objem nádrže 2: 180 l 

 

b) Rozmery auta 

 

- Dĺžka:  9900 mm 

- Šírka:  2550 mm 

- Výška:  3540 mm 
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c) Rozmery ložnej plochy 

 

- Dĺžka:  7100 mm 

- Šírka:  2470 mm 

- Výška:  2500 mm 

- Objem korby: 43 m3 

 

7.1.2  Stacionárny vežový žeriav LIEBHERR 26K 

 

Stacionárny žeriav slúži na sekundárnu (staveniskovú) dopravu. Nutné vytvoriť rovnú 

spevnenú plochu a zabezpečiť elektrickú prípojku pre žeriav. Žeriav je samo staviteľný, 

približná doba postavenia žeriavu je 25 minút. Využitie na zariadenie staveniska, 

vykladanie dovezeného materiálu, presun stavebného materiálu po stavenisku, presun 

paliet s keramickými tvarovkami, prekladmi, prvky systémového debnenia, na miesto 

zabudovania pomocou závesných paletových vidlíc. Presun armatúry a drevených 

prvkov na zhotovenie krovu.  

 

 
Obrázok č.28 Stacionárny vežový žeriav LIEBHERR 26K 

 

a) Technická špecifikácia: 

 

- -Nosnosť na konci ramena 1100 kg  

- -Nosnosť ramena do 22 m 1400 kg 

- -Maximálna nosnosť 2500 kg  

- -Maximálny dosah 26 m  

- -Maximálna výška háku 19 m  

- -Príkon/napätie 2,5 kW / 400 V  

- -Diaľkovo ovládaný  
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- -Pozinkovaná konštrukcia veže a výložníka  

 

b) Rozmery v prepravnej polohe: 

 

- dĺžka:   14000 mm 

- šírka:  2500 mm 

- výška:  4000 mm 

 

 
Obrázok č.29 Rozmery vežového žeriavu LIEBHERR 26K 

 

c) Maximálna nosnosť: 

 

 
Obrázok č.30 Nosnosť vežového žeriavu LIEBHERR 26K 
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d) Schéma pracovného rozsahu  

 

 

 
 

Obrázok č.31 Schéma Pracovného rozsah vežového žeriavu LIEBHERR 26K 

 

e) Posudok nosností 

 

Posudok nosností vežového žeriavu je spracovaný v Prílohe č. F.1 Posúdenie nosnosti 

a dosahu vežového žeriavu 

 

7.1.3  Ťahač Mercedes-Benz Actros 1845 L SNRL 

 

Ťahač bude využitý ako dopravný prostriedok pre presun žeriavovej konštrukcie na 

stavenisko. 

 
Obrázok č.32 Ťahač Mercedes-Benz Actros 1845 L SNRL 
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a) Technická špecifikácia: 

 

- Celková hmotnosť:   18 000 kg  

- Úžitková hmotnosť:  9 668 kg 

 

b) Rozmery auta 

 

- Dĺžka: 4000 mm 

- Šírka:  2500 mm 

- Výška: 3000 mm 

 

7.1.4  Auto-domiešavač MAN TGS 32.400 BB  

 

Využitie pre primárnu dopravu betónovej zmesi z betonárky na stavenisko. Na betonáž 

železobetónových rámov, zabetónovanie stropných dosiek s balkónom, zabetónovanie 

stužujúcich vencov, prievlakov a schodiska. 

 

 
Obrázok č.33 Auto-domiešavač MAN TGS 32.400 BB 

 

a) Technická špecifikácia: 

 

- 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  
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- Maximálna rýchlosť vozidla so zmesou v bubne do 60 km/h  

- Dosah žľabu 1,45 m 

 

7.1.5  Čerpadlo betónovej zmesi Putzmeister M38-5, Putzmeister M20-4 

 

Čerpadlo betónovej zmesi patrí k sekundárnej doprave na stavenisku. Čerpadlo 

betónovej zmesi bude využívane na všetky betonárske procesy a to vybetónovanie 

stĺpov, prievlakov, stropnej dosky spolu s balkónmi a stužujúcich vencov. 

Väčšie čerpadlo betónovej zmesi z ekonomického hľadiska doporučujem využiť pri 

betonáži stropnej konštrukcie nad 2.NP a posledného nadzemného podlažia, teda 3.NP 

pre monolitické železobetónové rámy a stropnú konštrukciu. Pre pristavovanú časť je 

dostatočné auto-čerpadlo betónu Putzmeister M20-4 pre betonáž rámov a stropu nad 

1.NP a betonáž stĺpov v 2.NP. 

 

 

 
Obrázok č.34 Čerpadlo betónovej zmesi Putzmeister M38-5 

 

Putzmeister M38-5 

 

a) Technická špecifikácia: 

 

- Horizontálny dosah:  30 m                      

- Vertikálny dosah:   38 m 

- Hĺbkový dosah:   25 m  
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- Výkon:    160 m3/h  

- Dopravný tlak:   130 bar  

 

b) Rozmery zapatkovania 

 

- Zapatkovanie predné: 6,95 m 

- Zapatkovanie zadné: 7,30 m 

 

 
Obrázok č.35 Zapatkovanie auto-čerpadla Putzmeister M38-5 

 

Putzmeister M20-4  

 

a) Technická špecifikácia: 

 

- Horizontálny dosah: 16,1 m                      

- Vertikálny dosah 19,5 m  

- Hĺbkový dosah: 11,1 m  

- Výkon: 90 m3/h  

- Dopravný tlak: 78 bar  

 

b) Rozmery zapatkovania 

 

- Zapadkovanie predné: 3,4 m 

- Zapadkovanie zadné: 2,6 m 
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Schéma pracovného rozsahu a posúdenie oboch auto-čerpadiel na daný objekt  

 
Obrázok č.36 Schéma pracovného rozsahu auto-čerpadla 

 

 
Obrázok č.37 Schéma pracovného rozsahu auto-čerpadlo 
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7.1.6 IVECO EuroCargo 180E s hydraulickou rukou  

 

Špeciálne vozidlo pre odvoz stavebného odpadu na skládku odpadu ERPOS, spol. s r.o. 

na ulici Kamenná 21 vzdialenej od staveniska 2,9 km. 

 

 
Obrázok č.38 IVECO EuroCargo 180E s hydraulickou rukou 

 

a) Technická špecifikácia: 

 

- Dĺžka kontajnera:    4,3 m 

- Šírka kontajnera:    2,5 m  

- Dosah hydraulickej ruky:   4,9 m 

- Zaťaženie na hydraulickú ruku max: 960 kg 

- Kapacita kontajneru max:   10 t 

- Manipulácia ruky v rozsahu:  370° 

 

7.2  Stroje a náradie 
 

7.2.1  Univerzálna stolová píla Lissmac DTS 700, rezačka tehloblokov 

 

Univerzálna robustná stolová píla na rezanie keramických tvaroviek – presný rez, nízke 

opotrebenie rezacích kotúčov a vynikajúca stabilita píly, bezpečná a v priamom smere 

umiestnená rukoväť. 
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Obrázok č.39 Univerzálna stolová píla Lissmac DTS 700 

 

a) Technická špecifikácia: 

 

- Príkon:   5,5 kW 

- Priemer kotúča:  700 mm 

- hĺbka rezu:   270 mm 

- dĺžka rezu:   520 mm 

- Hmotnosť:   230 kg 

 

7.2.2 Ručná miešačka Gude GRW 1800  

 

Využitie ručnej miešačky na spravovanie a prípravu sypkých zmesi. 

 

 
Obrázok č.40 Ručná miešačka Gude GRW 1800 
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a) Technická špecifikácia: 

 

- 2 špirálové nadstavce pre jemnozrnné a hrubozrnné stavebné hmoty  

- Priemer miešacieho nadstavca 140 mm  

- Výkon motora: 1,8 kW  

- Hmotnosť 10,3 kg  

- Hmotnosť bez kábla : 5,7 kg 

- Prípojka: 230 V / 50 Hz  

- Hladina hlukového zaťaženia: 95,8 db(A)  

- Otáčky pri voľnobehu: stupeň I: 150 - 300 min-1, stupeň II: 300 - 650 min-1 

- Maximálny objem miešaného materiálu 100 l   

 

7.2.3 Motorová pila STIHL 261 

 

Využitie na krátenie drevených prvkov v krove, vytváranie tesárskych spojov, 

upravovanie dreveného debnenia.  

 

 
Obrázok č.41 Motorová pila STIHL 261 

 

a) Technická špecifikácia: 

 

- 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  
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7.2.4 Dvojrýchlostná príklepová vŕtačka Bosch GSB 18-2 RE 

 

Použitie vŕtačky na vŕtanie do betónových konštrukcií pre osadenie kotiev na záchytne 

zariadenia kvôli bezpečnosti práce vo výškach. Ďalej požitie pri realizácií krovu a pri 

montovaní debniacich prvkov pre stužujúce vence. 

 

 
Obrázok č.42 Dvojrýchlostná príklepová vŕtačka Bosch GSB 18-2 RE 

 

a) Technická špecifikácia: 

 

- Menovitý príkon:      800 W 

- Voľnobežné otáčky:     0 – 1.100 / 3.000 min-1 

- Výkon:       420 W 

- Hmotnosť:       2,6 kg 

- Menovité otáčky:      0 – 740 / 1.930 min-1 

- Krútiaci moment (mäkký skrutkový spoj):  24,0 / 14,0 Nm 

- Menovitý krútiaci moment:    4,8 / 1,8 Nm 

- Pripájací závit vŕtacieho vretena:    1/2" – 20 UNF 

- Upínací rozsah:      1,5 – 13 mm 

- Druh upínacieho skľučovadla:    rýchloupínacie 

- Dĺžka:       347,0 mm 

- Šírka:       217,0 mm 

- Frekvencia príklepu vo voľnobehu:   0 – 17.600 / 48.000 min-1 
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7.2.5  Uhlová brúska Bosch GWS 24-230 JVX 

Použitie na krátenie oceľových prútov výstuže, prípadne krátenie oceľových profilov 

použitých pri výstavbe bytového domu.  

 

 
Obrázok č.43 Uhlová brúska Bosch GWS 24-230 JVX 

 

a) Technická špecifikácia: 

 

- Menovitý príkon:   2.400 W 

- Voľnobežné otáčky:  6.500 min-1 

- Závit brúsneho vretena:  M 14 

- Hlavná rukoväť:   Rovná 

- Ø kotúča:    230 mm 

- Hmotnosť:    6,5 kg 

 

7.2.6  Zváračka Einhell BT-EW 160 

 

Využitie na zváranie výstuže.  
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Obrázok č.44 Zváračka Einhell BT-EW 160 

 

a) Technická špecifikácia: 

 

- Príkon:     4 000 W  

- Napájacie napätie:    230 V/400V/50Hz  

- Zvárací prúd:    55-160 A  

- Napätie pri chodu na prázdno:  48 V  

- Istič:     16 A  

- Elektródy:     2 – 4 mm  

- Rozmery:     470 x 270 x 340 mm  

- Hmotnosť:     22,5 kg  

- Chladenie ventilátorom  

- Plynulá regulácia zváracieho prúdu  

- Tepelná poistka s kontrolkou  

- Pojazdná  

- 2 prípojné sieťové káble 230 V / 400 V 

 

7.2.7  Plávajúca vibračná lišta BARIELL (2 m)  

 

Plávajúca vibračná lišta BARIKELL je určená k jednoduchému zhutneniu a vyrovnaniu 

povrchu 

betónovej zmesi. Zhutňovaním sa z betónu vytlačia nežiadúce vzduchové 

bubliny. Lišta je vyrobená z odolnej hliníkovej zliatiny. Vibračná lišta sa ovláda obslužnou 

tyčou a jej otáčaním dochádza k naklápaniu profilu voči betónovej zmesi. 
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Obrázok č.45 Plávajúca vibračná lišta BARIELL (2 m) 

 

a) Technická špecifikácia: 

 

- Dĺžka:   2000 mm  

- Šírka:   230 mm 

- Výška:    300 mm 

- Hmotnosť:    16 kg  

- Motor:    Honda GX-25, 4-taktový  

- Objem nádrže:   0,5 l  

- Odstredivá sila:   150 kN  

- Otáčky motora:   9000  

- Palivo:    Natural 95  

- Výkon:    HP/ot 1,1/7000  

 

b) Ovládanie uhlov obslužnou tyčou: 

 

 
Obrážok č.45 Ovládanie uhlov obslužnou tyčou 
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7.2.8  Ponorný vibrátor ENARCO M5 AFP 

 

Ponorný vibrátor ENARCO M5 AFP bude použitý na zhutnenie stĺpov, vencov a 

prievlakov. Hutnime po vrstvách 30 až 50 cm pod uhlom 90°. Vzdialenosť susedných 

ponorov nesmi prekročiť 1,4 násobok viditeľného polomeru účinnosti vibrátoru. Hrúbka 

zhutňovanej vrstvy nesmi prekročiť 1,25 násobok účinnej dĺžky hlavice. Pri 

zhutňovaní musí vibrátor vnikať do predošlej vrstvy do hĺbky 50 - 100 mm. Vpichy 

je nutné viest tak, aby nedochádzalo ku styku vibrátoru s debnením alebo výstužou. 

 

 
Obrázok č.46 Ponorný vibrátor ENARCO M5 AFP 

 

a) Technická špecifikácia: 

 

- Priemer hlavice:   50 mm 

- Dĺžka hlavice:   380 mm 

- Hmotnosť:    14 kg 

- Frekvencia/napätie:  200 Hz, 42 V 

- Príkon:    1,7 kW 

- Vibrácie:    12 000/min. 

- Výkonnosť:    až 30 m3/h 

- Dĺžka hadice:   5 m 

 

7.2.9 Závesné paletové vidly EZS-U 

 

Paletové vidly so závesmi tohto typu sa samočinne vyvažujú podľa nákladu. Rozteč vidlí 

sa dá jednoducho nastaviť na 530 - 840 mm. Paletové vidly sú určené pre všetky druhy 

paliet. Výška nákladu na palete je max. 160 cm. Dĺžka vidlíc je nastaviteľná 100 - 120 cm. 
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Obrázok č.47 Závesné paletové vidly EZS-U 

 

a) Technická špecifikácia: 

 

- Nosnosť:    1500 kg 

- Hmotnosť:    115 kg 

 

7.2.10 Ručná uhlová ohýbačka Bernardo WB 100 

 

Ruční uhlová ohýbačka slúži na ohýbanie profilov a to technikou za tepla i za studena. 

Slúži k ohýbaniu plochých, oválnych a štvorhranných oceľových prútov, pásov.  

 

 
Obrázok č.48 Ručná uhlová ohýbačka Bernardo WB 100 
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a) Technická špecifikácia: 

 

- Stabilná konštrukcia po prišraubovaní na pracovný stôl 

- Plynule nastaviteľný ohýbací doraz 

- Možno ohýbať pod uhlom až do 120 ° 

 

Za studena :  

- Plochá oceľ :     100 x 5 mm 

- Kruhová oceľ :     18 mm 

- Štvorhranná oceľ :     16 x 16 mm 

- Uhlová oceľ :     60 x 8 mm 

 

Za tepla :  

- Plochá oceľ :     100 x 15 mm 

- Kruhová oceľ :     30 mm 

- Štvorhranná oceľ :     30 x 30 mm 

- Uhlová oceľ :     100 x 12 mm 

- Hmotnosť :      33 kg  

 

7.3  Merici pomôcky 
 

 Nivelačný prístroj BOSCH GOL 32 G 

 

Nivelačný prístroj sa požije pre zameranie potrebných výšok konštrukcií, založenie 

rohových tvaroviek do požadovanej rovnakej výšky, ďalšie výškové kontroly. 

 

 
Obrázok č.49 Nivelačný prístroj BOSCH GOL 32 G 
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a) Technická špecifikácia: 

  

- Presnosť nivelácie:    0.03 mm/m 

- Pracovní dosah:    120 m 

- Dĺžka:     215 mm 

- Hmotnosť:     1.7 kg 

- Otvor objektívu:    36 mm 

- Šírka:     135 mm 

- Zväčšenie:     32 x 

- Upínanie statívu:    5/8 " 

- Merná jednotka:    gony 

- Prevedenie:     stupnice s gony 

 

 Rotačný laser BOSCH GRL 250 HV 

 

Rotačný laser sa použije pri betonáži stropnej dosky pre presné vyznačenie výšky 

betonáže. 

 

 
Obrázok č.50 Rotačný laser BOSCH GRL 250 HV 

 

a) Technická špecifikácia: 

 

- Statívový závit:     5/8 " 

- Rýchlosť rotácie:     150, 300, 600 ot/min  

- Max. pracovní rozsah s prímačom:  250 m 

- Laserová dióda:     635 Nm 

- Presnosť nivelácie:      ± 0,1 mm/m  
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- Hmotnosť:       1.8 kg  

- Napájanie:       2x 1,2 V  

 

 Vodováha dlhá (2 m) 

 

 
Obrázok č.51 Vodováha dlhá (2 m) 

 

 Zvinovací meter (5 m) 

 

 
Obrázok č.52 Zvinovací meter (5 m) 

 

 Pásmo (20 m) 

 

 
Obrázok č.53 Pásmo (20 m) 
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7.4  Ručné náradie a pomôcky  
 

 nanášací válec 

 
Obrázok č.54 Nanášací válec 

 

 

 vyrovnávacia súprava 

 
Obrázok č.55 Vyrovnávacia súprava 

 

 pila na drevo 

 pákové kliešte 

 tesárske kladivo 

 gumené kladivo 

 kelňa 

 fangľa 

 kýble  

 štípacie kliešte 

 lopata 

 metla 

 oceľové hrable 

 fúrik 

 hladítko 

 hliníková lišta 

 stavebný špagát 
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KONTROLNÝ A SKUŠOBNÝ PLÁN PRE MUROVANÉ KONŠTRUKCIE A PRE 

BETONÁŽ STROPU NA 2.NP 
 

Príloha:  G.1 KZP murovanie 

G.2 KZP monolitický strop 
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Za bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov je zodpovedný zamestnávateľ na 

základe týchto nariadení vlády súvisiacich s výstavbou.  

 

Nariadením vlády c. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požiadavcích na bezpečnosť 

a ochranu zdraví při práci na staveništi. 

Nariadenie vlády c. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

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

Nariadenie vlády SR č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

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

 

9.1 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 

požiadavcích na bezpečnosť a ochranu zdraví při práci na 

staveništích 

 

9.1.1 Příloha č. 1 k Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

 

Další požadavky na staveniště - Obecné požadavky. 

 

I. Požadavky na zajištění staveniště 

 

Riziko: Vstup na stavenisko nepovoleným osobám, alebo vjazd nepovoleným vozidlám. 

Opatrenie: Priestor staveniska musí byť ohradený pevným alebo mobilným oplotením 

o min. výške 1,8 m. Oplotenie staveniska pri vstupoch do areálu musí obsahovať 

výstražné značky, ktoré upozorňujú na prebiehajúce stavebné práce. Ďalej vstupná 

brána na stavenisko musí byť uzamykateľná. Na stavenisku bude zreteľne označený 

vjazd a výjazd na cestnú komunikáciu a ďalej bezpečný pohyb po stavenisku. 

Riziko: Nebezpečenstvo úrazu pri nedostatočnej viditeľnosti, poveternostnými 

podmienkami, manipuláciou s materiálom, bremenom, premávajúcimi strojmi po 

stavenisku. 

Opatrenie: Pracovníci a ostatné osoby pohybujúce sa po stavenisku použijú osobné 

ochranné pomôcky minimálne reflexnú vestu a prilbu. Miesta kde hrozí nebezpečie pádu 

musia byť zakryté prípadne zabezpečené. Manipuláciu s bremenami môže len osoba 

ktorá je na to školená.  

 

II. Zařízení pro rozvod energie 

 

Riziko: Vznik požiaru, alebo výbuch zariadenia, nebezpečenstvo poranenia elektrickým 

prúdom. Neoprávnený zásah osôb. 
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Opatrenie: Zariadenie pre rozvoz elektrickej energie musí byt pravidelne kontrolované 

s pravidelnou revíziou. Hlavný vypínač musí byť dostatočne označený a zabezpečený 

proti neoprávnenom zásahu do zariadenia. 

 

III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

 

Riziko: Náhla zmena poveternostných podmienok ktoré, môžu ovplyvniť pracovnú 

činnosť z hľadiska bezpečnosti na stavenisku. 

Opatrenie: Zastavenie pracovnej činnosti pri dosiahnutí rýchlosti vetra 10 m/s a pre 

práce vo výškach platí max. dosiahnutie rýchlosti vetra do 8 m/s. Pracovná činnosť bude 

zastavená v prípade zníženej viditeľnosti pod 30 m. 

 

Riziko: Pokračovanie v prac. činnosti pri ktorej by mohlo doisť ku zraneniu vplyvom 

nepriaznivých poveternostných podmienok, nevyhovujúceho technického stavu 

konštrukcie, alebo inej mimoriadnej udalosti. 

Opatrenie: Stavebné práce budú pozastavené na čas vyžiadaný okolnosťou, pokiaľ sa 

neurobia bezpečnostné opatrenia pre pokračovanie v pracovnej činnosti.  

 

9.1.2 Příloha č. 2 k Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

 

Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu 

a používání strojů a nářadí na staveništi. 

 

I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 

 

Riziko: Použitie stojnej techniky neoprávnenou osobou 

Opatrenie: Stroje môžu obsluhovať len osoby s príslušným oprávnením a preškolením. 

Počas doby v ktorej je stroj nevyužívaný na stavebnú činnosť musí byť zabezpečený proti 

vniknutiu neoprávnenej osoby na použitie, vypnutý a zabrzdený. 

 

Riziko: Nebezpečenstvo havárie, prevrátenia alebo zaborenia stroja. 

Opatrenie: Obsluha príslušných strojov musí byť oboznámená s pracovnými 

podmienkami na stavenisku a dodržiavať bezpečnostné značenia pred výjazdom na 

cestnú komunikáciu. Obsluha stoja zaisťuje stabilitu stroja počas pracovnej činnosti. 

 

Riziko: Nebezpečenstvo zrazenia, pritlačenia strojom. 

Opatrenie: Zákaz zdržiavať sa v tesnej blízkosti a medzi strojmi. Počas pohybu stroja 

použitie výstražných signálov pri cúvaní. Zvýšená pozornosť platí pre obsluhu 

príslušného stroja, upozornenie pracovníkov o prípadnej nebezpečnosti. 
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Riziko: Nebezpečenstvo vzniku škôd na okolitých objektoch spôsobené vibráciami od 

ťažkej strojnej techniky. 

Opatrenie: Počas výstavby budú používané stroje s nízkou produkciou vibrácií. 

 

V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 

 

Riziko: Nebezpečenstvo uvoľnenia výsypného zariadenia. 

Opatrenie: Obsluha daného stroja po ukončení plnenia, alebo vyprázdňovania 

skontroluje zaistenie výsypného zariadenia do prepravnej polohy. 

 

VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky  

 

Riziko: Nebezpečenstvo zavalenia betónovou zmesou. 

Opatrenie: Potrubie, hadica, žľab pre sekundárnu dopravu betónovej zmesi musia byť 

vedené a zaistené tak, aby prepravovaná zmes nespôsobila preťaženie debnenia, 

konštrukcie, alebo nadmerného zaťaženia. 

 

Riziko: Nebezpečenstvo zranenia pracovníkov nečakaným pohybom hadice vplyvom 

dynamických účinkov zmesi. 

Opatrenie: Obsluha vyústenej časti potrubia zaistí minimálny pohyb počas čerpania bet. 

zmesi aby sa zminimalizovalo riziko zranenia osôb. 

 

Riziko: Nebezpečenstvo prasknutia plniacej hadice. 

Opatrenie: Počas danej činnosti čerpadla nie je dovolené prehýbať hadicu. 

 

Riziko: Nebezpečenstvo straty stability autočerpadla. 

Opatrenie: Čerpadlo betónovej zmesi musí byť zastabilizované príslušným výsuvným 

mechanizmom na spevnenej ploche. 

 

IX. Vibrátory 

 

Riziko: Poškodenie vibrátoru neodborným zaobchádzaním. 

Opatrenie: Obsluha vibrátoru musí byť oboznámená s návodom na použitie.  

 

XV. Přeprava strojů 

 

Riziko: Nebezpečenstvo odtrhnutia ťahaného stroja počas presunu. 

Opatrenie: Pripájaný stroj musí byť pri pripájaní ku ťažnému vozidlu bezpečne zabrzdený 

a mechanicky zaistený proti nežiadúcim pohybom. Vodič ťažného vozidla zacúva na 

doraz závesného zariadenia a umožní fyzickej osobe, ktorá pripája daný stroj, urobiť 
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všetky potrebné manipulácie so závesným zariadením stroja a až potom na pokyn riadne 

poučenej navádzajúcej fyzickej osoby. Po dorazu je ťažné vozidlo zabrzdené. 

 

Riziko: Nebezpečenstvo odistenia časti pracovného zariadenia. 

Opatrenie: Pri preprave stroja po vlastnej ose musí byť jeho pracovné zariadenie, 

pripadne iné pohyblivé zariadenie, zaistene v prepravnej polohe podľa návodu 

k používaniu. 

 

Riziko: Nebezpečenstvo pritlačenia, alebo zranenia fyzických osôb počas navigácie. 

Opatrenie: Fyzická osoba počas navigácie buď na dopravný prostriedok, alebo miesto 

rozloženia daného stroja, stojí vždy mimo stroj a dopravný prostriedok a v zornom poli  

obsluhy stroja po celú dobu pripájacej činnosti alebo pri presune a navigácií stroja po 

stavenisku. 

 

9.1.3 Příloha č. 3 k Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

 

Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy. 

  

I.  skladovanie a manipuláciu s materiálmi 

 

Riziko: Možnosť poškodenia materiálu počas skladovania. 

Opatrenie: Skladovanie materiálu v súlade s podmienkami udané výrobcom. Materiál 

musí byť vzájomne podložený podkladmi hranatého prierezu. 

 

Riziko: Možnosť poškodenia skladovaného materiálu počas manipulácie. 

Opatrenie: Pri manipulácií bremeno musí byť uviazané na určených miestach, ktoré sú 

zadané výrobcom. Upínanie a odpínanie bremena musí byť zhotovované zo zeme 

a podľa predpisu. 

 

Riziko: Nebezpečenstvo zosuvu skladovaného materiálu na pracovníka. 

Opatrenie: Skladovanie materiálu podľa podmienok výrobcu. Sypké vrecované hmoty 

skladujeme do max. výšky 1,5 m pri ručnom ukladaní, Ak je vrecovaná hmota uložená na 

paletách je možné ju skladovať do výšky max. 3,0 m. 

 

IX. Betonárske práce a prace súvisiace 

 

IX. 1 Bednění 

 

Riziko: Nebezpečenie pádu debniacich prvkov pri montáži a demontáži. 

Opatrenie: Pri montáži a demontáži sa postupuje v súlade s dokumentáciou od výrobcu, 

podporné konštrukcie debnenia musia byť dostatočne únosné. 
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Riziko: Nebezpečenstvo zrútenia debnenia stratou únosnosti podpernej konštrukcie. 

Opatrenie: Únosnosť podpier debnenia musí byť podložená statickým posudkom. Pred 

začatím betonáže, debnenie musí byť skontrolované poverenou osobou ako celok a musí 

vyhovovať danému predpisu a zaťaženiu. 

 

Riziko: Nebezpečenstvo zranenia pracovníkov pri montáži debnenia. 

Opatrenie: Pri montáži debnenia je nutné postupovať podľa technologického postupu. 

 

IX. 2 Přeprava a ukladání betonové směsi 

 

Riziko: Nebezpečenstvo zavalenia alebo zaliatia betónovou zmesou. 

Opatrenie: Pracovníci musia dodržiavať technologický predpis, liatie betónovej zmesi 

začína v rohu stavby a postupne pokračujú na celú plochu, zároveň sa betónová zmes 

vyrovnáva. V miestach balkónov a schodiska sú z debnenia vytvorené pracovné plochy 

pre výstup zo zhotovenej konštrukcie a osadenie rebríkov. 

 

IX. 3 Odbedňovaní 

 

Riziko: Nebezpečenstvo zrútenia konštrukcie predčasným oddebnením. 

Opatrenie: Oddebnenie nosných konštrukcií môže nastať v prípade dovŕšenia 

stanovenej doby a na pokyn zodpovednej osoby určenej zhotoviteľom. 

 

Riziko: Nebezpečenstvo úrazu v priestoroch oddebnenia.  

Opatrenie: Priestor kde sa demontuje debnenie musí byť zabezpečený proti vstupu 

nepovoleným osobám. Časti debnenia sa po demontovaní umývajú a ukladajú na určené 

miesta. 

 

IX. 4 Práce železářské 

 

Riziko: Nebezpečenstvo úrazu pri práci s výstužou. 

Opatrenie: Pri strihaní prútov musí byť výstuž vyrovnaná a zaistená, zariadenie pre 

strihanie výstuže nesmie byť preťažené. Rezanie výstuže musí prebiehať s použitím 

všetkých potrebných pomôcok a rezanie môže vykonávať poučená osoba. 

 

Riziko: Nebezpečenstvo poranenia pri manipulácií s výstužou alebo hotovým 

armokošom. 

Opatrenie: Pracovníci manipulujúci s prvkami výstuže musia používať osobné ochranne 

pomôcky a pri preprave použitím príslušného stroja musia dodržiavať bezpečne 

vzdialenosti. 
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IX. 5 Montážní práce 

 

Riziko: Prekročenie nosnosti zdvíhacieho zariadenia. 

Opatrenie: Zákaz zdvíhania alebo premiestňovania bremena, ktoré je zasypané, 

upevnené, primrznuté. Kontrola hmotnosti zdvíhaného bremena. 

 

Riziko: Nebezpečenstvo zranenia osôb pri zdvíhaní a preprave bremena. 

Opatrenie: Pracovníci musia dodržiavať bezpečnú vzdialenosť. Akonáhle sa bremeno 

stabilizuje nad miestom zabudovania môžu pracovníci začať finálne osadzovať 

alebo zaisťovať bremeno proti vychýleniu. 

 

X. Zednické práce 

 

Riziko: Poranenie o zložený murovací materiál pri práci. 

Opatrenie: Materiál pripravený pre murovanie musí byť uložený tak, aby pre prácu zostal 

voľný pracovný priestor široký najmenej 0,6 m. 

 

Riziko: Zasiahnutie očí maltou. 

Opatrenie: Pri práci s maltou pracovníci musia používať príslušné osobne ochranné 

pomôcky. 

 

Riziko: Zrútenie čerstvo vymurovanej betónovej steny. 

Opatrenie: Po práve vymurovanej stene sa nesmie žiadnym spôsobom pohybovať ani ju 

nijak inak zaťažovať. 

 

Riziko: Narušenie stability steny uložením predmetov alebo technológií. 

Opatrenie: Osadzovanie konštrukcií, predmetov a technologických zariadení do muriva 

musí byť z hľadiska stability muriva riešené v projektovej dokumentácií, pokiaľ nejde 

o malé konštrukcie, predmety a technologické zariadenie, ktoré nemôžu statiku muriva 

narušiť. 

 

Riziko: Prekročenie nosnosti zdvíhacieho zariadenia. 

Opatrenie: Zákaz zdvíhania alebo premiestňovania bremena, ktoré je zasypané, 

upevnené, primrznuté. Kontrola hmotnosti zdvíhaného bremena. 

 

Riziko: Nebezpečenstvo zranenia osôb pri zdvíhaní a preprave bremena. 

Opatrenie: Pracovníci musia dodržiavať bezpečnú vzdialenosť. Akonáhle sa bremeno 

stabilizuje nad miestom zabudovania môžu pracovníci začať finálne osadzovať 

alebo zaisťovať bremeno proti vychýleniu. 
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9.2 Nariadenie vlády c. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 

nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 

9.2.1 Příloha č. 1 k Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 

 

Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 

zaměstnavatel povinen zajistit při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, a 

na bezpečný provoz a používání technických zařízení poskytovaných 

zaměstnanců pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou. 

 

I.   Zajištění proti pádu technickou konstrukcí  

 

Riziko: Nebezpečenstvo pádu z voľného okraja. 

Opatrenie: Po obvode stavby v miestach kde hrozí riziko pádu (vo vyšších podlažiach) 

bude súčasťou debnenia vodorovných konštrukcií zábradlie, ktoré sa skladá z pevne 

ukotvených stĺpov osovo vzdialených od seba max. 2,0 m a medzi stĺpmi bude pevne 

namontovaná výplň, ktorá bude vysoká aspoň 1,0 a ďalej podlá výšky prázdneho 

priestoru. Zábradlie bude prerušené v mieste uloženia rebríkov.  

 

II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 

 

Riziko: Nebezpečenstvo pádu z voľného okraja.  

Opatrenie: Počas práce vo výškach bude zriadený systém osobnej ochrany, ktorý 

umožňuje bezpečne pracovať pri montáži: debnenia, bezpečnostného zábradlia 

a všeobecne pri akýchkoľvek situáciách súvisiacich s kladením biednenia, kedy hrozí 

nebezpečenstvo pádu z výšky. Kovová konštrukcia tvaru obráteného „L“, umožňuje 

otáčanie o 360 a úplnú voľnosť pohybu pri práci.  

 

Riziko: Nebezpečenstvo spôsobené vadou na osobnom ochrannom prostriedku. 

Opatrenie: Osobné pracovné prostriedky musia byť pravidelne kontrolované. Pracovníci 

si pred použitím prostriedkov skontrolujú funkčnosť, pevnosť, kompletnosť. 

 

III. Používání žebříků 

 

Riziko: Nebezpečenstvo pádu pracovníka z rebríku.  

Opatrenie: Pracovník, ktorý vystupuje po konštrukcií rebríka musí byť otočený čelne na 

rebrík a smer výstupu. Pracovníci môžu prepravovať po rebríku max. 15 kg ťažké 

bremená. Na rebríku sa nesmie zdržiavať viac ako jedna osoba. 
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Riziko: Nebezpečenstvo straty stability a pádu rebríka. 

Opatrenie: Rebrík musí byť postavený na stabilnej, pevnej, rovnej ploche podkladu tak, 

aby stupnice boli vo vodorovnej polohe. Rebrík musí byť zaistený proti pod šmyknutiu.  

 

Riziko: Zlí technický stav rebríku. 

Opatrenie: Pravidelná kontrola rebríku v súlade s návodom.  

 

IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 

 

Riziko: Nebezpečenstvo zranenia padajúcim náradím, alebo iným telesom padajúcim 

z výšky. 

Opatrenie: Prvky materiálov, pracovné náradie a pomôcky musia byť skladované tak, 

aby bolo zabránené prepadu cez voľný okraj. 

 

Riziko: Nebezpečenstvo preťaženia konštrukcie pre prace vo výškach. 

Opatrenie: Hmotnosť materiálu, náradia a osôb nesmie prekročiť nosnosť konštrukcie. 

 

IX.  Přerušení práce ve výškách 

 

Riziko: Nebezpečenstvo pádu alebo, strata stability pracovníkov pracujúcich vo výškach. 

Opatrenie: Za nepriaznivých poveternostných podmienok sa práce vo výškach ukončia 

tzn. počas dažďa, búrky, sneženia, alebo pri tvoriacej sa námraze. Práce budú ukončené 

akonáhle rýchlosť vetra dosiahne 8 m/s, viditeľnosť sa zníži pod 30 m a teplota vzduchu 

klesne pod hranicu -10°C. 

 

XI.  Školení zaměstnanců 

 

Riziko: Nebezpečenstvo zranenia zamestnancov. 

Opatrenie: Školenie pracovníkov o BOZP pri práci vo výškach nad 1,5 m, pokiaľ pracovníci 

nemôžu pracovať z pevných podláh. Školenie o používaní osobných bezpečnostných 

ochranných pomôcok a prostriedkov. 

 

Dôležité čísla na tiesňové volanie: 112 – Tiesňové volanie 

      150 – Hasiči 

      155 – Záchranná služba 

      158 – Polícia  

      156 – Mestská polícia 
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9.3 Nariadenie vlády SR č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví 

bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 

technických zařízení, přístrojů a nářadí 

 

9.3.1 Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 378/2001 Sb.  

 

Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání břemen a 

zaměstnanců  

 

9.3.2 Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 378/2001 Sb.  

 

Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání a přemisťování 

zavěšených břemen  

 

9.3.3 Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 378/2001 Sb.  

 

Další požadavky na bezpečný provoz a používání pojízdných zařízení  

 

9.3.4 Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 378/2001 Sb.  

 

Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro plynulou dopravu nákladů  
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10.1 Identifikačné údaje  

 

10.1.1 Názov stavby 

 

SO 01 - Polyfunkčný bytový dom Jesenského 

 

10.1.2 Miesto stavby 

 

Žilina, ul. Jesenského, súpisné č. 1087, PSČ 01001, Žilina, č. parcely 1007, 1008, 1015/2 

 

Riešená nehnuteľnosť sa nachádza v zastavanej centrálnej časti mesta Žilina. Vstup na 

stavenisko pre autá, ťažké stroje a techniku z ulice Klemensova.  

 

10.1.3 Základné údaje o stavbe 

 

Riešená nehnuteľnosť teda bytový dom obsahuje 3 nadzemné podlažia a 1 podzemné 

podlažie. Objekt je a bude založený na pásových základoch. Zvislé nosné konštrukcie 

vrchnej stavby sú navrhované ako murované z keramických tvaroviek Porotherm 30 

Profi kombinované stužujúcou monolitickou rámovou konštrukciou v časti prístavby na 

jestvujúci objekt. Vodorovné konštrukcie tvoria železobetónové stropy a prievlaky 

tvoriace rám spolu so stĺpmi. Zastrešenie objektu je tvorené pultovým krovom.  

Výška objektu od stáleho terénu po hrebeň objektu je 12,0 m. 

Vonkajšie rozmery objektu 19,0 x 9,0 m. 

 

10.1.4 Charakter stavby 

 

Jedná sa o Rekonštrukciu pôvodného objektu ktorého účel bol primárne na bývanie. 

Stavebný zámer rekonštrukcie sa z hľadiska statiky skladá z dvoch častí:  

1. z nadstavby jestvujúceho domu 

2. z prístavby k jestvujúcemu domu. 

 

10.1.5  Účel stavby 

 

Stavba bude primárne slúžiť na bývanie s doplnkovou funkciou pre služby. 

 

10.1.6 Základné predpoklady výstavby 

 

Termín zahájenia stavby: 03/2019 
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Termín ukončenia stavby: 06/2019 

Dohodnutá dĺžka výstavby: 3 mesiacov  

 

10.2 Situácia stavby s umiestnením žeriavu 

 
Príloha č. A.1 Zariadenie staveniska, situácia 

 

10.3 Dopravné trasy 

 
Stacionárny vežový žeriav bude dopravená na stavenisko pomocou ťahača Mercedes-

Benz Actros 1845 L SNRL, autožeriav bude dopravený na stavenisko svojpomocne. 

Maximálna dĺžka ťahača so žeriavom ako náves bude do 16,5 m, šírka 2,5 m a výška 

nákladnej súpravy do 4,0 m. Po stanovenej dĺžke trasy sa nenachádza žiadne výškové ani 

hmotnostné obmedzenie. Vežový žeriav bude dovezený od spoločnosti STAVTECH s.r.o. 

a autožeriav od spoločnosti STAPO mechanizace s.r.o.. Posúdenie všetkých kritických 

úsekov ciest je zhotovené v kapitole č. 2, prílohy vjazd na stavenisko. 

 

Stacionárny vežový žeriav LIEBHERR 26K: 

 

Adresa spoločnosti:  Textilná 23/6321 

     034 01 Ružomberok 

     Žilinský kraj 

Dĺžka trasy:   62,8 km 

Odhadovaná doba cesty: 54 – 80 minút, podľa dopravnej situácie 

 

 
Obrázok č.9 Dopravná trasa presunú žeriavu zo skládky 
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Mobilný žeriav LIEBHERR LTM 1030/1: 

 

Adresa spoločnosti:  Na stanici 853 

     Žilina 01001 

     Žilinský kraj 

Dĺžka trasy:   5,2 km 

Odhadovaná doba cesty: 8 – 15 minút, podľa dopravnej situácie 

 
Obrázok č.56 Dopravná trasa presunú žeriavu zo skládky 

 

10.4 Posúdenie z hľadiska dosahu a únosnosti 

 
Stacionárny vežový žeriav LIEBHERR 26K 

Nosnosť na konci ramena 1100 kg, Nosnosť ramena do 22 m 1400 kg, Maximálna 

nosnosť 2500 kg, Maximálny dosah 26 m, Maximálna výška háku 19 m. Najvzdialenejšie 

bremená, na ktoré bude žeriav použitý armokoš 120 kg, drevené prvky krovu príklad 1ks 

pomurnica 60 kg, krokva nadpojená 150 kg, paleta tvaroviek 1200 kg, celá paleta lepidla 

1200 kg, debnenie stĺpa v celku do 200 kg, palety so systémovým debnením, . Posudok 

únosnosti žeriavu príloha č. F.1 

 

Mobilný žeriav LIEBHERR LTM 1030/1: 

Maximálny dosah autožeriavu je 29 m. Maximálna únosnosť je 35 t. Nosnosť ramena 

v najvzdialenejšom mieste je 1,4 t. Pre úplnosť technických parametrov viď. Príloha č.H.1 

technický list. 

 

10.5 Orientačný časový plán 

 
Predpokladaná doba výstavby hornej hrubej stavby polyfunkčného bytového domu je 3 

mesiace. Celkový časový plán výstavby je zhotovený v kapitole č.6 Časový plán. Žeriav 

bude dovezený na stavenisko až po dokončení základových konštrukcií. Žeriav bude 
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umiestnený, rozložený, stabilizovaný na navrhovanom mieste (viď. Príloha č.A.1 

Zariadenie staveniska) odkiaľ bude prebiehať jeho pracovná náplň. Potreba žeriavu bude 

skoro každodenná až do ukončenia hrubej vrchnej stavby, strechy aj s opláštením.  

 

10.6 Finančný plán 

 
Stacionárny vežový žeriav LIEBHERR 26K: 

Doprava Kč / 50 km:  3 * 20 000 Kč = 60 000 Kč 

Montáž:    15 000 Kč 

Prenájom Kč / 1 mesiac: 3 * 29 000  

Demontáž:   15 000 Kč 

Spolu:    177 000 Kč 

 

Mobilný žeriav LIEBHERR LTM 1030/1: 

Doprava 50Kč / 1 km:  12 * 50 = 600 Kč * 18 = 10 800 Kč   

Prenájom 1700 Kč / 1 h: 128 * 1700 = 217 600 Kč 

Spolu:    228 400 Kč 

 

Poznámka: 

 

a) Auto-žeriav bude volaný pre každú potrebu vertikálnej dopravy materiálov 

a debnenia podľa časového plánu vždy na celú smenu 8 h.  

 

 Výpis hlavných činností: 

o Murovanie – 3 x 8h ( 1 x 8h 2.NP , 2 x 8h 3.NP) + 3 x doprava tam a späť. 

o Monolit stĺp – 3 x 8h (presun výstuže, presun zmontovaného debnenia na hotový 

armokoš stĺpa, kotvenie bezpečnostnej konštrukcie proti pádu z výšok obrátené L) 

+ 3 x cesta tam a späť. 

o Debnenie strop – 2 x 8h ( presun debnenia na 2 a 3.NP tam a späť) + 4 x cesta tam 

a späť. 

o Krov – 4 x 8h (presun nadpojených krokiev, a ostatných prvkov krovu, osadenie) + 

cesta 4x tam  späť. 

o Krytina – 4 x 8h (presun plechových tabúľ na palete počas celej montáže) + 4 x 

cesta tam a späť. 

 

b) Ďalšie výdavky na stroje, ktoré sú nutnou súčasťou za predpokladu návrhu 

a používania auto-žeriavu:  

- Stavebný výťah cena za prenájom, montáž, lešenie neznáma 

- Nákladný automobil s hydraulickou rukou príplatky za vykládku a presun materiálu 
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10.7 Popis dopadu na životné prostredie 
 

Stacionárny vežový žeriav LIEBHERR 26K: 

Počas prevádzky vežového žeriavu nevznikajú žiadne odpady, ktoré by bolo nutné 

likvidovať. Vežový žeriav je na elektrický pohon. Jediné znečistenie ovzdušia je 

z výfukových plynov nákladného automobilu počas prevozu vežového žeriavu.  

 

Mobilný žeriav LIEBHERR LTM 1030/1: 

Automobilový žeriav je poháňaný spaľovacím vznetovým motorom. Žeriav je vo 

výfukovom systéme vybavený filtrom pevných častíc a spĺňa emisnú normu EURO 3. 

Tak je znečistenie ovzdušia mierne zminimalizované. Žeriav je po úspešnej technickej 

kontrole, tak nehrozí únik motorového ani hydraulického oleja. 

 

10.8 Záver 
 

Na zrealizovanie rekonštrukcie polyfunkčného bytového domu bol vybraný vežový 

žeriav LIEBHERR 26K. Hlavným dôvodom je nižšia cena na obdobie výstavby. Ďalší 

dôvod výberu stacionárneho vežového žeriavu je krátka doba výstavby a neustála 

potreba využívania horizontálnej prepravy materiálov, zariadení pri montáži ako aj pri 

demontáži a presunu späť na skládku materiálov. Z dôvodu absencie stavebného 

výťahu na stavenisku pre horizontálny presun materiálu (rezaných tehloblokov), 

a taktiež nákladný automobil, ktorý zaistí mimo-staveniskovú dopravu materiálu 

nedisponuje hydraulickou rukou z dôvodu stálej prítomnosti vežového žeriavu. 

Zvolením navrhovaného žeriavu sa taktiež skráti doba výstavby, obmedzí sa hlučnosť 

na minimum a taktiež chránime životné prostredie. 
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Téma mojej bakalárskej práce je spracovanie stavebne technologickej etapy hrubej 

vrchnej stavby polyfunkčného domu v Žiline. V mojej práci som sa hlbšie zameral na 

spracovanie Technologických predpisov pre monolitickú stropnú konštrukciu nad 2.NP, 

ktorú som detailnejšie riešil z bezpečnostného, funkčného a ekonomického hľadiska. 

Druhý riešený technologický predpis v mojej práci je zhotovenie murovaných 

konštrukcií. Ďalej som sa zameral na celkovú organizáciu výstavby hrubej hornej 

stavby, ktorá začína pri posudzovaní dopravných trás a jej jednotlivých kritických 

úsekoch pre príchod na stavenisko. Snaha o čo najekonomickejší návrh strojnej zostavy 

prihliadajúc na životné prostredie a okolie. Na záver mojej práce som zhotovil celkové 

porovnanie žeriavových konštrukcií a teda vežový a auto-žeriav.  

 

Jedná sa o rekonštrukciu polyfunkčného bytového domu, ktorej stavebný zámer je 

zväčšenie úžitkového priestoru a to zhotovením nadstavby, prístavby a drobných 

stavebných úprav pre jestvujúci objekt. Objekt bude mať tri nadzemné podlažia určené 

na bývanie a jedno podzemné určené na služby. Polyfunkčný dom je postavený na 

mierne svahovitom pozemku medzi ulicami Jesenského a Klemensova. 

 

Pre zhotovenie danej technologickej etapy som vypracoval technickú správu stavebne-

technologického projektu, riešenie organizácie výstavby, výkres zariadenia staveniska, 

technologické predpisy ktoré obsahujú podrobné pracovné postupy. Ďalej návrh 

strojnej zostavy pre celú technologickú etapu, riešenie dopravných tras, ocenenie 

a výkaz výmer je spracovaný v programe BUILDpowerS, časový plán spracovaný 

v programe CONTEC. Zapracovanie kontrolného a skúšobného plánu, požiadavky na 

bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. 

 

Projektovú dokumentáciu mi poskytol stavebník. 
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