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Anotácia 

 

  Hlavnou úlohou zadanej bakalárskej práce bolo zhotoviť projektovú dokumentáciu 

bytového domu pre stavebné povolenie a časť technologickú s platnými normami. Práca 

bola zameraná na technológiu zhotovenia vymurovaného obvodového plášťa zadaného 

objektu. Hlavný konštrukčný systém je z keramického systému Porotherm T Profi plnený 

minerálnou vatou. Bytový dom sa skladá z jedného podzemného podlažia a troch 

nadzemných podlaží. V suteréne sa nachádzajú skladovacie priestory pre majiteľov 

jednotlivých bytov a technická miestnosť. Na každom poschodí sú situované štyri bytové 

jednotky, celkovo 12 bytov. Vstup do objektu je orientovaný z juhu, prístup k podlažiam je 

z  hlavného schodiska. Objekt je ukončený plochou strechou odvodnenou do vnútra 

dispozície. 

 

Kľúčové slová: obvodový plášť, murovanie, tehla, Porotherm, bytový dom, projekt 

 

Annotation     

 

  The main task of the desired thesis was to construct a residential building project 

documentation for building permit and part technology with current standards. The work 

was focused on the construction technology walled envelope specified object. The main 

structural system of the ceramic Porotherm T Profi filled with mineral wool. Residential 

building consists of one underground floor and three upper floors. In the basement are 

storage areas for owners of residential and utility room. On each floor there are located 

four residential units, a total of 12 apartments. Entry to the building is oriented to the 

south, access to the floor of the main staircase. The building is finished flat roof drained 

inside layout. 

 

Keywords: cladding, masonry, brick, Porotherm, residential house, project 



 
 

ZOZNAM POUŽITÝCH ZNAČIEK A SYMBOLOV 

 

p.č. – popisné číslo 

C 25/30 – pevnostná trieda betónu 

m.n.m. – metrov nad morom 

B.p.v. – výškový systém Baltský po vyrovnaní 

m – meter 

m2 – meter štvorcový 

m3 – meter kubický 

hr. – hrúbka 

kg – kilogram 
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l – liter 
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1 ÚVOD 

 

 

1.1 Cieľ bakalárskej práce 

  Cieľom bakalárskej práce je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné 

povolenie bytového domu, zameranou na technologický postup zhotovenia murovaného 

obvodového plášťa zadaného objektu. Súčasťou práce je aj technologická časť ktorá 

zahrňuje časový harmonogram výstavby, rozpočet, spracovanie tepelné technických 

posúdení, technologický postup murovanej fasády a situácia zariadenia staveniska spolu 

s technickou správou.  
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2 SPRIEVODNÁ SPRÁVA  [1] 

 

 

2.1  Identifikácia stavby  [1] 

 

Názov stavby:  Bytový dom 

Miesto stavby:  Obec Rudina 

Kraj:    Žilinský 

Charakter stavby: Novostavba 

Stupeň PD:   Dokumentácia pre stavebné povolenie 

Stavebník:      Bc. Ondrej Kolovrátok 

    Štúrova 14 

   010 01, Žilina 

Projektant:   Radoslav Maslák   

    Rudina 158 

23 31, Rudina 

 

  Jedná sa o bytový dom na stavebnej parcele č. 437/7 katastrálneho úradu Žilina. 

Objekt s troma nadzemnými podlažiami so suterénom, zastrešený plochou strechou. V 

suteréne sa nachádzajú sklady pre každý byt jeden. Na každom podlaží sa nachádzajú 4 

byty. Celkovo  sa v bytovom dome nachádza 12 bytových jednotiek, technické 

a prevádzkové miestnosti. Jeden byt na 1. NP je riešený pre ľudí so zníženou 

pohyblivosťou. Objekt má jedno schodisko. Konštrukční systém je z keramického systému 

Porotherm. Obvodové steny hrúbky 425mm vnútorné nosne steny hrúbky 250mm, hrúbka 

stropu 250mm. 
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2.2  Údaje o doterajšom využívaní a zastavania územia  [1] 

 

  Riešené územie leží v severovýchodnej časti obce k.ú. Žilina. Pozemok čísla 

parcely 437/7 o celkovej výmere 2430,42m2 nebol nijak využívaný a ani nijak zastavaný. 

Ide o stavebnú parcelu. Územie je mierne zastavané. Investor je i majiteľom pozemku 

respektíve parcely č. 437/7 a majetko-právne vzťahy sú v poriadku. Okolie objektu je 

udržiavané, doplnené s množstvom vysokej a nízkej zelene. Po ukončení výstavby bude 

nutné upraviť okolie do pôvodného stavu. 

 

2.3  Údaje o vykonaných prieskumoch a o napojení na dopravnú 

a technickú infraštruktúru  [1] 

 

  Na pozemku sa v mieste budúceho objektu  urobili 3 vrty geologického prieskumu. 

Zistila sa hladina podzemnej vody v úrovni 5,1m pod úrovňou terénu. Hladina podzemnej 

vody nezasahuje do úrovne základovej špáry. Výkopy sa budú realizovať v zemine triedy 

ťažiteľnosti 2 a 3.  

 

Použité mapové a geodetické podklady:   - snímok z katastra nehnuteľnosti 1:2000 

                                                                   - výškopisné a polohopisné zameranie 1:500 

                                                                   -  inžiniersko-geologický a radónový prieskum 

 

  Kanalizačné, vodovodné, elektrické a plynovodné prípojky tech. infraštruktúry 

budú vedené z Ulice Lipová so súhlasom všetkých správcov sieti a obce Rudina. Napojenie 

na dopravnú infraštruktúru je taktiež umožnené z Ulice Lipová.  

 

2.4  Informácie o splnení požiadavkou dotknutých orgánov  [1] 

 

  Na stavebnom úrade v Žiline  bola podaná žiadosť o stavebné povolenie v súlade so 

zákonom č. 183/2006 Sb. O územnom plánovaní a stavebnom ráde. Účastníci riadenia 
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mohli uplatniť svoje námietky a požiadavky. Všetky požiadavky dotknutých orgánov boli 

splnené a tak boli povolené všetky napojenia na verejnú kanalizáciu, vodovod, elektrickú 

sieť a plynovod. Všetky požiadavky dotknutých orgánov sú spracované v dokumentácií, 

prípadne budú na základe ich požiadavkou následne doplnené. [12] 

 

2.5  Informácie o dodržaní obecných požiadavkách na výstavbu  [1] 

 

  Pri vypracovaní PD pre stavebné povolenie boli dodržané obecné požiadavky na 

výstavbu. 

 

Projektová dokumentácia je zhotovená v súlade s:  

   

 - Stavebným zákonom č. 183/2006 Sb., O územnom plánovaní a stavebnom ráde 

  - Vyhláškou č. 502/2006 Sb., O obecných technických požiadavkách na výstavbu 

  - Vyhláškou č. 499/2006 Sb., O dokumentácií stavieb 

  - Vyhláškou č. 268/2009 Sb., O technických požiadavkách na stavby 

  - ČSN 73 4301 – Obytné budovy [12, 1-3, 6] 

   

  Bytový dom je na úrovni prízemia riešený ako bezbariérový, preto rešpektuje 

vyhlášku č. 398/2009 Sb., O obecných technických požiadavkách zabezpečujúcich 

bezbariérové užívanie stavieb. [4] 

 

2.6  Údaje o splnení podmienok regulačného plánu, územného 

rozhodnutia  [1] 

 

  Podľa § 104 odst. 1 stavebného zákona boli splnený všetky podmienky regulačného 

plánu a územného rozhodnutia. 
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2.7  Vecné a časové väzby stavby na súvisiacu a podmienujúce stavby 

a iné opatrenia v dotknutom území  [1] 

 

  Stavba nie je časovo ani vecne podmienená na akékoľvek okolité stavby a žiadna 

stavba nie je s ňou súvisiaca. 

 

2.8  Predpokladaná lehota výstavby  [1] 

 

Predpokladaná dĺžka výstavby:   24 mesiacov 

Začatie výstavby:    5/2012 

Ukončenie výstavby:    5/2013 

 

Popis postupu výstavby je uvedený v prílohe č. 2 – Časovom harmonogramu výstavby. 

 

2.9  Štatistické údaje o orientačnej hodnote stavby  [1] 

 

Plocha pozemku:  2430,42m2 

Zastavaná plocha:  402,5m2 

Percento zastavania: 16,56% 

Bytová plocha celkom:  860m2 

Nebytová plocha celkom:  307m2 

Počet bytových jednotiek:  12 

 

Orientačná hodnota stavby  je uvedená v časti 8. – Rozpočet, a podrobnejšie v prílohe č.4. 
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3 SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA  [1] 

 

 

3.1  Urbanistické, architektonické a stavebne technické riešenie  [1] 

 

3.1.1 Zhodnotenie staveniska  [1] 

 

  Jedná sa o novostavbu bytového domu. Objekt ma vlastné parkovisko projektované 

pre každý byt jedno parkovacie miesto z ktorého je jedno pre telesne postihnutého a taktiež 

priestor pre kontajnery.  Okolie objektu je udržiavané, doplnené s množstvom vysokej 

a nízkej zelene. Základové pomery sa dajú hodnotiť ako jednoduché. Po ukončení 

výstavby bude nutné upraviť okolie do pôvodného stavu. Riešené územie sa nachádza na 

pozemkoch parcely č. KN p.č. 431/7. Netreba zhotovenie historického prieskumu pretože 

sa ide o výstavbu novostavby a ani sa nenachádza v pamiatkovej rezervácií a ani 

v pamiatkovej zóne. 

 

3.1.2 Urbanistické a architektonické riešenie stavby  [1] 

 

  Bytový dom bude riešený ako 4 podlažný  s troma nadzemnými a jedným 

podzemným podlažím. Pôdorysných rozmerov 19,05x18,85m zastrešený plochou strechou 

s hornou hranou atiky v úrovni +9,650. Riešený objekt nezasahuje do jestvujúceho 

urbanistického a architektonického riešenia územia. Architektúra objektu vychádza 

z funkcie, pre ktorú je navrhovaná. Rešpektuje polohu, tvar i charakter terénu. Farebnosť 

objektu vychádza zo súčasných trendov architektúry. Vzor a farebnosť novovzniknutého 

priečelia je bližšie popísaná v projektovej dokumentácií výkres č. 9 Pohľady. Objekt je 

riešený ako atypická murovaná stavba. Vstup do objektu je situovaný z južnej strany. 

Vstup do objektu je riešený pre ľudí so zníženou pohyblivosťou. K vstupu sa dostaneme 

pomocou chodníka z Ulice Lipová. Chodník je široký 2,5m a dlhý 4m.  
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3.1.3 Technické riešenie s popisom pozemných stavieb a inžinierskych 

stavieb a riešenia vonkajších plôch  [1] 

 

Chodníky: 

  Prístup do objektu je riešený spevnenou nepojazdnou plochou zo zámkovej dlažby. 

Chodníky majú šírku od 1500 mm až po 2800 mm. Zámková dlažba je ukladaná do 

zhutneného lôžka z ťaženého kameniva frakcie 0-32 mm. Ornica, ktorá bola stiahnutá pri 

zemných prácach a bola uložená na skládke na stavenisku bude použitá pre finálnej úprave 

pozemku.  

 

Skladba chodníka P1:  

-  Betónová zámková dlažba hrúbky 80 mm 

-  Vyrovnávacia vrstva (kamenivo frakcie 4-8 mm) hrúbky 20 mm 

-  Zhutnené ťažené kamenivo (frakcie 16-32mm) hrúbky 100 mm 

-  Celková hrúbka skladby je 200 mm. 

 

Príjazd a parkovanie: 

  Vjazd do areálu bytového domu je situovaný z južnej strany z Ulice Lipová. Je 

riešený ako obojsmerná komunikácia. Na pozemku sa nachádza 12 parkovacích miest 

pričom jedno je pre OSSPO. Parkovanie je navrhnuté ako kolmé. 

  

3.1.4 Napojenie stavby na dopravnú a technickú infraštruktúru  [1] 

 

  Kanalizácia je zhotovená podľa projektovej dokumentácie kanalizácie. Objekt sa 

vlastnou prípojkou napája na verejnú kanalizáciu SEVAK. Splaškové vody od navrhnutých 

zriaďovacích predmetov budú odvádzané vnútornou kanalizáciou a napojené do 

zvodových plastových potrubí DN 100 v inštalačných šachtách. 

   

  Bytový dom je napojený na verejnú vodovodnú sieť SEVAK vlastnou vodovodnou 

prípojkou. V objekte sa nachádza centrálny plynový kotol na ohrej vody z ktorého sa voda 

rozvádza do celého objektu. Meranie bude zabezpečené pre každú bytovú jednotku zvlášť 
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osadením vodomerov na studenú vodu v inštalačných šachtách. Hlavný rozvod vody je 

vedený v podlahe priečkach a stúpacím potrubím, ako je zrejmé z výkresovej časti. Ku 

jednotlivým odberným miestam bude voda privedená stúpacími potrubiami. 

 

   Objekt je napojený na verejnú stredotlakovú plynovú sieť SPP pomocou vlastnej 

plynovej prípojky s prechodom zo stredotlaku na nízko tlak. Na hranici pozemku je 

umiestnená plynová skrinka s hlavným uzáverom plynu a s plynomerom. 

 

  Napojenie objektu na verejnú elektrickú sieť NN je vlastnou prípojkou vedenou 

zemou. Rozvody v budove sú vedené stenami a inštalačnými šachtami. Každý byt ma 

svoje vlastné elektrické hodiny umiestnené pred vstupom do bytu. V spálni, obývačke 

a v izbách budú zásuvky 2xRJ45. Je potrebné použiť káble FTP kategórie 5E a koaxiálne 

káble. Káble budú vedené v PVC trúbkach trubkách DN 25mm. 

 

  V priestoroch WC a kúpeľní je navrhnutý podtlakový systém vetrania, ktorý 

zabráni šíreniu škodlivín do okolitých priestorov. Vzduchový výkon navrhovaných 

odsávacích zariadení bol určený na základe min. množstva  vzduchu na zriaďovací 

predmet: WC-50m3/h, sprcha 100 m3/h, umývadlo 30m3/h. Hygienické priestory budú mať 

zriadené nútené odsávanie pomocou radiálnych ventilátorov. Ventilátory sa zabudujú 

v jednotlivých miestnostiach pod stropom a opotrebovaný vzduch bude odvádzaný do 

stúpačiek umiestnených v inštalačných jadrách. Stúpačky budú nad strechou ukončené 

kruhovými strieškami. Ventilátory budú spúšťané samostatným vypínačom a budú 

vybavené časovým dobehom, ktorý zabezpečí dobeh ventilátora po vypnutí. Ventilátory 

umiestnené nad vaňou resp. sprchou musia mať krytie IP45. Odvod kondenzátu v spodnej 

časti stúpačky je potrebné napojiť na rozvod zdravotechniky. Potrubie bude v podstrešnom 

priestore zaizolované tepelnou izoláciou s AL fóliou. Odsávanie pár v kuchyniach bude 

zabezpečené pomocou digestorov, ktoré budú umiestnené nad šporákmi. Digestor bude 

napojený na stúpačku vyvedenú nad strechu pomocou flexibilnej hadice a spätnej klapky, 

kde bude potrubie ukončené vetracou hlavicou. Odvod digestora nesmie byť napojený na 

rozvody vzduchotechniky. Stúpačky budú nad strechou ukončené kruhovou strieškou.  

Odvod kondenzátu v spodnej časti stúpačky je potrebné napojiť na rozvod zdravotechniky. 

Potrubie bude v podstrešnom priestore zaizolované tepelnou izoláciou s AL fóliou. 
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3.2 Riešenie technickej a dopravnej infraštruktúry vrátane riešenia 

dopravy v pokoji, dodržanie podmienok stanovených pre 

navrhovanie stavieb na pod dolovanom a svahovitom území  [1] 

  

  Riešené územie je dopravne napojené na obslužnú komunikáciu ktorá sprístupňuje 

areál hromadná doprava osôb je riešená situovaním obojstrannej zastávky MHD cca 150 m 

od objektu. Objekt nie je založený na svahovitom ani pod dolovanom území. 

 

3.2.1 Vplyv stavby na životné prostredie a riešenie jeho ochrany  [1] 

 

 Dodávateľ je povinný zaoberať sa ochranou životného prostredia pri realizácií 

stavebných prác. Aby po dobu výstavby nedochádzalo k porušeniu životného prostredia 

okolia stavby, bude nutné dodržiavať nasledovné opatrenia zo strany dodávateľa: 

 

- Dbať, aby nebola devastované okolité plochy.  

- Dodržiavať nariadenia a vyhlášky o ochrane ovzdušia, vodných zdrojoch tokov a plôch. 

- Pri výjazde vozidiel a mechanizmov na verejnú komunikáciu zabezpečiť ich čistenie. 

- Stavebný odpad ukladať na legálne skládky s triedením podľa druhu a charakteru odpadu 

v zmysle zákona o odpadoch č. 185/2006 Sb.. [13] 

 

   Objekt bytového domu nemá negatívny vplyv na životné prostredie. Stavba 

smerom von neprodukuje hluk, odpadové látky a energie, nemá rizikový vplyv, alebo iný 

nežiaduci vplyv na životné prostredie. Stavba si nevyžaduje špeciálnu ochranu proti hluku 

z cestnej, železničnej, leteckej a lodnej dopravy, prípadne iných zdrojov. Počas výstavby sa 

predpokladá vznik rôznych druhov odpadov, pričom spôsob nakladania s týmito odpadmi 

musí byť zosúladený s platnými legislatívnymi ustanoveniami v oblasti odpadového 

hospodárstva. Za odpadové hospodárstvo v priebehu výstavby bude zodpovedať dodávateľ 

stavby, ktorý bude plniť všetky povinnosti ako pôvodca odpadov. 
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Nakladanie s odpadmi počas realizácie stavby: 

   

  Vzniknuté odpady budú uložené v nádobách na to určenými (napr. v kontajneroch, 

smetných nádobách a pod.) a bude zabezpečené ich vhodné zneškodnenie na vhodnom 

zariadení v pravidelných intervaloch. 

 

  Množstvo odpadov uvedené v tabuľke č. 1 je iba predpokladané počas výstavby sa 

môže zmeniť a tím sa meniace náklady na ich odstránenie. Množstvo zeminy sa prebralo 

z výkazu výmer Rozpočtu bytového domu (viď. príloha č.4).  

 

Tabuľka č. 1, Predpokladané odpady na stavbe Bytového domu. [26] 

Katalóg č. Druh odpadu Predpokl. množstvo [t] 
17 01 01 betón 0,15 
17 01 02 tehla 0,35 
17 01 03 tašky a keramické výrobky 0,30 
17 02 01 drevo 0,20 
17 02 02 sklo 0,25 
17 02 03 plasty 1,50 
17 03 02 asfaltové zmesi neuvedené v 17 03 01 0,05 
17 04 05 železo a oceľ 0,60 
17 05 04 zemina 916,00 
17 06 04 Izolačné materiály bez nebezpečných látok 0,15 
17 09 04 zmes stavebného a demolačného odpadu bez 

nebezpečných látok 
102,80 

20 03 01 zmesný komunálny odpad 0,75 

 

  Pod katalógovým označením 17 09 04 sú zahrnuté stavebné a demolačné materiály 

ktoré nie sú uvedené pod číslami 17 09 01 až 17 09 03. Povolené zloženie zmesného 

odpadu je uvedené v tabuľke č. 2 Povolené zloženie zmesného odpadu. 

 

Tabuľka č. 2. Povolené zloženie zmesného odpadu [26] 

Zmesný odpad Povolené zloženie zmesného odpadu 
 
 

17 09 04 - zmes stavebného 
a demolačného odpadu bez 

nebezpečných látok 

17 01 01 – Betón 
17 01 02 – Tehly 
17 01 03 – Tašky a keramické výrobky 
17 02 01 – Drevo 
17 02 02 – Sklo 
17 02 03 – Plasty 
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Popis jednotlivých odpadov: 

- Betón: Zbytkový odpad betónovej zmesy a úlomky betónu. 

- Drevo: Zbytkový odpad z debnenia. 

- Tehla: Nevyužiteľný zbytkový odpad, úlomky tehál. 

- keramicke výrobky: Nevyužiteľný zbytkový odpad, úlomky nosníkov, prekladov. 

- Sklo: Odpad vzniknutý pri manipulácií so sklom. 

- Plast: Obaly, pet fľaše, vrecia. 

- Zemina: Prebytočná zemina zo zemných prác. 

- Asfaltové zmesi: Odpad vzniknutý pri hydroizolácií spodnej stavby, a iné práce. 

- Zmes stavebného a demolačného odpadu: Netriediteľný odpad. 

- Komunálny odpad: Odpad z provozu zariadenia staveniska.  [26] 

 

3.2.2 Riešenie bezbariérového užívania  [1] 

 

  Prístup do objektu je riešený ako bezbariérový v návaznosti na okolité plochy. 

Samotný vstup do objektu je riešený pre ľudí so zníženou pohyblivosťou. Vstup je 

zabezpečený rampou v sklone 12,5% v súlade s vyhláškou č. 398/2009 Sb. O 

bezbariérových objektov. Rampa je vybavená zábradlím s madlami vo výške 750 a 900 

mm, vodiacou tyčou vo výške 350 mm a obrubou výšky 100 mm slúžiaca ako zarážka pre 

slepeckú palicu. Na prvom nadzemnom poschodí sa nachádza byt pre osoby s obmedzenou 

schopnosťou pohybu. Vypracovaný podľa prílohy č. 3 vyhláške č. 398/2009 Sb.. [4] 

 

3.2.3 Prieskumy a merania  [1] 

 

  Na pozemku sa v mieste budúceho objektu urobili 3 vrty geologického prieskumu. 

Zistila sa hladina podzemnej vody v úrovni 5,1m pod úrovňou terénu. Hladina podzemnej 

vody nezasahuje do úrovne terénu. Výkopy sa budú realizovať v zemine triedy ťažiteľnosti 

2a 3.  
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3.2.4 Údaje o podkladoch pre vytýčenie stavby  [1] 

 

  Podklady pre zhotovenie koordinačnej situácie boli získané na katastrálnom úrade 

v Žiline. Bol požitý českou normou schválený geodetický  polohový systém S-JTSK a ako 

výškový systém B.p.V.. 

3.2.5  Členenie stavby na jednotlivé stavebné a inžinierske objekty 

a technologické prevádzkové súbory  [1] 

 

Stavebné objekty: 

 

SO 01 – Novostavba bytového domu 

SO 02 – Spevnené plochy 

 

Inžinierske objekty: 

 

SO 03 – Kanalizácia 

SO 04 – Prípojka vody 

SO 05 – Prípojka plynu 

SO 06 – Prípojka NN 

 

3.2.6  Vplyv stavby na okolité pozemky a stavby  [1] 

 

  Stavba nebude mať žiadny prípadne minimálny vplyv na okolité pozemky a stavby. 

Pri výjazde vozidiel a mechanizmov na verejnú komunikáciu zabezpečiť ich čistenie. 

Stavebný odpad ukladať na legálne skládky s triedením podľa druhu a charakteru. 

Pracovná doba na stavbe bude dodržiavaná podľa aktuálneho zákonníka práce  vzťahujúca 

sa na výstavbu. Väčšie dodávky materiálov na stavbu budú dopravované mimo dopravnej 

špičky t.j. od 9:00 -15:30.Po ukončení výstavby bude nutné upraviť okolie do pôvodného 

stavu. Všetci pracovníci sa budú riadiť platným zákonom č. 309/2006 Sb – o bežných 
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minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na stavbe, a taktiež 

nariadenie vlády č. 591/2006 Sb. – o zaistení ďalších podmienok o bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci. [10, 18] 

 

3.2.7  Spôsob zaistenia ochrany zdravia a bezpečnosti pracovníkov  [1] 

 

- Zákon č 262/2006 Sb., Zákonník práce, v znení neskorších predpisov. 

- Zákon č 309/2006 Sb., O zabezpečenie ďalších podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri práci v znení neskorších predpisov. 

- Nariadenie vlády č 591/2006 Sb., O bližších minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a 

ochranu zdravím pri práci na stavenisku. 

- Nariadenie vlády č. 592/2006 Sb,. O podmienkach akreditácie a zhotovenia skúšok 

z odbornej spôsobilosti. 

- Nariadenie vlády č. 362/2005 Sb., O bližších požiadavkách na bezpečnosť a ochranu pri 

zri práci na pracoviskách s nebezpečenstvom pádu z výšky alebo do hĺbky. [10, 14, 18-20] 

 

3.3 Mechanická odolnosť a stabilita  [1] 

 

  Súčasťou bakalárskej práce nie je spracovanie statického posudku objektu. Tento 

posudok zhotovuje statik, ktorý výpočtom overuje jednotlivé konštrukcie stavby. Zo 

statického výpočtu je dokázané, že stavba je navrhnutá tak, aby zaťaženie na ňu pôsobiace 

v priebehu výstavby a užívania objektu nemalo za následok: 

 

 - zrútenie stavby alebo jej časti 

 - väčší stupeň neprípustného pretvorenia 

 - poškodenie iných častí stavby alebo technických zariadení a nebo inštalovaného 

vybavenia v dôsledku väčšieho pretvorenia nosnej konštrukcie 

 - poškodenie v prípade  keď je rozsah neúmerný pôvodnej príčine  [1] 
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3.4 Požiarna bezpečnosť  [1] 

  Súčasťou bakalárskej práce nie je spracovanie požiarno-bezpečného riešenia objektu. 

Toto riešenia spracováva odborník, ktorý musí dodržať aby, konštrukcia v prípade požiaru 

splňovala nasledujúce požiadavky a vyhlášky: 

 

  - zachovanie nosnosti a stability konštrukcie po určitú dobu 

  - obmedzenie rozvoja a šírenia ohňa a dymu v stavbe 

 - umožnenie evakuácie osôb a zvierat 

  - umožnenie bezpečného zásahu jednotiek požiarnej ochrany  [1] 

 

3.5 Hygiena, ochrana zdravia a životného prostredia  [1] 

 

  Stavba je navrhnutá a musí byť zrealizovaná tak aby, neohrozovala život a zdravie 

osôb alebo zvierat, bezpečnosť, zdravé životné podmienky ich užívateľov ani užívateľov 

okolitých stavieb a aby, neohrozovala životné prostredie nad limity obsiahnuté v iných 

predpisoch. Zákon č. 309/2006 Sb., Zákon o zaistení ďalších podmienok bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci. Ďalšími ustanoveniami sú zákon č. 254/2001 Sb., o vodách 

(vodný zákon) a zákona č. 185/2006 Sb., O odpadoch. Pri manipulácii so zdraviu 

škodlivými látkami je povinný zhotoviteľ dodržiavať opatrenia vyplývajúce zo zákona č 

185/2006 Sb., O odpadoch a naradenie vlády č. 148/2006 Sb., O ochrane zdravia pred 

nepriaznivými účinkami hluku a vibrácií. [10, 15, 13, 17] 

  

  Pri správnej realizácii podľa PD by nemalo dochádzať k výskytu vlhkosti 

v stavebných konštrukciách alebo na povrchu stavebných konštrukcií vo vnútri stavby 

a stavba bude odolávať škodlivému pôsobeniu hlavne vplyvom vlhkosti, podzemnej vode, 

atmosférickým, chemickým vplyvom, žiareniu a otrasom.  

 

Množstvo a druh predpokladaných odpadov, ktoré vzniknú pri výstavbe je podrobnejšie 

popísané v bode 3.2.1 (viď. tab. č.1 Predpokladané odpady na stavbe Bytového domu). 
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3.6 Bezpečnosť pri užívaní   [1] 

   

  Stavba nevyvoláva zvýšené riziko, pokiaľ sa budú dodržiavať zásady ochrany 

zdravia pri užívaní. O Bezpečný a technicky správny chod bytového domu sa stará 

príslušný správca. Majitelia alebo nájomníci bytov sú povinný každú poruchu na 

konštrukcií prípadne na technickom vybavení bytu nahlásiť príslušnému správcovi . Musia 

sa dodržiavať kontrol. dni, ktoré sú minimálne raz ročne. Investor vypracuje návod 

na užívanie stavby pre jednotlivých užívateľov a nechá si písomne potvrdiť ich podpisom. 

Tým bude predchádzať  nevhodným zásahom do stavebných konštrukcií a bude zamedzené  

užívania stavby, ktoré by bolo v rozpore s vymedzeným účelom užívania. Požiarne  

bezpečnostné riešenie stavby zaručuje užívaní stavby v súlade s platnými požiarnymi 

normami. Vykoná sa provizórne oplotenie staveniska. Bezpečnosť pri užívaní nebude 

ohrozená. Schodiskový priestor je vybavený zábradlím vo výške 900mm ktoré slúži ako 

opora pri výstupe a taktiež ako zábrana proti pádu. Sú dodržané minimálne podchodné 

výšky. Podlahy v priestoroch so zvýšeným nebezpečím pádu sú navrhnuté ako 

protišmykové.  

 

3.7 Ochrana proti hluku  [1] 

   

  Stavba bude zaisťovať aby hluk a vibrácie pôsobiace na osoby a zvieratá boli na 

takej úrovni ktoré neohrozujú zdravie, zaručia nočný pokoj a je vyhovujúce pre prostredie 

s pobytom osôb alebo zvierat a to i na susediacich pozemkoch a stavbách. Požadovaná 

vzduchová nepriezvučnosť obvodových plášťov budov, stien a priečok medzi 

miestnosťami je daná normovými hodnotami ktoré treba v prípade zmene materiálov voči 

PD dodržať.  

 

  Pri zaisťovaní ochrany stavby proti vonkajšiemu hluku hlavne od dopravy treba 

dodržať Zákon č. 258/2000 Sb., o ochrane verejného zdravia a o zmene niektorých 

súvisiacich zákonov, taktiež vyhlášku č. 380/2002 Sb., k príprave a uskotočnovania úkolov 

ochrany obyvateľstva a Nariadenie vlády č. 148/2006 Sb., O ochrane zdravia pred 

nepriaznivými účinky hluku a vibrácií. [11, 5, 17] 
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3.8 Úspora energie a ochrana tepla  [1] 

 

3.8.1 Splnenie požiadavkou na energetickú náročnosť budov a splnenie 

porovnávacích ukazovateľov podľa jednotnej metódy výpočtu 

energetickej náročnosti budov  [1] 

 

  Stavba je navrhnutá v súlade s platnou normou ČTN 73 0540-2, Tepelná ochrana 

budov Časť 2 Požiadavky. V rámci bakalárskej práce boli vypracované tepelne technické 

posudky vybraných konštrukcií, viď. kapitola 6 Tepelne technické posúdenie v programe 

TEPLO 2009 a AREA 2009. [7,28,29] 

 

3.8.2 Stanovenie celkovej energetickej spotreby stavby [1] 

 

  V rámci bakalárskej práce nebol vyhotovený posudok energetického štítka obálky 

budovy. 

 

3.9 Riešenie prístupu a užívaní stavby osobami s obmedzenou 

schopnosťou pohybu a orientácie  [1] 

 

  Prístup do objektu je riešený ako bezbariérový s naviazanosťou na okolité  plochy. 

Samotný vstup do objektu je riešený pre ľudí so zníženou pohyblivosťou. Vstup do objektu 

je zabezpečený rampou v sklone 12,5%. Prístup k rampe je zo spevnenej plochy, ktorá ma 

minimálny sklon 0,5%. Rampa je vybavená zábradlím s madlami vo výške 750 a 900mm, 

vodiacou tyčou vo výške 350mm a obrubou výšky 100mm slúžiaca ako zarážka pre 

slepeckú palicu. Manipulačné plochy pre vozík sú 1500x1500 mm. Na prvom nadzemnom 

poschodí sa nachádza byt pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Samotný byt aj 
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vstup do objektu je vypracovaný podľa prílohy č. 3 vyhláške č. 398/2009 Sb., O obecných 

technických požiadavkách zabezpečujúcich bezbariérové užívanie stavieb. [4] 

 

3.10 Ochrana stavby pred škodlivými vplyvmi vonkajšieho prostredia [1] 

 

  Z radónového prieskumu boli zistené minimálne hodnoty radónu, preto nie je 

potrebné zhotovovať ochranu pred radónom. Pred pôsobením vonkajších vplyvov bude  

stavbu chránená predovšetkým hydroizolácia spodnej stavby, ktorá bude vytiahnutá 

300mm nad terén. Konštrukciu pred atmosférickou vodou bude chrániť živičné 

hydroizoláčné pásy umiestnené na strešnej konštrukcií a klampiarske prvky atiky 

a priečelia budovy.  Na stavebnej parcele sa  nenachádzajú agresívne spodné vody a ani sa 

nenachádza na seizmicky aktívnom a ani na pod dolovanom území. Na pozemku a ani 

v okolí nie sú žiadne bezpečnostné a ochranné pásma a podobne. 

 

3.11 Ochrana obyvateľstva  [1] 

 

  Splnenie základných požiadavkou na situovanie a stavebné riešenie stavby 

z hľadiska ochrany obyvateľstva. [1] 

 

3.12 Inžinierske stavby  [1] 

 

3.12.1  Odvodnenie územia, vrátane zneškodňovania odpadných vôd  [1] 

 

  Odvodnenie zo strechy sa robí pomocou strešných vpustí umiestených na strešnej 

konštrukcií. Voda sa odvádza do vnútra dispozície, zvody sú umiestnené v revíznych 

šachtách a napojené na ležaté potrubie DN 200 ktoré je napojené na verejnú kanalizačnú 

sieť. Odvodnenie spevnených plôch je zaistené minimálnym sklonom 0,5%, pričom voda 
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odteká do priľahlej zelene. Odpadné vody sú odvádzané splaškovou kanalizáciou DN 200 

do verejnej kanalizácie. 

 

3.12.2   Zásobovanie vodou  [1] 

 

  Zásobovanie vodou bude zaistené spoločnosťou SEVAK, vodovodnou prípojkou DN 

80 PE z Ulice Lipová. Každá bytová jednotka ma umiestnené vodovodnej hodiny 

v stúpacej šachte.   

 

3.12.3   Zásobovanie energiami  [1] 

 

  Bytový dom bude napojený na miestnu elektrickú sieť spoločnosti SSE, prípojka 

vedená z Ulice Lipová. Na oplotení bude umiestnená elektrická skriňa s elektromerom. 

 

3.12.4   Riešenie dopravy  [1] 

 

  Vjazd aj výjazd do areálu bytového domu je riešený z južnej strany z Ulice Lipová. 

Parkovanie je riešené ako kolmé vo vnútri areálu. Prístup k parkovisku je zaistení pomocou 

komunikácie šírky 3,5m. Kapacita parkovacích miest je 12, z toho jedno miesto je určené 

pre OSSPO.  

 

3.12.5    Povrchové úpravy okolia stavby, vrátane vegetačných úprav  [1] 

 

  Spevnené plochy ako sú chodníky a parkovacie miesta budú zhotovené zo zámkovej 

dlažby do štrkového podložia. Okolité plochy sú zatrávnené. 
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3.12.6 Elektronické komunikácie   [1] 

  Stavba bude napojená na elektronické komunikácie ktorými sú rádiové zariadenia, 

telekomunikačné zariadenia a internet. Treba dodržať zákon č. 127/2005 Sb., 

O elektronických komunikáciách. [16] 

 

3.13 Výrobné a nevýrobné technologické zariadenia stavieb  [1] 

 

V stavbe sa nevyskytujú. 
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4 ZÁSADY ORGANIZÁCIE VÝSTAVBY  [1] 

 

 

4.1 Informácie o rozsahu a stave staveniska, predpokladané úpravy 

staveniska, jeho oplotenie, trvalé depónie a medzidepónie, príjazdy 

a prístupy na stavenisko  [1] 

 

  Objekt je situovaný na stavebnej parcele č. 431/7 ktorá je majetkom investora. 

O výmere 2430,42m2 v katastrálnom území Žilina. Vjazd na pozemok je z Ulice Lipová. 

Parcela je situovaná na rovinatom území. Staveniskom objektu je vonkajší priestor po 

celom obvode ktorý v potrebnom rozsahu slúži pre zariadenie staveniska a ako pracovný 

priestor. Pred začatím stavebných prác zabezpečí investor vytýčenie existujúcich inžinier. 

sietí. Staveniska sa začne budovať 14 dní pred začatím prác na stavbe a bude sa postupne 

budovať podľa potrieb v priebehu stavby.  Zariadenie staveniska bude riadne oplotené do 

výšky 2m. viď výkres č. 10 Zariadenie staveniska a bude opatrené potrebnými ceduľami so 

zákazom vstupu nepovoleným osobám podľa N.V. č. 11/2002 Sb., O stanovení vzhľadu 

a umiestenie bezpečnostných značiek a zavedenie signálov, a podľa ČSN ISO 3864 – 

Bezpečnostné farby a bezpečnostné značky. [21, 8] 

 

  Na stavenisku bude zhotovená medzidepónia zeminy potrebnej k záverečným 

terénnym úpravám pozemku. Prebytočná zemina bude odvážaná na skládku vzdialenú cca. 

2,5 km od staveniska. Zemina sa bude skladovať na určenom mieste viď. výkres č. 10 

Zariadenie staveniska. 

 

   Hlavný vjazd na stavenisko je z ulice Lipová. Stavba nezasahuje na  komunikácie ani 

okolité pozemky. Chôdze chodcov nie je obmedzená vplyvom realizácie stavebných 

prác. Pri budovaní prípojok inžinierskych sietí je prevádzka na komunikáciu dopravnými 

značkami spomalený a smeroval do jedného jazdného pruhu. Vnútro staveniskovej 

komunikácie budú zhutnené a spevnené pieskom a vozovku budú tvoriť ŽB panely o 

rozmeroch 3x 1x 0,15 m. Nespevnené plochy budú z ťažené kameniva frakcie 0 - 32mm. 
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Materiál na stavbu bude dopravovaný po miestnych komunikáciách. Pre dopravu na stavbu 

je možné použiť bežné dopravné prostriedky. 

 

4.2 Významné siete technickej infraštruktúry  [1] 

 

  Všetky siete technickej infraštruktúry boli prevzaté od jednotlivých správcov a 

zakreslené do situácie. Pred začatím budovania zariadenia staveniska sa zhotovia 

jednotlivé prípojky technickej infraštruktúry, riadne sa vytýčia a označia ako polohovo aj 

výškovo.  

 

Vodovod:  

 

  Pre potreby stavby bude zhotovená provizórna vodovodná prípojka z verejnej 

vodovodnej siete SEVAK z Ulice Lipová. Pre meranie spotreby vody bude na okraji 

staveniska zhotovená vodomerná šachta s vodomerom a hlavným uzáverom dle. Projektu 

zariadenia staveniska. 

 

Bilance potřeby vody: 

 

36 osôb 180 l/os/deň = 6480 l/deň 

Maximálna denná potreba vody:          Qmax= 6480 x 1,25 = 8,1 m3/deň 

Maximálna hodinová spotreba vody:   Q= 6480 x 1,8/ 24= 484 l/hod=0,13 l/sec 

Roční potřeba vody:                              Qrok = 2957 m3/rok 

 

Kanalizácia: 

 

   Splašková voda zo sociálnych zariadení a provozu staveniska bude odvádzaná 

prípojkou do verejnej kanalizačnej siete SEVAK na Ulici Lipovská. 

Elektrická energia: NN prípojka z verejnej rozvodnej siete SSE vedenej z Ulice Lipovská. 

Prípojka je vedená v zemi v hĺbke 0,5m. 
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Zásobovanie staveniska el. energiou: 

 

Pri projekte zásobenia staveniska el. energiou vychádzame z: 

1. Vypracovanie predbežnej úvahy o odbere, ktorá je podkladom na rokovanie  príslušnými 

orgánmi o možnosti pripojenia na štátnu energetickú sieť. 

2. Stanovenie požiadaviek na neprerušenú dodávku 

3. Rokovania o využití budúcich definitívnych zariadenia pre účely výstavby 

4. Určenie poradia dôležitosti jednotlivých odberných miest, na základe ktorých sú 

dimenzované rozvody 

 

Určenie druhov spotrebičov: 

 

Spotrebiče provozné: P1                                                

Tabuľka č. 3, Výkon spotrebičov P1 [27] 

NÁZOV SPOTREBIČA PRÍKON 

Čerpadlo 10 kW 

Čerpadlo na bet. zmes 20 kW 

Vŕtačka 10x 0,8 kW 

Vykurovacie teleso v bunke 11x 2,50 kW 

Žeriav Libherr 26K.1 35 kW 

Stavebný výťah 20 kW 

Zváračka OKI 250 3x 10 kW 

Ohýbačka ocele Bendof MU 

16 

1,1 kW 

Silomat M-Tec F100/140 22,5 kW 

                              CELKOM: 231,1 kW 

 

Vonkajšie osvetlenie: P3 

                                             

                                                  Tabuľka č. 5, Výkon spotrebičov P3 [27] 

NÁZOV SPOTREBIČA PRÍKON 

Osvetlenie na stavenisku 5x 5kW 

                              CELKOM: 25 kW 
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Spotrebiče pre osvetlenie: P2 

                                              

Tabuľka č. 4, Výkon spotrebičov P2 [27] 

NÁZOV SPOTREBIČA PRÍKON 

Kancelárie 3x 0,9 kW 

Šatne, wc, sprchy 8x 0,8 kW 

Sklady 4x 0,3 kW 

Vnútorné osvetlenie objektu 15x 5,5 kW 

                              CELKOM: 139,15 kW 

 

 

Celkový príkon sa vypočíta z dole uvedeného vzorca: [27] 

 

  

 

P – celkový príkon  [kW] 

P1 – príkon spotrebičov provozných  [kW] 

P2 – príkon vnútorného osvetlenie  [kW] 

P3 – príkon vonkajšieho osvetlenia  [kW]  

 

Celkový príkon: 250,3 kW 

 

Bude navrhnutý jeden  transformátor VINUTA - T1D 320 o príkone 320 kW. 

 

Vnútro staveniskové rozvody NN: 

 

  Podzemné vedenie umiestnené 0,5m pod úrovňou terénu. Rozvod k jednotlivým 

spotrebičom je z odberného miesta vykonaný medenými stočenými vodičmi v obale z 

kaučukového vulkanizátoru. Vodiče musia byť umiestnené tak, aby nedošlo k ich 

poškodeniu mechanickými vplyvmi, a aby boli chránené proti krádeži. V mieste kríženia 

s vnútro staveniskovou komunikáciou musia byť rozvody chránené oceľovými 

chráničkami. Rozvody NN sú podrobnejšie vyznačené vo výkrese č. 10 Zariadenie 

staveniska. 

2
1

2
321 )P*(0,7)PP*0,8P*(0,5*1,1P +++=
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Výpočet úžitkovej  vody: 

 

  Súčet spotrieb pripadajúca na práce vykonávané v období maximálneho výkonu sa 

stanovuje podľa vzorca: [27] 

 
Q1 = (Pn × Kn / t × 3600) [l/s]  
 
  
Kde:  

Q1 - sekundová spotreba vody, 

Pn - spotreba vody v litroch na deň, smenu, 

Kn - súčiniteľ nerovnomernosti pre danú spotrebu, 

t - doba, po ktorú je voda odoberaná, [27] 

 

  Počíta sa sekundové množstvo spotreby vody, na ktoré dimenzujú potrubie 

(maximálny počet robotníkov na stavbe 40). 

 

Tabuľka č.6, Výpočet úžitkovej vody [27] 

SPOTREBA VODY MNOŽSTVO 
[L] 

M.J POČET 
M.J. 

MNOŽSTVO [i] Kn 

PROVOZ      
Ošetrovanie betónu 200 m3 263 52 600 1,6 
Murovanie z tvárnic 300 m3 1140 342 000 1,6 
Omietky 30 m2 5482 164 460 1,6 
Mazaniny 170 m3 38 6290 1,6 
SUMA PROVOZU    565 350 1,6 

SOCIÁLNY PROVOZ      
Hygienické účely 40 zam/sm. 40 3000 2,7 
SUMA SOC. ÚČELY    3000 2,7 

 

 

Q1 = (565 350 x 1, 6 + 3000 x 2, 7 / 8,5 x 3600)  [l / s]  

 

Celková spotreba úžitkovej vody: 0,75  [l / s] [27] 

 

  Potrubie úžitkovej vody pre potreby vybavenia zariadenia staveniska je navrhnuté 

na prietokový výtok 0,8 l/s (DN 32). 
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Výpočet pitnej vody: 

Súčet spotrieb pitnej vody pripadajúce na práce sa stanovuje podľa vzorca: 

 

Q2= (R.N.Kn)/t.3600  [l / s] 

Q2= 0,015 [l / s] 

Kde:  

Q2 - sekundová spotreba vody, 

R – počet užívateľov (robotníkov) 

N – norma spotreby na 1 osobu/deň, smenu v litroch (10 l) 

Kn - súčiniteľ nerovnomernosti pre danú spotrebu, 

t - doba, po ktorú je voda odoberaná, [27] 

 

  Potrubie pitnej vody pre potreby vybavenia zariadenia staveniska je navrhnuté na 

prietokový výtok 0,2 l/s (DN 15). 

 

Požiarna voda: [27] 

 

Hydranty 2 =  6,7  [l / s] 

Navrhuje sa potrubia s prietokovým výtokom 7 l/s  (DN 40). 

 

4.3 Napojenie staveniska na zdroje vody, elektriny, odvodnenie 

staveniska  [1] 

  

  Investor umožní dodávateľovi stavebných prác sa napojiť na staveniskové prípojky 

vody a elektrického prúdu. Úhrada sa bude účtovať na základe samostatnej dohody, ktorá 

bude súčasťou zápisu v zmluve o prevzatí staveniska. Provizórna prípojka vody pre 

potreby staveniska bude vytvorená z verejnej vodovodnej siete z Ulice Lipová. Meranie 

odberu vody na stavenisku sa bude robiť pomocou vodomeru umiestneného vo 

vodomernej šachte, ktorá bude je navrhnutá už pre potreby bytového domu. Pre prevádzku 

zariadenia staveniska treba pitnú, úžitkovú a protipožiarnu vodu. Kanalizácia splašková 

voda zo sociálneho a prevozného zariadenia staveniska sa bude odvádzať pomocou 

kanalizačnej prípojky do verejnej kanalizačnej siete  na Ulici Lipová. Elektrická energia 
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bude k potrebám staveniska pripájaná z verejnej NN siete. Elektrické prípojky budú na 

stavenisku ťahané zemou v hĺbke 0,5m. Na hranici pozemku z Ulice lipová je umiestnená 

skriňa s el. hodinami. Všetky plochy staveniska sú spevnené a odvodnené tak, aby 

nedochádzalo k rozmočeniu pozemku a následného znečisteniu pozemných komunikácií 

a priľahlých plôch. Všetky prípojky sú vyznačené vo výkrese č. 10 Zariadenie staveniska. 

 

4.4 Úpravy z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia tretích osôb, 

vrátane nutných úprav pre osoby s obmedzenou schopnosťou 

pohybu a orientácie  [1]  

 
  Na stavenisko bude zamedzený prístup tretím osobám resp. nepovolaným osobám. 

Preto bude celé zariadenie staveniska chránené mobilným oplotením výšky 2,0m a pri 

vstupe bude tabuľa nepovolaným vstup zakázaný. V nočných hodinách bude stavenisko 

osvetlené svietidlami umiestnenými dle. výkresu č. 10 Zariadenie staveniska. Pri 

vykonávaní stavebných a montážnych prác je potrebné dodržiavať ustanovenia  NV č. 

362/2005 o bližších požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na pracovisku 

s nebezpečenstvom pádu z výšky alebo do hĺbky, zákon č 309/2006 Sb. Zákon o 

zabezpečenie ďalších podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ZBOZP) 

a NV č 591/2006 o bližších minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia 

pri práci na stavenisku. Všetci zúčastnení pracovníci musia byť s predpismi oboznámený 

pred začatím prác a sú povinní používať pri práci predpísané osobné ochranné pomôcky 

podľa vyššie uvedených predpisov. [10, 18, 20] 

 

4.5 Usporiadanie a bezpečnosť staveniska z hľadiska ochrany 

verejných záujmov  [1] 

 

  Na zariadenie staveniska bude využívaný pozemok stavebnej parcely 431/7 o výmere 

2430,42m2 zapísaný v katastrálnom územi mesta Žilina. Usporiadanie staveniska bude 

riešené podľa platných bezpečnostných predpisov, noriem, vyhlášok a zákonov, ktoré 

zaručujú bezpečnosť prevádzky a ochranu susedných území.  
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-Zákon č. 309/2006 Sb 

-Nariadenie vlády č. 591/2006 sb. [10, 18] 

 

4.6 Riešenie zariadenia staveniska, vrátane využitia nových 

a existujúcich objektov  [1] 

  Na stavenisku sa nenachádza žiadny objekt okrem budúceho bytového domu. Tieto 

priestory sa môžu v prípade potreby použiť ako sklady materiálov. Pre skladovanie 

materiálu budú určené miesta ako kryté sklady alebo skládky. Zariadenie staveniska bude 

vybavené prenosnými unimo bunkami FAGUS, ktoré budú slúžiť ako kancelárie, šatne 

a ako sociálne zariadenia. Ďalej sa stavenisko vybaví stavebnými výťahmi, žeriavom a 

kontajnerom na staveniskový odpad. Podrobnejší popis staveniska vo výkrese č. 10. 

Skládky materiálov sú na štrkovom položí, ktoré je únosné, rovné a odvodnené. Výpočet 

plôch skládok staveniska je uvedený podrobnejší v Prílohe č.7- Výpočet plôch skládok ZS. 

 

  Kryté skládky sú oceľové zakryté trapézovým plechom. Podklad voľných skládok je 

zhutneného šterku frakcie 16-32mm. Materiál, ktorého plocha je väčšia ako 4m2 a 

materiál pri ktorého premiestňovaní pripadá na 1 muža váha presahuje 50 kg, sa smie 

skladovať do výšky max 1,2 m Ak sa materiál ukladá pomocou mechanizmov alebo ak sa 

pri ručnej manipulácií nedvíha vyššie než 1,2m, potom sa môže skladovať až do výšky 

2,2m na dočasných a max. 3m na trvalých skládkach. Kusový materiál pravidelných tvarov 

sa môže skladovať do výšky 1,8m, kusový materiál nepravidelných tvarov do výšky 1m. 

 

  Stavba nebude mať žiadny prípadne minimálny vplyv na okolité pozemky a stavby. 

Pri výjazde vozidiel a mechanizmov na verejnú komunikáciu zabezpečiť ich čistenie. 

Stavebný odpad ukladať na legálne skládky s triedením podľa druhu a charakteru. 

Pracovná doba na stavbe bude dodržiavaná podľa aktuálneho zákonníka práce  vzťahujúca 

sa na výstavbu. Väčšie dodávky materiálov na stavbu budú dopravované mimo dopravnej 

špičky t.j. od 9:00 -15:30.Po ukončení výstavby bude nutné upraviť  okolie do pôvodného 

stavu. 

Sociálne zariadenia budú slúžiť k hygienickým a sociálnym potrebám pracovníkov na 

stavenisku. Rozsah sociálneho ZS závisí od počtu pracovníkov, pre ktoré je budované a na 

veľkosti staveniska, kvôli vzdialenosti. Zariadenie musí byť v súlade s platnými 
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hygienickými predpismi, vydanými ministerstvom zdravotníctva. Sociálne zariadenia sú 

navrhnuté na maximálny počet pracovníkov, ktorí sa budú na danej stavbe pohybovať=40. 

 

- Šatne: min. 1,25 m2 na jedného pracovníka = 40 x 1, 25 = 50 m2, sú navrhnuté 4 mobilné 

bunky FAGUS A2 s rozmermi 6,05 x 2,4 m = 14,5 x 4 = 58 m2 

- Záchody muži: navrhnuté sú 2 sedadlá a 2 mušle. 

-záchody ženy: navrhnuté 3 sedadiel. 

- Umyváreň muži: navrhnuté je 4 umývadiel a 2 sprchy  (potreba min. 1 umyvadlo/10  

osôb a 1 sprcha / 20 osôb) Vykurovanie je elektrické. 

Umiestnenie osvetlenia na stavenisku určuje projektant zariadenia staveniska. Rozvody 

osvetlenia a dimenzovanie vodičov navrhne projektant z oblasti elektro. Osvetľovaciu 

trasu je vhodné viesť samostatne z dôvodu koordinovaného zapínania a vypínania kvôli 

úspore elektrického prúdu. Vo vnútri objektov bude osvetlenie vykonané reflektormi 

o výkone 150W, ktoré sú napájané z rozvádzačov. 

 

Žeriav: 

  Navrhnutý žeriav typu Libherr 26K.1. Umiestenie žeriavu viď. výkres č. 10 

Zariadenie staveniska. Podrobnejší popis technických parametrov a dosahov viď. Príloha 

č.6 – Žeriav 26K.1. 

 

4.7 Popis stavieb zariadenia staveniska vyžadujúce ohlásenie  [1] 

 

Stavby zariadenia staveniska nevyžadujú stavebné povolenie ani ohlásenie. 

 

4.8 Stanovenie podmienok pre vykonávanie stavby z hľadiska 

bezpečnosti a ochrany zdravia, plán bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri práci na stavenisku podľa zákona o zaistení ďalších podmienok 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  [1] 
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Je potrebné dodržať: 

- Zákon č 262/2006 Sb., Zákonník práce, v znení neskorších predpisov 

- Zákon č 309/2006 Sb., O zabezpečenie ďalších podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri práci v znení neskorších predpisov 

- Nariadenie vlády č 591/2006 Sb., O bližších minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a 

ochranu zdravím pri práci na stavenisku. 

- Nariadenie vlády č. 362/2005 Sb., O bližších požiadavkách na bezpečnosť a ochranu pri 

zri práci na pracoviskách s nebezpečenstvom pádu z výšky alebo do hĺbky. [14, 10, 18, 20] 

 

4.9 Podmienky pre ochranu životného prostredia pri výstavbe  [1] 

 

  Zhotoviteľ musí najmä dbať na to, aby mechanizmy, stroje a vozidlá pracujúce na 

stavenisku boli v riadnom technickom stave a nedochádzalo k úniku olejov a pohonných 

hmôt. Ak dôjde k úniku ropných látok, zabezpečí zhotoviteľ bezodkladne nápravu na 

vlastné náklady. Jeho postup sa riadi predovšetkým ustanoveniami zákona č. 254/2001 Sb., 

o vodách (vodný zákon) a zákona č 185/2006 Sb., O odpadoch. Pri manipulácii so zdraviu 

škodlivými látkami je povinný zhotoviteľ dodržiavať opatrenia vyplývajúce zo zákona č 

185/2006 Sb., a nariadenie vlády č.148/2006 Sb., O ochrane zdravia pred nepriaznivými 

účinky hluku a vibrácií.  [15, 13, 17] 

 

  Množstvo a druh predpokladaných odpadov, ktoré vzniknú pri výstavbe je 

podrobnejšie popísané v bode 3.2.1 (viď. tab. č. 1, Predpokladané odpady na stavbe). 

 

4.10 Orientačné lehoty výstavby a prehľad rozhodujúcich čiastkových 

termínov  [1] 

 

Predpokladaná dĺžka výstavby:   24 mesiacov 

Začatie výstavby:    5/2012 

Ukončenie výstavby:    5/2013 

Podrobnejší popis termínov a lehôt výstavby je popísaný v Prílohe č.2 – Harmonogram  
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5  DOKUMENTÁCIA STAVBY  [1] 

 

 

5.1 Architektonické a stavebné technické riešenie – tech. správa  [1] 

 

5.1.1 Účel objektu  [1] 

 

  Objekt je navrhnutý ako bytový dom, dom určený pre bývanie.  Budúci bytový dom 

je situovaný na stavebnej parcele č. 431/7 ktorá je majetkom investora. O výmere 

2430,42m2 v katastrálnom území Žilina. Objekt pravidelných štvorcových tvarov s troma 

nadzemnými podlažiami so suterénom, zastrešený plochou strechou. V suteréne sa 

nachádzajú sklady, pre každý byt jeden a technická miestnosť. Na každom podlaží sa 

nachádzajú 4 byty. Celkovo  sa v bytovom dome nachádza 12 bytových jednotiek, 

technické a prevádzkové miestnosti. Jeden byt na 1. NP je riešený pre ľudí so zníženou 

pohyblivosťou. Byty sú riešené ako jedno a dvojizbové s balkónom alebo bez. Objekt má 

jedno schodisko. Konštrukční systém je z keramického systému Porotherm. Pred vchodom 

je navrhnutých 12 parkovacích miest, z toho jedno miesto je pre OSSPO.  

 

5.1.2 Zásady architektonického, funkčného, dispozičného a výtvarného 

riešenia a riešenie vegetačných úprav okolia objektu, vrátane 

riešenia prístupu a užívanie objektu osobami s obmedzenou 

schopnosťou pohybu a orientácie  [1] 

 

  Bytový dom bude riešený ako 4 podlažný  s troma nadzemnými a jedným 

podzemným podlažím. Pôdorysných rozmerov 19,05x18,85m zastrešený plochou strechou 

s hornou hranou atiky v úrovni +9,650. Okolie objektu je udržiavané, doplnené 

s množstvom vysokej a nízkej zelene ktoré treba po dokončení dať do pôvodného stavu. 
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Riešený objekt nezasahuje do jestvujúcej do jestvujúceho urbanistického a 

architektonického riešenia. Architektúra objektu vychádza z funkcie, pre ktorú je 

navrhovaná. Rešpektuje polohu, tvar i charakter terénu. Farebnosť objektu vychádza zo 

súčasných trendov architektúry. Vzor a farebnosť novovzniknutého priečelia je bližšie 

popísaná v PD výkres č. 10 – Pohľady. Objekt je riešený ako atypická murovaná stavba. 

Vstup do objektu je situovaný z južnej strany, riešený pre OSSPO. K vstupu sa dostaneme 

pomocou chodníka z Ulice Lipová. Chodník je široký 2,5m a dlhý 4m. Prístup do objektu 

je úplne bezbariérový s naviazanosťou na okolité plochy. Vstup je zabezpečený rampou 

v sklone 12,5% v súlade s vyhláškou č. 398/2009 Sb., O obecných technických 

požiadavkách zabezpečujúcich bezbariérové užívanie stavieb. Rampa je vybavená 

zábradlím s madlami vo výške 750 a 900mm, vodiacou tyčou vo výške 350mm a obrubou 

výšky 100mm slúžiaca ako zarážka pre slepeckú palicu. Na prvom nadzemnom poschodí 

sa nachádza byt pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. [4] 

 

5.1.3 Orientačné údaje o stavbe  [1] 

 

Plocha pozemku: 2430,42m2 

Zastavaná plocha: 402,5m2 

Percento zastavania: 16,56% 

Bytová plocha celkom:  860m2 

Nebytová plocha celkom:  307m2 

Počet bytov: 12 

 

5.1.4 Technické a konštrukčné riešenia objektov  [1] 

 

Zemné práce 

 

  Z celej plochy staveniska bude sejmutá ornica o hrúbke 200mm. Hĺbenie stavebnej 

jamy sa bude realizovať strojne. Výkopy budú v sklonoch podľa výkresu č. 02 Výkopy. 

Stavebná jama bude dosahovať hĺbku -3,400 a vykopy pre základové pásy hĺbky -3,650. Je 
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navrhnutý pracovný priestor po obvode budúceho objektu v šírke 600mm. Projektant bude 

pozvaný ku kontrole a prevzatí základovej špáry. 

 

Základy  

 

  Sú zhotovené z prostého betónu triedy C25/30. Hĺbka základových pásov je 

v úrovni výkopu -3,650. Rozmery pásov pod obvodovými nosnými stenami a pod 

schodiskom sú 600x550mm. Hrana základu lícuje s hranou obvodovej steny. Rozmery 

pásov pod vnútorné nosné steny sú 700x550mm s presahom 225mm na každú stranu od 

hrany nosnej steny. Základ pod vonkajším schodiskom je z betónu C25/30 šírky 300mm 

a výška základu 1100mm. Podkladová doska je z prostého betónu C25/30 hrúbky 150mm. 

 

Zvislé konštrukcie 

 

- vonkajšia obvodová stena: Porotherm 42,5 T Profi (248x425x249) na maltu Porotherm 

Profi. 

- vnútorná nosná stena: Porotherm  25 AKU P+D (372x250238) na maltu Porotherm TM. 

- nenosné priečky: Porotherm 11,5 Profi (497x115x249) na maltu Porotherm Profi. 

- sadrokartónová stena okolo šácht: Rigips hrúbky 125mm, opláštená z každej strany 

doskami Rigips 1xRF 12,5mm na konštrukciu CW 100 vyplnená minerálnou izoláciou 

hr.100mm. 

-sadrokartónová predsadená stena v kúpelni a WC: Rigips hrúbky 125mm, opláštená 

z jednej strany doskami Rigips 1xRF 12,5mm na konštrukcie. CW 100 bez minerálnej  

izolácie. [23, 34] 

 

Vodorovné konštrukcie 

 

  Vo všetkých podlažiach bol použitý systém keramických stropov Porotherm 

s rovným podhľadom zložený z keramických nosníkov a stropných vložiek MIAKO. 

V stropnej konštrukcií sa nachádza kombinácia osovo vzdialených nosníkov 500 a 625mm. 

Taktiež kombinácia vložiek MIAKO klasických s výškou 190mm a znížených tvaroviek 

o výške 80mm. Pri stúpacích otvorov je výmena zabezpečená pomocou oceľových 

valcovaných I profilov. Na keramické tvarovky sa položia oceľové zvárané siete 
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o rozmeroch oka 150x150mm. Nad betonávka bude zhotovená z betónu triedy C 20/25 

u hrúbke 60mm. Celková hrúbka stropnej konštrukcie je 250mm. Po obvode stropu sú pred 

betonážou osadené väncové tehly Porotherm VT8, súčasťou ktorých je tepelná izolácie. 

Podrobnejšie vo výkrese č. 11. Pôdorys stropu nad 1.NP. 

 

Strecha 

 

  Jednoplášťová plochá strecha s klasickým poradím vrstiev. Atika dosahuje úroveň 

+9,650 so sklonom 3% do vnútra strešného plášťa ktorá, je oplechovaná po celom obvode. 

Odvodenie je riešené do vnútra dispozície metódou rovnakých spádov, spád o hodnote 3%. 

Na streche sa nachádzajú dva strešné vpusťe (SP) a šesť vetracích otvorov (VO). 

Konštrukcia je zateplená tepelnou izoláciou Rigips EPS 100 S Stabil ktorá je zdola 

chránená pred vlhkosťou parozábranou Vedag Vedagard – SK a zhora nalepenou živičnou 

hydroizoláciou Bitagit Mineral a Elastobit ST S40. Celé súvrstvie je zaťažené štrkovým 

násypom hrúbky 40mm.  Vylez na strechu je pomocou rebríka umiestneného na fasáde 

z východnej strany.  Podrobnejšie viď. Výkres č. 8. Pôdorys plochej strechy. 

 

Schodisko 

 

  Všetky schodiska v bytovom dome sú železobetónové a medzi podesty 

z keramických nosníkov a vložiek MIAKO. Schodisko je dvojramenné s 9 stupňami 

v každom ramene. Povrchová úprava je z keramickej dlažby. Chodisko je vybavené 

zábradlím s dreveným madlom vo výške 900mm. Zábradlie presahuje o 100mm prvý 

a posledný stupeň pri oboch ramenách.  Výpočet schodiska viď. Príloha č. 1. 

 

Výplne otvorov 

 

  Otvory sú vyplnené oknami alebo dverami ktoré sú uvedené vo výpise okien 

a dverí. Plastové 8 komorové profily s koeficientom prestupu tepla Uw= 0,7 W/m2K 

s izolačným trojsklom Ug= 0,6 W/m2K. 

 

Úpravy povrchov 
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  Vo všetkých podlažiach je povrch stien a stropov z vápennej omietky štukovej. 

V kúpelnach a vo WC je omietka doplnená do výšky 2500mm keramickým obkladom. 

V kuchyniach je obklad iba vo výške od 600 do 1000mm. Steny na dolnej hrane sú 

upravene buď dreveným alebo keramickým soklíkom v závislosti od druhu podlahy. Výpis 

upravy povrchov je uvedený v legende pri každom výkrese podlažia. Vonkajšie omietky 

tenkovrtsvové silikátové, farebné riešenie viď. Výkres č. 9 - Pohľady.  

 

Podlahy 

 

  V objekte sú navrhnuté dva druhy podláh a to keramická a drevená. Druhy podláh 

sú uvedené v legende pri každom výkrese podlažia. Nášľapná vrstva je tvorená 8mm 

hrubou keramickou dlažbou alebo laminátovou podlahou a 2mm hrubá vrstva lepidla 

respektíve  pružná podložka pod podlahu. Posúdenie a vyhodnotenie podlahy na teréne je 

uvedené v časti 6.3. 

 

Hydroizolácia 

 

  Ako izolácia proti vode a zemnej vlhkosti bola použitá hydroizolácia BITAGIT 40 

mineral hr. 3mm. Na vonkajšej strane je hydroizolácia chránená nopovou fóliou Guttabeta 

Star a ukončená prítlačnou lištou Guttabeta. Hydroizolácia je vytiahnutá 300mm nad terén.  

Na hydroizoláciu plochej strechy je navrhnutá izolácia Elastobit ST S 40 v hr. 4mm 

a Bitagit 40 Mineral v hr. 4mm. Ako parozábrana je použitá Vedag Vedagard SK. Ako 

izolácia pod keramické obklady v kúpeľniach, v kuchyniach a na podlahy v priestoroch 

ktoré prichádzajú ku priamemu kontaktu s vlhkosťou a vodou je navrhnutá tekutá lepenka 

od firmy Den Braven.   

 

Tepelná a zvuková izolácia 

 

  Zvuková a kročajová nepriezvučnosť a izolácia je zaistená izoláciami, ktoré sú 

vložené do podláh. Pri podlahe na teréne je použitá izolácia Rigips EPS S200 Stabill 

hrúbky 100mm a na podlahách nad S01, 1.NP a 2 NP je použitý extrudovaný polystyrén 

hrúbky 60mm. Tepelná izolácia strechy a so spádovými vrstvami sú podrobnejšie uvedené 

vo výkrese č. 8. – Pôdorys strechy.  Posúdenie skladby plochej strechy aj s posúdením 
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kritického detailu je priložené v časti 6.1 a 6.2. Tepelná izolácia obvodového muriva je 

zaistená tehlou Porotherm 42,5 T Profi s továrne vloženou minerálnou izoláciou do dutín 

tehly. ŽB vence sú po obvode zateplené vencovou tehlou Porotherm VT 8 a s vkladaným 

extrudovaným polystyrénom. 

 

Klampiarske prvky 

 

  Oplechovanie atiky a vonkajších parapetov okien je z pozinkovaného plechu 

(alternatívny materiál podľa investora) hr. 0,7mm. Všetky klampiarské konštrukcie oddeliť 

od omietky a rámov okien a dverí silikónovým tmelom. Výpis klampiarskych prvkov bude 

uvedený vo výpise prvkov pri projektovej dokumentácií na realizačnom stupni. 

 

Tesárske prvky 

 

  Vnútorné dvere drevené (dub, farba6600), hladké s poldražkou osadené v drevenej 

skladanej zárubni. (dub, farba 6600). Exteriérové výplne otvorov budú plastové biele. Pred 

výrobou výplňových konštrukcií je nutné overiť skutočné rozmery otvorov priamo na 

stavbe! Výpis tesárskych prvkov bude uvedený vo výpise prvkov pri projektovej 

dokumentácií na realizačnom stupni. 

 

Zámočnícke prvky 

 

  Výpis zámočníckych konštrukcií bude uvedený výpise prvkov na realizačnom 

stupni. Exteriérové oceľové prvky budú pozinkované, opatrené náterom RAL 7031. 

 

Maľby  

 

  Po vyzretí omietky – 1x penetrácia podkladu + 2x maľba napr. PRIMALEX 

POLAR (podľa potreby investora). Sadrokartónové konštrukcie po vypravení plochy 

použiť maľbu RIGIPS podľa technológie výrobcu. 

 

  Pri všetkých prácach je nutné dodržiavať všetky technologické predpisy výrobcov 
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pre vykonávané práce. Všetku dodávateľskú dokumentáciu pred výrobou predložiť na 

schválenie projektantovi. Stavebné úpravy koordinovať s výkresmi jednotlivých profesií. 

 

5.1.5 Tepelne technické vlastnosti  stavebných konštrukcií a výplní 

otvorov  [1] 

 

  Stavba je navrhnutá v súlade s platnou normou ČSN 73 0540-2, Tepelná ochrana 

budov Časť 2 Požiadavky. V rámci bakalárskej práce boli vypracované tepelne technické 

posudky vybraných konštrukcií, viď. kapitola 6., Tepelne technické posúdenie v programe 

TEPLO 2009 a AREA 2009. [7, 28, 29] 

 

5.1.6 Spôsob založenia  objektu s ohľadom na výsledky 

inžinierskogeologického a hydrogeologického prieskumu  [1] 

 

  Na základe inžiniersko-geologického prieskumu sú podmienky pre zakladanie 

jednoduché, nenáročné. Objekt je založený na základových pásoch z betónu C25/25. 

Podkladový betón je navrhnutý z betónu C20/25 v hrúbke 100mm. Podľa 

hydrogeologického prieskumu sa hladina podzemnej vody nachádza v úrovni -5,100 a 

nijak neovplyvňuje založenie objektu.  

5.1.7 Vplyv objektu a jeho užívanie na ŽP a riešenie prípadných 

negatívnych účinkov  [1] 

 

   Stavba je navrhnutá a musí byť zrealizovaná tak aby, neohrozovala život a zdravie 

osôb alebo zvierat, bezpečnosť, zdravé životné podmienky ich užívateľov ani užívateľov 

okolitých stavieb a aby, neohrozovala životné prostredie nad limity obsiahnuté v iných 

predpisoch. Zákon č. 309/2006 Sb., Zákon o zaistení ďalších podmienok bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci. Ďalšími ustanoveniami sú zákon č. 254/2001 Sb., O vodách 

(vodný zákon) a zákona č 185/2006 Sb., O odpadoch. Pri manipulácii so zdraviu 



 

48 
 

škodlivými látkami je povinný zhotoviteľ dodržiavať opatrenia vyplývajúce zo zákona č 

185/2006 Sb., O odpadoch a nariadenie vlády č. 148/2006 Sb., O ochrane zdravia pred 

nepriaznivými účinky hluku a vibrácií.  [10, 13, 15, 17] 

 

  Pri správnej realizácii podľa PD by nemalo dochádzať k výskytu vlhkosti 

v stavebných konštrukciách alebo na povrchu stavebných konštrukcií vo vnútri stavby 

a stavba bude odolávať škodlivému pôsobeniu hlavne vplyvom vlhkosti, podzemnej vode, 

atmosférickým, chemickým vplyvom, žiareniu a otrasom. 

 

  Množstvo a druh predpokladaných odpadov, ktoré vzniknú pri výstavbe je 

podrobnejšie popísané v bode 3.2.1 (viď. tab. č. 1, Predpokladané odpady na stavbe 

byt.domu ). 

 

5.1.8 Dopravné riešenie  [1] 

 

  Riešené územie je dopravne napojené na obslužnú komunikáciu ktorá sprístupňuje 

areál hromadná doprava osôb je riešená situovaním obojstrannej zastávky MHD cca 150 m 

od objektu.  

 

5.1.9 Ochrana objektu pred škodlivými vplyvmi vonkajšieho prostredia, 

proti radonové opatrenia  [1]  

 
  Z radónového prieskumu boli zistené minimálne hodnoty radónu preto nie je 

potrebné zhotovovať ochranu pred radónom. Pred pôsobením vonkajších vplyvov bude 

stavbu chrániť predovšetkým hydroizolácia spodnej stavby, ktorá bude vytiahnutá 300mm 

nad terén. Konštrukciu pred atmosférickou vodou bude chrániť živičné hydroizoláčné pásy 

umiestnené na strešnej konštrukcií a klampiarske prvky atiky a priečelia budovy. Na 

stavebnej parcele sa  nenachádzajú agresívne spodné vody a ani sa nenachádza na 

seizmicky aktívnom a ani na pod dolovanom území. Na pozemku a ani v okolí nie sú 

žiadne bezpečnostné a ochranné pásma a podobne. 
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5.1.10  Dodržanie obecných požiadavkou na výstavbu  [1] 

 

  Pri vypracovaní PD pre stavebné povolenie boli dodržané obecné požiadavky na 

výstavbu. Projektová dokumentácia je zhotovená v súlade s:  

 

 - Stavebným zákonom č. 183/2006 Sb., O územnom plánování a stavebnom ráde 

 - Vyhláškou č. 502/2006 Sb., O obecných technických požiadavkách na výstavbu 

 - Vyhláškou č. 499/2006 Sb., O dokumentácií stavieb 

 - Vyhláškou č. 268/2009 Sb., O technických požiadavkách na stavby 

 - ČSN 73 4301 – Obytné budovy  [12, 1-3, 6] 

   

  Bytový dom je na úrovni prízemia riešený ako bezbariérový, preto rešpektuje 

vyhlášku č. 398/2009 Sb., O obecných technických požiadavkách zabezpečujúcich 

bezbariérové užívanie stavieb. [4] 
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6 TEPELNE TECHNICKÉ POSÚDENIE 

 

6.1 Posúdenie plochej strechy 

 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007)  

 

Název konstrukce:   Plocha strecha 

 

Rekapitulace vstupních dat 

  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:                  20,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:                 -15,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:                 -15,0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  19,0 C 

 Relativní vlhkost v interiéru RHi:              50,0 % (+5,0%) 

  

Skladba konstrukce 

  

 Číslo  Název vrstvy                  d [m]     Lambda [W/mK]       Mi [-] 

   1  Keramický stop Porotherm   0,250            1,100                  23,0 

   2  Parozábrana-Vedag Vedagard SK  0,0015          0,170                     100000,0 

   3  TI - Rigips EPS 100 S Stabil (2)  0,250            0,040                    40,0 

   4  HI - Elastobit ST S 40                   0,004            0,210         35000,0 

   5  HI - Bitagit 40 Mineral                   0,004            0,210         35000,0 

 

 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 

  

Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,785+0,000 = 0,785 

Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,963 
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Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na vnitřním 

povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 

  

Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo tepelné 

mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. Nelze s ní 

proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty zabudované 

konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem naznačuje 

pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 

 

II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 

  

Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 

Vypočtená hodnota: U =   0,15 W/m2K 

U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  

Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných mostů 

(např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

 

III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 

  

Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 

  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 

  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 

  nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

 

Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 

   

POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 

 

Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software [7, 28] 
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6.2 Posúdenie atiky 

 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 

Název úlohy:  Detail Atiky                                

 

Návrhová vnitřní teplota Ti =                   20,00 C 

Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   21,00 C 

Relativní vlhkost v interiéru  Fii =                50,00 % 

Teplota na vnější straně Te [C]:                 -15,00 C 

 

I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 

 

Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =  0,793+0,000 = 0,793 

Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 

Vypočtená hodnota: f,Rsi =  0,834 

  

Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na vnitřním 

povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 

  

f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

 

II. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 

 

Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 

  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 

  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 

  

Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, např. na základě grafických výstupů 

programu. 

Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a 

normovaná metodika výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení 

tepla a vodní páry. Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
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Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení 

tepla a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí.   

 

 

Obr. č.1, Relatívna vlhkosť posudzovaného detailu atiky [29] 

 

Obr. č.2, Pole teplôt posudzovaného detailu atiky [29] 

 

Area 2009, (c) 2009 Svoboda Software [7, 29] 
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6.3 Posúdenie podlahy na teréne 

 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 

Název konstrukce:  Podlaha na teréne  

 

Rekapitulace vstupních dat 

  

Návrhová vnitřní teplota Ti:                 18,0 C 

Návrhová venkovní teplota Tae:                -15,0 C 

Teplota na vnější straně Te:                -15,0 C 

Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  19,0 C 

Relativní vlhkost v interiéru RHi:       50,0 % (+5,0%) 

  

Skladba konstrukce: 

  

Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]       Mi [-] 

   1  Železobeton 1  0,150       1,430            23,0 

   2  Foalbit Al S 40  0,0042       0,210            188240,0 

   3  Isover Orsik  0,200       0,043            1,0 

 

I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 

  

Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,785+0,000 = 0,785 

Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,951 

  

Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na vnitřním 

povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 

 

Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo tepelné 

mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. Nelze s ní 

proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty zabudované 
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konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem naznačuje 

pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 

 

II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 

  

Požadavek: U,N  =  0,24 W/m2K 

Vypočtená hodnota: U =  0,20 W/m2K 

   

U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  

Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných mostů 

(např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

 

III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 

  

Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 

  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 

  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 

     nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

 

Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 

   

POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 

 

Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software [7, 28] 

 

6.4 Posúdenie obvodového plášťa 

 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 

Název konstrukce:  Obvodový plášť 
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Rekapitulace vstupních dat  

Návrhová vnitřní teplota Ti:                 20,4 C 

Návrhová venkovní teplota Tae:                -15,0 C 

Teplota na vnější straně Te:                -15,0 C 

Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 

Relativní vlhkost v interiéru RHi:             50,0 % (+5,0%) 

  

Skladba konstrukce:  

  

Číslo  Název vrstvy            d [m]          Lambda [W/mK]        Mi [-] 

   1  Omítka vápenocementová            0,020                     0,990                   19,0 

   2  Porothemr 425 T Profi            0,425                     0,075            7,0 

   3  Omítka vápenocementová            0,030                     0,990          19,0 

   4  Baumit silikátová omítka               0,0015                   0,700          37,0 

 

I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 

  

Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =  0,793+0,000 = 0,793 

Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =  0,958 

  

Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na vnitřním 

povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 

 

Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo tepelné 

mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. Nelze s ní 

proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty zabudované 

konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem naznačuje 

pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 

 

II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 

  

Požadavek: U,N  =  0,30 W/m2K 

Vypočtená hodnota: U =  0,17 W/m2K 
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U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  

Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

 

III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 

Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 

  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 

  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 

   nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

 

Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti materiálu v 

kondenzační zóně činí: 3,000 kg/m2,rok (materiál: Omítka vápenocementová). Dále bude 

použit limit pro max. množství kondenzátu:  0,500 kg/m2,rok  

Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 

   

Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,1728 kg/m2,rok 

Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 2,9782 kg/m2,rok 

 

Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 

Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

 

Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software [7, -] 

 

Tabuľka č. X, Vyhodnotenie posudzovaných konštrukcií 

POSÚDENIE UN [W/m2K] UDOP.  [W/m2K] USKUT.  [W/m2K] 

OBVODOVÁ STENA 0,38 0,25 0,17 

PODLAHA NA TERÉNE 0,30 0,2 0,2 

PLOCHÁ STRECHA 0,24 0,16 0,15 

OKNÁ 1,7 1,2 0,7 

VSTUPNÉ DVERE 1,7 1,2 0,7 
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Graf. č. 2, Vyhodnotenie posudzovaných konštrukcií 

 

Z posúdenia a vyhodnotenia stavebných konštrukcií je zreteľné že súčiniteľ prestupu tepla 

z cela splňuje normové a taktiež doporučené hodnoty  U. 
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7 TECHNOLOGICKÝ POSTUP ZHOTOVENIA MUROVANÉHO 

OBVODOVÉHO PLÁŠŤA 

 

 

7.1 Obecné informácie 

 

Názov stavby:  Bytový dom 

Miesto stavby: Obec Rudina, k.ú. Žilina 

                                   p.č. 845 

Stavebník:  Mesto Žilina, 

   Štúrová 12 

   010 01, Žilina 

Spracovateľ:    Radoslav Maslák 

     Rudina 158 

      023 31, Rudina 

 

  Technologický predpis rieši bytový dom v obci Rudina na stavebnej parcele č. 

437/7 katastrálneho úradu v Žiline. Ide o celo podpivničený objekt s troma nadzemnými 

podlažiami zastrešený plochou strechou s obráteným poradím vrstiev strešného plášťa. 

Založený je na základových pásoch z prostého betónu pevnostnej triedy C 25/30. 

Konštrukčná výška v suteréne je 2,95m a nadzemných podlaží 3,0m. V podzemnom 

podlaží sú navrhnuté skladovacie priestory pre jednotlivých majiteľov bytov. Na každom 

nadzemnom podlaží sa nachádzajú 4 byty, celkovo sa v objekte nachádza 12 bytových 

jednotiek, technické a prevádzkové miestnosti. Byt na prízemí značený vo výkrese 1.NP 

ako byt D je riešený pre obyvateľov so zníženou pohyblivosťou. Jednotlivé podlažia sú 

spájané jedným hlavným schodiskom. Konštrukčný systém je riešený z tehlových blokov 

Porotherm. Obvodové murivo je navrhnuté z tvárnic Porotherm 42,5 T Profi, vnútorné 

nosné murivo, ktoré slúži aj ako akustická priečka z Porotherm 25 AKU P+D. Vnútorné 

priečky sú tvorené tvarovkami Porotherm 11,5 Profi a sadrokartónovými stenami Rigips 

hr. 125mm. Stropnú konštrukciu tvoria keramické nosníky Porotherm spolu s vložkami 

MIAKO so ŽB balkónmi. 
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7.2 Materiál 

Bytový dom je navrhnutý z keramického systému Porotherm. 

 

 

Obr. č. 3, Rozdelenie materiálu pre murovanie [25] 

 

Použitý tehlový materiál: 

 

Porotherm 42,5 T Profi: 

 

  Rozmery d/š/v  -  248x425x249 

  Objem. Hmotnosť  -  650 kg/m3 

  Objem hmotnosť prvku  -  16,6 kg/KS  [23] 

 

Spotreba tehál  -  16 ks/m2 

  Celková plocha muriva  -  821,02m2 

   Celkový počet tehál  -  13 136 KS   

  Počet kusov na palete  -  40 KS 

  Počet paliet  -  329 KS paliet  [23] 

 

Porotherm 42,5 1/2 T Profi: 

  Rozmery d/š/v  -  123x425x249 

  Objem. Hmotnosť  -  690 kg/m3 
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  Objem hmotnosť prvku  -  8,8 kg/ks  [23] 

 

Spotreba tehál  -  32 ks/m2 

  Celkový počet tehál  -  1806 KS 

  Počet kusov na palete -  80 KS  

  Počet paliet  -  22,6 palety  [23] 

 

Porotherm preklad 7: 

  Tehlové tvarovky  UZ 238/70 

  Betón triedy C25/30 

  Výstuž KARI drôt (W) Bst 500 A 

  Rozmery d/š/v  -  70x238x1000 až 3500 m 

  Hmotnosť: 137 až 151 kg/m2, 35 kg/m  [23] 

 

 

Tabuľka č.7, Výpis Porotherm keramických prekladov 7  [23] 

VÝPIS PREKLAODV OBVODOVÉHO PLÁŠŤA 
POČET PREKLADOV 

7 

ZN. POPIS 
ROZMERY 

[mm] 
ULOŽENIE 

[mm] 
1.NP 2.NP 3.NP Σ 

P1 
5x Porotherm keramický preklad 

7 70x238x1750 125 35 40 40 115 

P2 
5x Porotherm keramický preklad 

7  70x238x1250 125 20 20 20 60 

P3 
5x Porotherm keramický preklad 

7  70x238x2000 125 10 10 10 30 

P4 
5x Porotherm keramický preklad 

7  70x238x2000 125 20 20 20 60 

P5 
5x Porotherm keramický preklad 

7  70x238x1750 125 5 - - 5 
 

                              

   Väncové tehly Porotherm VT 8 sú súčasťou obvodového plášťa murovaného 

obvodového plášťa zadaného objektu ale neuvažujeme s nimi. Sú radené do technolog. 

postupu zhotovenia keramických stropov Porotherm.  

 

 



 

62 
 

Použité malty: 

 

Porotherm Profi:  

  Pevnosť v tlaku  ≥ 10 N/mm2 

  Objem. hmotnosť po zatuhnutí  -  1500 kg/m3  [23] 

 

Z 25 kg suchej zmesi sa získa 20 l čerstvej zmesi pre nanášanie valcom a 19 l čerstvej 

zmesi pre nanášanie vozíkom. Potreba vody  10-11 l na 25 kg suchej zmesi pre nanášanie 

valcom a 7,5 l pre nanášanie vozíkom. Spotreba cca 7 l čerstvej malty na 1m3 muriva pri 

nanášaní valcom a cca 12 l čerstvrj malty pre nanášanie vozíkom. Doba spracovateľnosti  

cca 4hod. (pri teplote 18-20°C). Možnosť korekcie  cca 5 minút.  [23] 

 

Spotreba malty  -  7 l/m3  

  Celkový objem muriva  -  348,93 m3 

  Počet litrov malty z 25 kg vreca suchej zmesi  -  20 l  

  Počet litrov čertvej maltovej zmesi  -  2442,5 l 

  Počet vriec suchej zmesi  -  123 vriec 

  Počet kusov na palete  -  48 vriec 

  Počet paliet  -  2,6 palety  [23] 

 

Porotherm TM: 

  Maximálna zrnitosť 2mm 

  Objem. hmotnosť:  suchej zmesi 0,45 kg/dm3 

                              po zatvrdnutí 0,50 kg/dm3  

  Pevnosť v tlaku ≥ 5N/mm2 

  Potreba vody max. 17-19 l vody / 50 l suchej zmesi 

  Doba spracovateľnosti cca 2 hod. 

  Výdatnosť min. 40l hotové malty / 40 l suchej zmesi  

  Spotreba malty závisí na hrúbke steny a druhu tehál.  [23] 

 

Porotherm AM: 

  Maximálna zrnitosť 2mm. 

  Objem hmotnosť:  suchej zmesi 0,45 kg/dm3 
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                                po zatvrdnutí 0,50 kg/dm3  

   Pevnosť v tlaku ≥ 5N/mm2 

   Potreba vody max. 17-19 l vody / 50 l suchej zmesi. 

   Doba spracovateľnosti cca 2 hod. 

   Výdatnosť min. 40l hotové malty / 40 l suchej zmesi  

   Spotreba malty závisí na hrúbke steny a druhu tehál. 

 Pre založenie stien sa dodáva požadované množstvo zakladacej malty Porotherm Profi 

AM.  [23] 

 

7.3 Doprava a skladovanie: 

   

  Keramické tehly a suché maltové zmesi sú dopravované pomocou nákladného 

automobilu Volvo FL7 – 18t, užitočná nosnosť 8,5t. Hydraulická ruka 7 m s nosnosťou do 

1,1 t. Ložná plocha vozidla 6,2 x 2,4 x 0,8. Tehly Porotherm 42,5 T Profi a doplnkové 

tehly Porotherm 42,5 1/2 T Profi sú dopravované na vratných, zafóliovaných paletách 

o rozmeroch 980x980mm. Malta pre murovanie Porotherm TM je dodávaná vo vreciach 

o objeme 40 l a o hmotnosti 22,5kg, zafóliované na vratných paletách o rozmeroch 1200 x 

800 mm. Hmotnosť palety je cca 1155 kg, na ktorú vojde 55 kusov vriec. Malta pre 

murovanie Porotherm Profi a Porotherm AM je dodávaná vo vreciach o hmotnosti 25kg. 

Zafóliované na vratných paletách rozmerov 1200 x 800 mm. Hmotnosť palety je cca 

1230kg, na ktorú vojde 48 kusov vriec.  Porotherm preklady 7 sú dodávané na nevratných 

drevených hranoloch rozmeroch 75 x 75 x 960 mm po 20 kusoch zopnutých paletovaciou 

páskou. Pri doprave musia byť palety a aj keramické nosníky zabezpečené pásmi proti 

pohybu, aby nedošlo k ich mechanickému poškodeniu. [23] 

   

Keramické prvky sú skladované na skládke materiálov na predom určenom mieste 

podľa výkresu zariadenia staveniska (výkres č. X). Skládka bude zo zhutneného ťaženého 

kameniva frakcie16-32mm. Skladovanie materiálov na paletách max. do výšky 2m, kusové 

materiály max. do výšky 1,8m. Suché maltové zmesi sa skladujú v uzavretých skladoch, 

s podlahou, stenami, izolované proti vlhkosti na drevenom rošte a v uzavretom balení. 

Skladovateľnosť najmenej 9 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale. V priebehu 

výstavby ako pomocné skládky môžu slúžiť už stávajúce miestnosti objektu. Keramické 
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preklady budú uložené na drevených podvalov roztriedené podľa jednotlivých dĺžok resp. 

značenia podľa PD. Materiály chrániť pred mechanickým poškodením a poveternostnými 

vplyvmi. Treba zabrániť aby minerálna izolácia v tehlách navlhla. Pri prejímke sa 

kontroluje kvalita keramických prvkov, či nie sú mechanický poškodené a množstvo 

prvkov podľa dodacieho listu.  [23] 

 

Dodávku materiálov na stavbe preberá stavbyvedúci prípadne osoba ním určená. 

Urobí sa vizuálna kontrola či nedošlo k mechanickému poškodeniu počas prepravy, 

množstvo materiálu podľa dodacieho listu a následne osoba oprávnená zhotoví zápis do 

stavebného denníka. 

 

7.4 Pracovné podmienky: 

 

  Stavenisko je ohraničené oplotením výšky 2,0 m, pri vstupe je umiestnená brána 

výšky 2,0m (Viď. výkres zariadenia staveniska č.10). Príjazd na stavenisko je z južnej 

strany z Ulice Lipová. Príjazdová cesta a stavenisková komunikácia je tvorená zo 

železobetónových panelov. Komunikácia je šírky 6m. Skládky materiálov sú na štrkovom 

položí, ktoré je únosné, rovné a odvodnené. Výpočet plôch skládok staveniska je uvedený 

podrobnejší v Prílohe č.7- Výpočet plôch skládok ZS. Manipulačný priestor medzi 

skládkami má byť minimálne 0,75m široký. Osvetlenie na stavenisku je zabezpečené 

pomocou halogénových svetiel (500W, viď. výkres č. 10 – Zariadenie staveniska). 

Osvetlenie unimobuniek je zaistené pomocou vstavaného osvetlenia buniek.  Pracovné 

podmienky pre zamestnancov sú zabezpečené pomocou unimobuniek UNI-S1 ktoré slúžia 

ako šatne, UNI-S1a ako kancelárie, hygienické priestory tvoria bunky UNI-S2a, UNI-S2b, 

UNI-S2c. Bunky sú umiestnené podľa návrhu a podľa výkresu č.10 Zariadenia staveniska. 

Ďalej sa stavenisko vybaví stavebnými výťahmi, žeriavom a kontajnerom na staveniskový 

odpad. Realizácia keramického obvodového plášťa bude prebiehať od leta do jesene. 

Klimatické podmienky by mali byť priaznivé, nemali by prekročiť teploty nad 25°C 

a klesnúť pod 10°C v pracovnej dobe od 7:00 – 17:00. Kontrola teploty vzduchu sa robí 

ráno o 7:00 a poobede 12:00. Kontrola teploty vzduchu sa zapisuje do stavebného denníka. 
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7.5 Prevzatie staveniska: 

   

  Obvodové nosné konštrukcie bude realizovať dodávateľská firma s vyškolenými 

pracovníkmi pre konštrukčný systém Porotherm T Profi.  Pred prevzatím staveniska sa 

skontroluje vodorovnosť základovej konštrukcie resp. stropnej konštrukcie, správnu 

polohu a výšku dle. PD, či základy, stropná doska dosiahli požadovanú únosnosť. Ďalej sa 

kontroluje požadovaná vybavenosť zariadenia staveniska a čistota staveniska vzhľadom na 

predchádzajúce stavebné činnosti. Budúci podklad pod murivo musí byť čistý hladký bez 

vstupujúcich nerovností a ostrých hrán. Rovinatosť podkladu musí byť na 1m ± 1mm. 

Stavenisko je zo strany objednávateľa predané zhotoviteľovi na základe protokolu 

o predaní staveniska. Podpisom zhotoviteľ potvrdzuje, že stavenisko je vybavené na 

zhotovenie diela. Podmienky prevádzky pre zhotoviteľa sa stanovuje v zmluve o dielo, 

ktoré je povinný dodržať. Zápis do stavebného denníka o prevzatí staveniska robí majster 

dodávateľskej firmy spolu so stavbyvedúcim. 

 

7.6 Obecné pracovné podmienky 

   

  Materiály keramického systému Porotherm je treba chrániť pred poveternostnými 

vplyvmi. U tehál Porotherm T Profi je nutné zabrániť ich prevlhnutiu, pričom dostatočnou 

ochranou je ich neporušená baliace fólia. Teplota prostredia pri murovaní, tuhnutie a 

tvrdnutie malty nesmie klesnúť pod +5°C, lebo by sa narušili chemické procesy 

prebiehajúce v maltách a malty by už nedosiahli výrobcom deklarovaných vlastností. Pre 

murovanie sa nesmie použiť zmrznuté tehly, tj. tehly, na ktorých je sneh či ľad. Zvlášť 

vrchné povrchy stien a parapetov sa majú prikryť nepriepustnými obaly, aby sa nevyplavila 

malta zo škár a aby sa zabránilo tvoreniu výkvetov a vyplavovanie ľahko rozpustných 

hmôt. Bude použitá fólia Porotherm ZIP – H, ktorá sa natiahne na ložnú škáru muriva 

počas dlhších prestávok a po ukončení prác. Majster priebežne kontrolu je vodorovnosť 

a zvislosť vymurovanej konštrukcie pričom musí dodržiavať prípustné odchylky, ktoré sú 

uvedené v tabuľkách č. 8 a 9.  [23] 
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Prípustné odchýlky: 

 

Tabuľka č. 8, Prípustné odchýlky v zvislej rovine  [24] 

Zvislosť Povolená odchýlka 

v rámci jedného podlažia ± 20 mm 

v rámci celkovej výšky budovy ± 50 mm 

zvislá súososť ± 20 mm 

 

Tabuľka č. 9, Prípustné odchýlky vo vodorovnej rovine  [24] 

Rovinnosť Povolená odchýlka 

v dĺžke ktoréhokoľvek 1 metra ± 10 mm 

v dĺžke 10 metrov ± 50 mm 

 

Práce musia byť prerušené: 

 

- Za búrky, silnom daždi, snežení, námraze 

- Zníženej viditeľnosti pod 30m 

-  Mraze pod - 10 ° C 

-  Silnom vetre nad 10,7 m / s  [35] 

 

  Pracovníci budú školený z technológie murovanie zo systému Porotherm T Profi 

preškolený z BOZP a musia byť odborne a zdravotne spôsobilí. Školenie robí buď 

bezpečnostný technik alebo odborne spôsobilá osoba.  Stavbyvedúci prípadne aj iné osoby 

zhotovia zápis do stavebného denníka o školení pracovníkov. Každé školenie sa zapíše do 

bezpečnostnej karty zamestnanca. [36]     

 

7.7 Personálne obsadenie:  

 

Zloženie pracovnej čaty: 

 

- stavbyvedúci 

- vedúci čaty (majster) 
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- traja murári 

- jeden pomocník 

 

Pracovné čaty: 3 

 

- žeriavnik 

                                  

Vedúci čaty: 

 

Organizuje a riadi prácu celej čaty. Zodpovedá za správny technologický postup, 

kvalitu zhotovených práci, zhotovenie odborných murárskych práci a za BOZP. Preberá 

pracovisko a odovzdáva dokončenú prácu. 

 

Murár: 

 

Zhotovuje odborné murárske práce, pracuje podľa pokynov vedúceho čaty a riadi 

pomocných robotníkov. 

 

Pomocník: 

 

Zabezpečuje ručný roznos tehál, čerstvej maltovej zmesi, miešanie maltovej zmesi, 

viaže materiál na záves žeriavu. Vykonáva pomocné práce podľa pokynov murárov alebo 

vedúceho čaty. 

 

Žeriavnik:  

 

Obsluhuje montážny mechanizmus žeriava vrátane bežnej údržby. Musí mať 

žeriavnický preukaz, odborne a zdravotne spôsobilí. 

 

Viazači:  

 

Vyberá a vešia materiál na záves žeriava, musia mať viazačský preukaz. 

 



 

68 
 

Pracovníci čaty musia mať požadovanú kvalifikáciu k vykonávaniu murovania 

obvodového plášťa Porotherm . Pracovníci sú povinný dodržovať predpisy podľa 

stavebného rádu stavby a tiež dodržať podmienky BOZP. 

 

Stroje a pomôcky: 

 

vežový žeriav Libherr 26 K.1. (podrobnejší popis viď. Príloha č. 6) 

hliníkové lešenie firmy Jozef Steiner –označenie 02  

laserový nivelačný prístroj 

čítacie zariadenie lasera 

miešadlo na maltu  

okružná píla stolová  

vyrovnávacia súprava 

murovacie náradie – gumené kladivo, vodováha olovnica, šnúra, murárska naberačka, 

meter, murárske kladivo 

hliníková lata (3; 4 m) 

maltovací valec Porotherm 

plastová vanička, vedro 

 

7.8 Pracovný postup  

 

  Materiál pre murovanie je dopravený na úroveň podlažia S01 pomocou žeriavu 

Libherr 26 K.1. Tehly sú prepravované na paletách a ukladané priamo na podkladnú 

betónovú dosku priamo zo zásobovacieho valníkového automobilu prípadne zo skládky 

tehál, ktorá je vyznačená v PD vo výkrese č.10 - Zariadenie staveniska. Palety sa 

nesústreďujú na jedno miesto aby nedochádzalo k veľkému bodovému zaťaženiu na dosku. 

Ukladajú sa v predpísanej vzdialenosti pracovného priestoru 500-700 mm od vnútornej 

hrany budúceho muriva. Materiálový priestor má šírku 1000 mm a priestor zaisťujúci 

dopravu materiálu v šírke 1200mm. Zobrazené na obrázku č. 4 Schémy organizácie 

pracoviska pre murovanie. [23, 24] 
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LEGENDA:  

A – MANIPULAČNÝ PRIESTOR                            1 – SMER MUROVANIA                                                           

B – SKLADOVANIE MATERIÁLU                        2– TEHLY NA PALETÁCH  980x980mm 

C – PRIESTOR PRE NÁVAŽKU MATERIÁLU     3 – NÁDOBA NA MALTOVÚ ZMES 

  

Obr.č.4, Schéma organizácia pracoviska pre murovanie [24] 

 

  

 Vytýčenie a rozmeranie obrysov budúceho obvodového nosného muriva sa 

zhotovuje podľa PD bytového domu (výkres č.4 pôdorys S01) pomocou pásma 

a nivelačného prístroja. Pred nanesením penetračného náteru sa skontroluje podklad 

základov a potrebne vyspravý a očistí. Podklad určený k nanesení penetracie musí byť 

bezprašný, čistý, súdržný a bez ostrých výstupkov na ktorých by mohlo dôjsť k porušeniu 

hydroizolačných pásov. Oleje tuky a iné nečistoty je treba z podkladu odstrániť. Na 

základové pásy v mieste obvodového plášťa sa nanesie penetračný náter a natavia 

hydroizolačne pásy s pozdĺžnym a priečnym presahom 150mm na každú stranu od hrany 

muriva. Pásy sa k podkladu natavujú pomocou plameňového horáka na plyn (propan-

butan). Pásy musia byť zhotovené vodotesné bez oblastí so vzduchovými kapsami vlnkami 

a realizované podľa platných noriem.  [23] 

 

  Pre správne a kvalitné murovanie je potrebné správne založiť prvú radu tehál. 
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Zameranie sa robí pri podpivničených priestorov až po natavení izolačných asfaltových 

pásov. Cieľom je nájdenie najvyššieho bodu na základovej doske alebo na stropnej doske. 

Pri zakladaní prvého radu vychádzame z tejto výšky. Výšky zistíme pomocou nivelačného 

prístroja a late, prípadne hadicovej vodováhy. V našom prípade bude použitý nivelačný 

prístroj s odmernou latou. [23] 

 

  Pre presné výškové uloženie zakladacej malty sa používa vyrovnávacia súprava od 

firmy Wienerberger, ktorou je možné nastaviť požadovaná šírka a hrúbka nanášanej 

maltovej vrstvy na jednotlivých vrstvách. Nivelačná súprava pozostávajúca z dvoch 

nastaviteľných urovnávacích líšt. Jeden výškovo nastaviteľný prípravok sa postaví na 

najvyšší bod základov alebo stropnej dosky, kde sa vyrovná podľa zabudovanej vodováhy 

do vodorovnej polohy a nastaví sa tak, aby vodiaca lišta vymedzovala požadovanú 

minimálnu hrúbku maltovej vrstvy 10mm. Potom sa do úchytov prípravku na doraz upevní 

lata, na ktorú nastavíme čítacie zariadenie lasera, presne do výšky laserového lúča. Podobu 

zakladania sa už nesmieme s laserovým nivelačným prístrojom a ani s čítacím zariadením 

na lati hýbať. Podľa dĺžky hliníkovej late, ktorú máme k dispozícií sa odmeria vzdialenosť 

druhého vyrovnávacieho prípravku od prvého. Oba prípravky sa pomocou staviacich 

šróbov nastavia do výšky určenej nivelačným prístrojom, a nastaví sa požadovaná hrúbka 

maltového lôžka 425mm. Skontroluje sa vodorovná poloha vodiacich líšt. Pri 

premiestňovaní nastaviteľných prvkov sa jeden ponechá v pôvodnej polohe a druhý sa 

premiestni o dĺžku late v smere postupu kladenia. Smer kladenia je od najvyššieho miesta 

v smere, ktorý uzná za vhodné majster zodpovedný za tieto práce. Premiestnený prípravok 

sa urovná do požadovanej výšky a nastaví jeho vodorovná poloha. Tento proces sa 

opakuje, pokiaľ nie je zhotovený jeden súvislý celok maltového lôžka, napr. v dĺžke jednej 

steny. Pre presnosť urovnania maltového lôžka by sa mala používať lata dĺžky 3m pre 

jednu osobu, alebo dĺžky 4m pre dve osoby. [23] 

 

 Zhotoví sa vyrovnávací pás zo špeciálnej vápenno-cementovej malty Porotherm 

Profi AM , ktorej hrúbka sa môže meniť v závislosti od nerovnosti základov minimálne 

však v hrúbke 10mm. Použitie tepelné izolačnej malty nie je vhodné pretože v prípade 

zatečenia, je táto malta viac náchylná na vznik výkvetom v päte muriva. Nanáša sa ako 

súvislá vrstva, v žiadnom prípade v pruhoch. Malta sa rozmieša ručne podľa návodu 

uvedeného na obale. Treba dbať na správnu konzistenciu zakladacej malty. Po nastavení 
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oboch prípravkov do rovnakej roviny sa môže začať s nanášaním malty medzi prípravky. 

Pri nanášaní malty v danom úseku sa hliníková lata použije ako pomôcka proti padaniu 

malty zo základov. Po nanesení sa malta urovná sťahovaním late až do výšky vodiacich 

líšt. Prebytočná malta sa odstráni. [23] 

 

Prvá rada tehál sa kladie do čerstvej malty rovnomernej konzistencie. V prípade, že 

vyrovnané a stiahnuté maltové lóže je už príliš stuhnuté môže sa bezprostredne pred 

osadzovaním tehál naniesť vrstva tenko vrstvovej malty Porotherm TM. Tehly sa 

pokladajú voľne, tak aby sa nezabárali do malty. V prípade potreby sa urovnajú jemným 

poklepom gumeným kladivom. S murovaním obvodových stien sa začína v rohoch objektu 

osadením rohových tehál, ktoré sa následne skontrolujú výškovo, v horizontálnom 

i zvislom smere. Medzi protiľahlými rohmi z vonkajšej strany sa natiahne vodiaca šnúrka 

prichytená do tehál pomocou koníkov. Šnúrka je odsadená od tehál 1-2 mm a dostatočne 

napnutá. Tehly sa ukladajú na P+D tesne za sebou pozdĺž natiahnutej šnúry. Poloha  

jednotlivých tehál sa úpravy pomocou gumeného kladivka a vodováhy. Pokiaľ posledný 

kus tehly nevyjde ako celý treba ho upraviť pomocou rezacieho náradia. Pri rezaní 

poslednej tehly na požadovaný rozmer je vhodné použiť stranu s drážkami. Zvisle špáry 

medzi tehlami spojené na P+D zostávajú nepremaltované, dorezávané kusy vkladané 

medzi tehly sa premaltujú tepelnoizolačnou maltou Porotherm TM. Prípadná vytekajúca 

malta z ložných špár sa oškrabe murárskou lyžicou. Dbá sa na vodorovnosť vo všetkých 

smeroch a aby medzi jednotlivými tehlami neboli výškové rozdiely. Dovolená výšková 

odchýlka je 1mm aby sa dal výškový rozdiel vyrovnať maltou pre tenké špáry. Presah 

tehlových blokov cez hranu základov alebo stropnej konštrukcie môže byť maximálne 1/6 

hrúbky muriva. Počnúc druhým radom tehly sa muruje na lepiacu maltu Porotherm Profi. 

Malta sa pripravuje ručne podľa návodu na obale. Mieša sa pomocou vŕtačky s miešadlom, 

prípadne ponorným miešadlom. Murovanie nasledujúcich vrstiev sa zhotoví rovnakým 

spôsobom (viď. obr.č.5) tak, že vzdialenosť zvislých špár medzi susednými vrstvami tehál 

je v smere dĺžky steny 125 mm. Treba priebežne kontrolovať zvislosť muriva pomocou 

vodováhy či olovnice. Murovanie priamo zo základovej dosky prípadne stropnej 

konštrukcie je možné do úrovne prvej výšky. Prvá výška sa nachádza 1250mm nad 

úrovňou základovej konštrukcie respektíve stropnej konštrukcie. Pre ďalšie kladenie radov 

muriva je potrebné zhotoviť lešenie, ktoré pozostáva z hliníkových tyčových prvkov 

a pevného dna s nastaviteľnou výškou. Po zmontovaní a osadení lešenia na miesto je 
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možné pokračovať v murovaní druhej výšky až do finálnej výšky múra podlažia, do výšky 

2750mm nad úroveň podkladnej konštrukcie. Priebežne sa kontroluje zvislosť stien, 

dodržanie výškového modulu, previazanie tehál a kontrola otvor podľa PD. [23] 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.5, Postup murovania steny [24] 

 

 

  Pre murovanie rohov sa využívajú doplnkové tehly s označením Porotherm 42,5 1/2 

T Profi. Rohy sa skladajú z doplnkových, celých tehál a rezaných tehál. Ukladajú sa buď 

na zakladaciu maltu pri prvej rade alebo na maltu pre tenké špáry. Osadené tehly sa 

vyrovnajú pomocou gumeného kladiva a skontrolujú v oboch smeroch pomocou krátkej 

vodováhy. Tehly stýkajúce sa v navzájom kolmom smere sa premaltujú maltou Porotherm 

T.  Musí byť dodržaná väzba tehál a to sa zabezpečí zhotovením podľa obr.č.7. Väzba 

rohov a kútov v každej vrstve musí byť oproti tehlám predchádzajúcej vrstve na tom istom 

rohu pôdorysne otočená o 90°. Pri pokladaní ďalších tehál musí byť zabezpečená 

dostatočná dĺžka väzby v stene. Pri tehlách Porotherm je minimálna dĺžka väzby 0,4 x 249 

= 100 mm. Pri zakladaní rohov sa treba riadiť postupnosťou zakladania podľa obr.č.6.  [23] 
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Obr.č.6, Postup zakladania rohov objektu 

 

Obr.č.7, Väzba rohov muriva  [23] 

 

  Ostenie u okien a dverí sa zhotoví pomocou doplnkových tehál Porotherm 1/2+1/2 

T Profi. Murovanie otvorov začína smerom od ostenia, je potrebné pracovať s dostatočnou 

presnosťou, aby drážky v tehlách  nad sebou, resp. vedľa seba, nadväzovali. Postup 

ukladania a kontroly polohy tehál sa nemení oproti ostatným radám. 

 

Obr.č.8, Ostenie u okien a dverí  [23] 
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Nanášanie malty na ložnú plochu tehál je možné zhotoviť troma spôsobmi. 

Pomocou valca alebo vozíka Porotherm. Postup prác s vozíkom alebo valcom je rovnaký. 

Malta sa dávkuje zo zásobníka, odkiaľ sa dostáva pri rovnomernom pohybe valca na ložnú 

plochu už položených tehál. Valec sa ťahá výlučne smerom k sebe, t.j. za rukoväťou. 

Naraz sa nanáša lepidlo v dĺžke cca 4-6 ks tehál. Ak je konzistencia lepiacej malty správna, 

zostáva na rebrách a nezateká do dutín, ani nevyteká pri práci z valca. Tehly by sa mali 

položiť do lepidla najneskôr do 2 min, pri murovaní počas horúcich letných dní aj skôr. Z 

tohto dôvodu  sa odporúča postupovať po kratších úsekoch. Pre ľahšie čistenie sa válec 

pred prvým použitím nastrieka tenkou vrstvou separačného prostriedku. Počas dlhších 

prestávok sa válec ukladá do kade naplnenej vodou aby nedošlo k zaschnutia malty. Po 

ukončení práce sa válec očistí prúdom vody. Druhý spôsob je máčanie tehál do malty. 

Tehly sa uchopia zhora a spodná ložná plocha sa ponorí rovnomerne do pripravenej malty 

pre tenké špáry, max. do hĺbky 5mm. Malta je rozmiešaná a vyliata do plastovej kadi, 

z ktorej sa tehly priamo máčajú. Namočená tehla okamžite osadí na svoje miesto, vyrovná 

a prebytočná malta sa odstráni. Tento spôsob nanášania malty dvojnásobne až trojnásobne 

zvyšuje spotrebu malty. Z toho dôvodu bude použitá prvá možnosť respektíve bude 

použitý univerzálny valec Porotherm šírky 250 mm (návod na použitie valca je súčasťou 

jeho balenia). Keďže sa jedná o stavbu väčšieho charakteru, tento spôsob je vhodnejší 

(viď. obr.č.9). Znižuje spotrebu malty a čas na celkovú výstavu. Znížia sa náklady na 

materiál, práce a v konečnom dôsledku cena za výstavbu bytového domu. [23] 

 

 

               

Graf č.1, Porovnanie spôsobov nanášania malty pre tenké špáry z hľadiska spotreby vody a malty 

[23] 
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  Preklady Porotherm 7 sa osadzujú na výšku, rovnou stranou dole do lôžka 

z cementovej malty (oblou stranou hore). Pri správnom osadení je možné na dolnom líci 

prekladu vidieť nápis dolná strana. Preklady je potrebné  u líca oboch podpor zabezpečiť 

proti preklopeniu pomocou mäkkého radlovacieho drôtu. Keďže je možnosť použitia 

zdvíhacích mechanizmov je výhodnejšie požadovanú zostavu prekladov s vloženou TI 

zhotoviť na podlahe alebo na montážnej ploche. Zostava sa zradluje dostatočne nosným 

drôtom, za tento drôt zdvihne a osadí na miesto do pripraveného maltového lôžka. Hrúbka 

maltového lôžka je 12mm aby sa dodržal výškový modul 250 mm. Pre presnejšie osadenie 

sa používajú drevené kolíky pomocou ktorých sa upravuje poloha prekladov v konštrukcií. 

Styčná špára medzi prekladom a murivom sa dokonalé vyplní cementovou maltou 

a prebytočná malta oškrabe. Treba dbať na dĺžky uloženia a použiť správne nosníky podľa 

označenia v PD. Pre preklady dĺžky do 1750mm je minimálne uloženie 125 mm, u 2000 - 

2250 je to 200 mm a u prekladoch dlhších ako 2500mm je hodnota uloženia 250mm. 

Preklad nesmie byť uložený na tehly upravené orezaním prípadne odseknutím V mieste 

uloženia ide použiť iba tehly celé alebo polovičné , ktoré ako polovičné už boli vyrobené. 

Preklady musia byť podopreté drevenými hranolmi zaistenými v spodnej časti drevenými 

klinmi a uloženými podľa obr.č. 10 -  Schéma podoprenia keramických prekladov.  [23] 

 

 

 

Obr. č.9, Schéma podoprenia keramických nosníkov 

 

            Pred nanášaním lepiacej malty aj pred ukladaním tehál do lepiacej malty pretrieme 

ložné plochy tehál mokrou murárskou štetkou - takto ich zbavíme prachu a tak 

zabezpečíme lepšiu priľnavosť lepiacej malty. [23] 
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  Tehly s minerálnou vatou ide rezať za mokra i za sucha. Na stavbe bude 

k dispozícií stolová okružná píla pre rezanie za mokra. Pri rezaní treba dodržať, aby nádrž 

na vodu rezačky bola v závislosti na počtu rezov minimálne raz denne vyprázdniť, 

poprípade vyčistiť. Pri rezaní treba dbať na to, aby nedošlo k zbytočnému prevlhčeniu 

tehál. Na tehle sa zaznamenáva chýbajúci rozmer dĺžky steny. Na tomto mieste sa zhotoví 

rez. Pri osadení do steny sa perá susednej tehly zatlačia do mäkkej izolačnej výplne 

vyrovnávajúcej tehly, ktorá sa tak môže osadiť bez tepelných mostov. Špáry väčšie ako 

5mm sa celoplošne uzavrú ľahkou maltou Porotherm TM. Vyrovnávacia tehla sa urezanou 

stranou kladie vždy dovnútra steny, nie smerom do ostenia.  [23] 

 

  Tehly sa musia pred spracovaním chrániť proti zvlhnutí. Preto po ukončení prác 

a v prípade dlhších prestojov sa musia okenné parapety a koruny stien zakryť. Bude 

použitá ochranná fólia Porotherm ZIP – H, ktorá musí byť chránená pred účinkami vetra. 

[23] 

 

  Vnútorné nosné steny sa napájajú na keramický obvodový plášť pomocou dvojíc 

plochých stenových kotiev z korozi vzdornej ocele umiestnených do každej druhej ložnej 

špáre. Bude použitá stenová kotva GD KSF od firmy Fischer international.  

 

7.9 Jakosť a kontrola kvality 

 
- Realizácia medzioperačných kontrol podľa plánu kontrol. 

- Písomný protokol o odovzdaní a prevzatí hotových prác. 

- Doloženie atestov, certifikátov alebo schvaľovacích protokolov. 

- Kontrola zhodnosti použitého materiálu s PD. 

- Kontrola vhodnosti prostredia. 

- Osadenie okien, zárubní, zabudovaných prvkov apod. 

- Dodržanie väzby muriva, rozmerov a polohy, rozmiestnenie otvorov podľa PD, šírky  

a vyplnenie škár, kotvenie vnútorných nosných stien. 

- Dodržiavanie limitných povolených odchýlok od zvislosti a rovinnosti. 

- Poskytnutá záruka nad rámec, ktorú určuje zákon. [24] 
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   Kontroly robí stavbyvedúci spoločne s technickým dozorom investora a výsledok 

kontroly sa zapíše do stavebného denníka, podpisom oboch zúčastnených strán. 

 

7.10 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

 

V oblasti právnych noriem BOZP musí sa dodržiavať: 

  

- Zákon č 262/2006 Sb., Zákonník práce, v znení neskorších predpisov 

- Zákon č 309/2006 Sb., O zabezpečenie ďalších podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri práci v znení neskorších predpisov 

- Nariadenie vlády č 591/2006 Sb., O bližších minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a 

ochranu zdravím pri práci na stavenisku. 

- Nariadenie vlády č. 592/2006 Sb,. O podmienkach akreditácie a zhotovenia skúšok 

z odbornej spôsobiloti. 

- Nariadenie vlády č. 11/2002 Sb., Ktorým sa ustanovujú vzhľad a umiestnenie 

bezpečnostných značiek a zavedenie signálov. 

- ČŠN ISO 3864 - Bezpečnostné farby a bezpečnostné značky. 

- Nariadenie vlády č. 361/2007 Sb., ktorými sa stanovia podmienky ochrany zdravia pri 

práci. 

- Nariadenie vlády č. 362/2005 Sb., O bližších požiadavkách na bezpečnosť a ochranu pri 

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

[14, 10, 18, 19, 20-22]  

 

  Dohľad nad dodržiavaním zásad BOZP robí oblastní inšpektorát práce v Žiline. 

Dozor nad bezpečnosťou vyhradených technických zariadení robí Inštitút technickej 

inšpekcie Bratislava. Investor je povinný zaistiť koordinátora bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci na stavenisku. 

 

  Každý pracovník musí byť riadne preškolený oprávnenou osobou zo zásad BOZP 

a musí byť zhotovený a zapísaný záznam o vykonanom školení a overení znalostí 

z predpisov BOZP. Školenie je zapísane v stavebnom denníku. Všetci pracovníci musia 

používať bezpečnostné a ochranné pracovné pomôcky. 
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7.11 Ekológia 

 

  Zhotoviteľ musí najmä dbať na to, aby mechanizmy, stroje a vozidlá pracujúce na 

stavenisku boli v riadnom technickom stave a nedochádzalo k úniku olejov a pohonných 

hmôt. Ak dôjde k úniku ropných látok, zabezpečí zhotoviteľ bezodkladne nápravu na 

vlastné náklady. Jeho postup sa riadi predovšetkým ustanoveniami zákona č. 254/2001 Sb., 

O vodách (vodný zákon) a zákona č 185/2006 Sb., O odpadoch. Pri manipulácii so zdraviu 

škodlivými látkami je povinný zhotoviteľ dodržiavať opatrenia vyplývajúce zo zákona č 

185/2006 Sb., O odpadoch a nariadenie vlády č. 148/2006 Sb., O ochrane zdravia pred 

nepriaznivými účinky hluku a vibrácií. [13, 15, 17 ] 

 

Zhromažďovanie odpadov v sídle firmy:    

   

  V smernici sú jasne stanovené podmienky, ako odpad separovať a zhromažďovať. 

Je dané, ktorá osoba zodpovedá za počet vhodných a riadne označených nádob na odpad a 

zabezpečuje ich pravidelný odvoz.  [13] 

 

Zhromažďovanie odpadov na stavbách: 

 

 Spoločnosť určí, ako nakladať s odpadmi, vyprodukovanými pri realizácii stavieb. 

Zneškodňovanie odpadov sa musí vykonávať spôsobmi neohrozujúcim životného 

prostredie alebo zdravie osôb a v súlade s platnou legislatívou riešiace otázky ochrany ŽP. 

[13] 

 

Nakladanie s nebezpečným odpadom: 

 

 Firma nesmie opomenúť nakladania s nebezpečným odpadom. pri nakladaní s 

takýmto odpadom spolupracujú zodpovední zamestnanci organizácie sa spoločnosťami 

oprávnenými nakladať s týmito odpadmi (spoločnosti vlastniacej príslušná oprávnenia a 

povolenia a disponujúci sklade nebezpečných odpadov vrátane možností prepravy týchto 

odpadov). Pre miesta zhromažďovania nebezpečných odpadov platí, že zhromažďovacie 

prostriedky nebezpečných odpadov sú označené názvom a kategórií odpadov, katalógovým 
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číslom, nápisom "NEBEZPEČNÝ ODPAD" a grafickým symbolom, menom a 

priezviskom osoby zodpovednej za obsluhu a údržbu zhromaždovacieho prostriedku. [13] 

 

  Množstvo a druh predpokládaných odpadov, ktoré vzniknú pri výstavbe je 

podrobnejšie popísané v bode 3.2.1 (viď. tab. č.1, Predpokladané odpady na stavbe 

Bytového domu). 
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8 ROZPOČET 

 
 

8.1 Rozpočet Bytového domu 

 
Tabuľka č. 10, Rozpočet Bytového domu 

 
Kód 

položky 
Popis 

Celková cena 
[CZK] 

D HSV Práce a dodávky HSV 7 669 992,14 
D 1 Zemné práce 499 922,73 
D 2 Zakladanie 326 347,11 
D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 2 708 711,41 
D 4 Vodorovné konštrukcie 2 549 996,64 
D 5 Komunikácie 31 938,64 
D 6 Úpravy povrchov, podláh a osadzovanie výplní 1 105 249,85 
D 9 Ostatne práce a práce búracie 450 825,46 

D 99 Presun hmot 370 003,87 

D PSV Práce a dodávky PSV 8 686 474,91 
  D 711 Izolácie proti vode, vlhkosti a plynom 4 790 561,39 
  D 712 Povlakové krytiny 285 883,65 
  D 713 Izolácie tepelné 792 799,72 
  D 763 Konštrukcie suchej výstavby 109 608,18 
  D 764 Konštrukcie klampiarske 26 744,78 
  D 766 Konštrukcie truhlárske 816 678,02 
  D 767 Konštrukcie zámečnícke 150 785,10 
  D 771 Podlahy z dlaždíc 529 083,88 
  D 775 Podlahy skladané 1 041 420,45 
  D 782 Dokončovacie práce – obklady z kameňa 41 000,42 
  D 784 Dokončovacie práce - maľby 101 909,32 

CELKOVÁ CENA: 16 765 378,73 
 
 

 

  Podrobnejší popis rozpočtu sa nachádza v prílohe č. 4. - Rozpočet bytového domu. 

Rozpočet bol vypracovaný na zadaný projekt Bytového domu v programe KROS plus 

podľa vypracovanej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. [32] 
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8.2 Krycí list rozpočtu 

 

 

Vypracované v programe KROS plus. [32] 
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8.3 Rozpočet murovaného obvodového plášťa 

 
 

Tabuľka č. 11, Rozpočet obvodového plášťa 

 
Kód položky Popis Celková cena [CZK] 

D HSV Práce a dodávky HSV 1 715 564,58 

D 1 Zvislé a kompletné konštrukcie 1 279 532,80 
D 6 Úpravy povrchov, podláh a osadzovanie výplní 279 158,35 
D 9 Ostatne práce a práce búracie 156 873,43 

  D 99 Presun hmôt 59 290,28 
CELKOVÁ CENA:  1 715 564,58 

 
 
 

  Podrobnejší popis rozpočtu sa nachádza v prílohe č. 5. Rozpočet obvodového 

plášťa. Rozpočet bol vypracovaný na zadaný murovaný plášť Bytového domu v programe 

KROS plus podľa vypracovanej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Výkaz 

výmer jednotlivých položiek bol prebratý z položiek celkového rozpočtu Bytového domu. 

[32] 
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9 ZÁVER: 

  Cieľom bakalárskej práce bolo vypracovanie dokumentácii k stavebnému 

povoleniu na zadaný bytový dom, vrátane technologického postupu murovania 

obvodového plášťa, spracovania tepelne technických posudkov, rozpočtov a časového 

plánu výstavby.  Všetky požiadavky  na bakalársku prácu boli spracované a sú jej 

súčasťou.  Práce na bytovom dome začnú 29.05.2012 a dátum ukončenia je  1.05.2013. 

Celková dĺžka výstavby v prepočte na dni je 238.  Objekt bude plne k dispozícii majiteľom 

bytov najneskôr ku dňu 1.6 2013. Náklady na výstavbu a činnosti s ňou spojenu tvoria 

16765378,73 ,-KČ. 
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PRÍLOHY 

 

 

PRÍLOHA č.1 

 

VÝPOČET SCHODISKA 1.NP: 

 

1, K.V.= 3000mm 

    3000/170 = 17,65 stupňa ………….  NAVRHUJEM 18 STUPŇOV 

     

    3000/18 = 166,67 mm……………...  h = 166,67 mm, 

 

2,  2.h + b = 630 

       b = 630 – 2.166,67 

       b = 296,66 mm...........................   b = 300mm, 

 

3,  tgα = 166,67/300 

     α = 29,06°, 

 

VÝPOČET SCHODISKA S01: 

 

1, K.V.= 2950mm 

   2950/170 = 17,35 stupňa ………….  NAVRHUJEM 18 STUPŇOV; 

   2950/18 = 163,89 mm……………...  h = 163,89 mm, 

 

2,  2.h + b = 630 

 

       b = 630 – 2.163,89 

       b = 302,22 mm...........................   b = 300mm, 

 

3,  tgα = 163,89/300 

        α = 28,65°, 
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ZVISLÝ REZ SCHODISKOVÝM PRIESTOROM 
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PÔDORYS SCHODISKOVÉHO PRIESTORU 
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PRÍLOHA Č. 6 

 

ŽERIAV LIBHERR 26K.1 
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Príloha č. 7 

 

KERAMICKÉ MUROVACIE PRVKY: 
 

OZN. 
PLOCH

A 
KS 

VEDĽA 
VÝPOČE

T 
n tc z q Fo 

   [m2] SEBA Q         [m2]  
42,5 T 
Profi 

4,8 6 17 12 7 29,14 1,25 23,31 

25 AKU 
P+D 

5,9 5 5 8 2 20 0,85 23,6 

11,5 
Profi 

1,18 5 5 8 2 20 4,24 4,72 

              
Celková 
plocha: 

 51,63 

 
Poznámka:     Plochy sú navrhnuté na 1 podlažie. 
    Označenie skládky vo výkrese ZS č. 17. 
   Skládka počítaná na palety. 
   Rozmery paliet: 1180x1000 mm, 980x980 mm. 
 
Základné údaje 42,5 T Profi 25 AKU P+D 
Plocha tehál na 1 podlažie 208,45 m2 140,5 m2 

Spotreba materiálu 16 KS/m2 10,7 KS/m2 

Počet kusov na palete 40KS 60 KS 
Potreba 84 paliet 25 paliet 

 
 
KERAMICKÉ STROPNÉ VLOŽKY MIAKO: 
 
 

OZN. 
PLOCH

A 
KS 

VEDĽA 
VÝPOČET n tc z q Fo 

   [m2] SEBA Q           
19/50 
PTH 

5,9 3 5,86 9 7 7,53 0,51 14,82 

8/50PT
H 

1,18 1 1 2 2 1 0,85 1,18 

8/62,5 
PTH 

1,18 1 0,31 2 2 1 0,85 1,18 

              
Celková 
plocha: 

 17,18 

Poznámka:     Plochy sú navrhnuté na 1 podlažie. 
    Označenie skládky vo výkrese ZS č. 17. 
   Skládka počítaná na palety. 
   Rozmery paliet: 1180x1000 mm, 980x980 mm. 
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Základné údaje 19/50 PTH 8/50 PTH 8/625 PTH 
Potreba vložiek na 1 podlažie 2106 KS 148 KS 30 KS 
Počet kusov na palete 72 KS/ paleta 144 KS/ paleta 96 KS/ paleta 
Potreba 29,3 paliet 1,03 paliet 0,31 paliet 

 
 
 
KERAMICKÉ STROPNÉ NOSNÍKY POROTHERM: 
 
 

OZN. Plocha 
KS 

VEDĽA 
VÝPOČET n tc z q Fo F[m2] 

   [m2] SEBA Q             
4000 4,48 4 4 3 2 6 0,89 6,72 8,4 

3500 0,56 4 4 3 2 6 7,14 0,84 1,05 

5000 7,2 4 4 3 3 5 0,56 7,2 9 

5500 6,16 4 4 3 3 4 0,65 6,16 7,7 

3500 3,6 4 4 3 3 4 1,11 3,6 4,5 

5000 7,2 4 4 3 3 4 0,56 7,2 9 

2500+3000 2,4 4 8 3 2 12 1,67 7,2 9 
Celková 
plocha: 

48,65 

 
 
 
Poznámka:    Plochy sú navrhnuté na 1 podlažie. 
    Označenie skládky vo výkrese ZS č. 25. 
 
 
 
 

Keramicke nosníky 
porotherm:  

OZN. DĹŹKA POČET KS 
m1 4000 28 

m2 3500 4 

m3 500 36 

m4 5500 28 

m5 3750 24 

m6 3250 4 

m7 2500 5 

m8 3000 35 
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PLOCHA SKLÁDKY PRE PODOPRENIE KERAMICKÉHO STROPU: 
 
 

OZN. PLOCHA 
KS 

VEDĽA 
VÝPOČET n tc z q Fo F[m2] 

   [m2] SEBA Q             

8000 4,8 3 3 3 2 4,5 63 7,2 9 

3000 2,52 10 7 3 2 10,5 3,97 2,65 3,31 

              Celková plocha: 12,31 
 

Poznámka:     Plochy sú navrhnuté na 1 podlažie. 

    Označenie skládky vo výkrese ZS č. 20. 

   Prvky majú prierez 0,12 x 0,15m.ň 

 

 

PLOCHA SKLÁDKY BETONÁRSKEJ VÝSTUŽE: 

 

Je navrhnutý priestor 7 x 2,5m. 

Betonárska výstuž dĺžok 6m. 

Priemery výstuží: 8, 10, 12 mm. 

Označenie skládky vo výkrese ZS č. 18. 

Plocha skládky 17,5 m2. 

 

 

LEGENDA: 

 

-Z - zásoba materiálu v příslušných měrných jednotkách 

-Q - množství materiálu pro jeden zásobovací cyklus  

-tc - čas trvání zásobovacího cyklu ve dnech 

-n - čas předzásobení materiálem ve dnech 

-Fo - čistá plocha skládky v [m2] 

q - množství materiálu v příslušných měrných jednotkách, 

 které lze uskladnit  na 1 m2 plochy. 

 


