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Anotácia 

Cieľom tejto diplomovej práce bolo navrhnúť technologický postup výstavby polyfunkčného 

objektu v obci Čierne, okrese Čadca na stavebnej parcele č. 5, 6, 16, 17.   

Diplomová práca sa členená do dvoch celkov. Prvá je časť pozemného staviteľstva kde je 

zahrnutá výkresová dokumentácia, sprievodná a technická správa  a druhá technologickú časť, 

ktorá obsahuje technologický postup, v mojom prípade technologický postup prevedenia 

podláh, rozpočet, plán výstavby a zariadenie staveniska. 

.  

 

Annotation 

 The aim of this thesis was to design a technological process for the construction 

multipurporse building in the village of Čierne, district Čadca on building plot no.5,6,16,17. 

The thesis is dividend into two units. The first part of the building construction which 

includes the drawings, and accompanying technical report and the second part of the 

technology, which includes technological process, in my case, technological process design 

floors, budget, schedule and construction site equipment. 
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1. Úvod 

 

Diplomová práca sa zaoberá návrhom technologického postupu výstavby polyfunkčného 

domu. Delí sa na dve časti. Časť pozemné staviteľstvo, kde som vypracovala realizačný 

projekt a  technologickú časť s vypracovaním rozpočtu, technologického postupu, 

harmonogramu a zo  zariadením staveniska.  

Prvá časť bude obsahovať výkresy vypracované v požadovanom rozsahu pre realizačnú 

dokumentáciu. Jedná sa o výkresy výkopov, základov, pôdorysy jednotlivých podlaží, rezy, 

pôdorysom strechy a pohľadmi. Taktiež detaily vybraných prvkov. Textová časť obsahuje 

sprievodnú a súhrnu technickú správu. 

V technologickej časti som sa zamerala na postup prevedenia konštrukčnej vrstvy podláh, 

vypracovala cenovú ponuku v podobe rozpočtu, časového plánovania celej stavby a návrh 

zariadenia staveniska. 

Dôvod, prečo som si vybrala takýto objekt je, že v obci Čierne chýba objekt takéhoto typu, 

ktorý prinesie možnosť ubytovania v podobe izieb - penzión, ktorých je nedostatok a značný 

cestový ruch si  ich vyžaduje. Taktiež chýbajú priestory na predaj nepotravinového tovaru, 

služieb a taktiež je veľký nedostatok bytov, kde v tomto objekte sa nachádzajú 3 bytové 

jednotky určené na bývanie. 

Výstavbou tohto objektu sa čiastočne zvýši životná úroveň v obci.  
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2. Sprievodná správa 

2.1. Identifikačné údaje 

Názov stavby:                                                                        Polyfunkčný objekt, 023 12 Čierne 

Miesto stavby:                                                                       Čierne, p.č.5,6,16,17 

Okres:                                                                                    Čadca 

Charakteristika stavby:                                                          Novostavba 

Investor:                                                                                 František Jurga, Čierne 57, 02313 

Hlavný projektant:                                                                 Anna Štetiarová, Čierne 24, 02313 

Dátum zahájenia stavby:                                                       04/2012 

2.2. Údaje o doterajšom využití a zastavanosti územia, o stavebnom pozemku 

a o majetkoprávnych vzťahoch 

Stavebná parcela č. 5,6,16,17 o rozlohe 2590 m² sa nachádza v intraviláne obce s priamou 

nadväznosťou na komunikáciu č. III/01156. 

Pozemok sa nachádza v rovinatom teréne.  V súčasnosti je nezastavaný, nevyužívaný. 

Stavebná parcela je určená na výstavbu polyfunkčného objektu, čiže tento objekt je zahrnutý 

aj v územnej štúdií obce. Vlastníkom pozemku je investor František Jurga. 

2.3. Údaje o prevedených prieskumoch a napojení na dopravnú a technickú 

infraštruktúru 

2.3.1. Mapové podklady 

 Katstrálna mapa v mierke 1:1000 

 Územný plán obce Čierne v mierke 1:10 000 

2.3.2. Iné podklady 

 zákon č 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve smyslu pozdějších 

předpisů 
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 vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby  

 vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb 

 vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 

2.3.3. Napojenie na vodovod 

Vodovodná prípojka z rúr PE 63x3,8=DN50 a dĺžky cca 13m sa napojí na existujúci vodovod 

z rúr z PVC DN100, tesne pred existujúcim požiarnym hydrantom. Na potrubí bude osadená  

vodomerná šachta s vodomernou zostavou s  vodomerom.  

2.3.4. Napojenie na kanalizáciu 

Dažďová voda zo strechy je zachytávaná dažďovými odpadmi. Odpady sú vybavené lapačmi 

strešných splavenín. Potrubie sa zaústi do verejnej dažďovej kanalizácie. 

Splašková voda je z bytového domu odvádzaná splaškovými zvodmi DN200. Potrubie je 

napojené do verejnej splaškovej kanalizácie. Kanalizácia je  vybudovaná z rúr                    

PVC DN 150 a 200. Dĺžka prípojky 15 m.  

2.3.5. Napojenie na elektrickú energiu 

Vonkajšie rozvody NN pre potreby napojenia riešených objektov navrhujeme napojiť 

z verejného rozvodu el. energie v danej lokalite  ukončeného prípojkovou a istiacou skriňou 

„PRIS3“.  

2.3.6. Napojenie na plynovod 

Plynová prípojka bude napojená na STL plynovod z PE  DN 63, ktorý sa nachádza v blízkosti 

objektu. Napojenie sa prevedie kolmo k osi plynovodu a ukončené bude na hranici pozemku 

v skrinke s HUP. Domová prípojka bude realizovaná z PE DN 32. Dĺžka prípojky 18 m. 

2.4. Informácie o splnení požiadavkou dotknutých orgánov 

Nebolo riešením diplomovej práce. 

2.5. Informácie o dodržaní všeobecných požiadavkou na výstavbu 

V predloženej projektovej dokumentácií sú dodržané nasledovné zákony a vyhlášky: 

- Zákon č 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 
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- Vyhláška č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb 

- Vyhláškou č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb. 

- Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb 

- Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 

2.6. Údaje o splnení podmienok regulačného plánu, územného rozhodnutia, 

poprípade územno - plánovacie informácie u stavieb § 104 odst.1 stavebného 

zákona 

Stavba je v súlade s územným plánom. Stavebný úrad v Čiernom vydal stavebné povolenie 

dňa 11.4.2009. 

2.7. Vecné a časové väzby stavby na suvisejúce a podmieňujúce stavby a iné 

opatrenia v dotknutom území 

Cez pozemok neprechádzajú žiadne inžinierske siete, ktoré by ovplyvnili výstavbu.              

Na pozemku na nevyskytujú žiadne stromy alebo iné porasty, ktoré by bolo nutné vyrúbať. 

Stavba si nevyžaduje iné investície.  

2.8. Predpokladaná doba výstavby spolu s popisom postupu výstavby 

Predpokladaná doba výstavby je 13 mesiacov. Najskôr sa prevedie úprava terénu                      

- odstránenie ornice, výkopové práce, potom nasleduje betonáž základov, následne sa budú 

realizovať zvislé a vodorovné konštrukcie, zastrešenie objektu, osadenie okien, vnútorné 

omietky, dlažby, obklady, podlahy, klampiarske práce, fasáda objektu terénne úpravy, 

chodníky, výsadba zelene. 
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2.9. Štatistické údaje o orientačnej hodnote stavby bytovej, nebytovej, na 

ochranu životného prostredia a ostatné v tis. Kč, ďalej údaje o podlahovej 

ploche budovy bytovej či nebytovej v m², a o počtu bytov v budovách bytových 

a nebytových 

 Podlahová plocha 1. NP ............................................................................................450,428 m² 

Podlahová plocha 2. NP .............................................................................................328,550 m² 

Podlahová plocha 3. NP .............................................................................................174,070 m² 

Obostavaný priestor .................................................................................................3841,473 m² 

Zastavaná plocha...........................................................................................................410,99 m² 

Súpis stavebných objektov 

SO 01 Odstránenie ornice 

SO 02 Polyfunkčný objekt 3841,473 m³ 

SO 03 Prípojka NN 12 m 

SO 04 Vodovodná prípojka 14 m 

SO 05 Kanalizačná prípojka 16 m 

SO 06 Plynovodná prípojka 21 m  

SO 07 Parkovisko a spevnené plochy 

SO 08 Oplotenie 

 

I. Rozpočtová časť 

A. SO 01  Odstránenie ornice 

Plocha: 630 m² 

Cena za bm: 29 kč/m² 

630 * 29 = 18 270 Kč 
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B. SO 02 Obostavaný priestor 

Celkom 3841,473 m³ - z toho 1121, 392 m³ pre ubytovanie a 2720,081 m³ 

služby 

Cena budovy pre ubytovanie 8152 Kč/m³ 

Cena budovy komunálnych služieb 6401 Kč/m³ 

1121, 392 * 8152 = 9 141 587 Kč 

2720,081 * 6401 = 1 711 238 Kč 

C. SO 03 Prípojka NN 

4 x 50 - 70, dĺžka 12 m 

Cena 520 Kč/m 

12 * 520 = 6 240 Kč 

D. SO 04 Vodovodná prípojka 

Dĺžka 14 m 

Cena 4 210 Kč/m 

14 * 4210 = 58 940 Kč 

E. SO 05 Kanalizačná prípojka 16 m 

Dĺžka 16 m  

Cena 3 850 Kč 

16 * 3850 = 61 600 Kč 

F. SO 06 Plynovodná prípojka 

Dĺžka 21 m  

                     Cena 4 150 Kč 

                     21 * 4150 = 87 150 Kč 
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G. SO 07 Parkovisko a spevnené plochy 

Zámková dlažba - 364,3 m²  

Cena 1480 Kč 

364,3 * 1480 = 539 164 Kč 

H. SO 09 Oplotenie 

Pletivo drátené, oceľové stĺpiky 240 m 

Cena 67 990 Kč/ 100 m 

2,4 * 67 990 = 163 176 Kč   

Cena celkom 11 787 365 Kč 

II. Projektové a prieskumné práce 

Honorárová zóna III. 

Započitateľné základy 11 787 365 Kč 

↓ 

z tabuľky vyplýva 7,61 % 

11 787 365 * 0,0761 =  897 018 Kč  = celkový základný honorár 

podiel z celkového honoráru na jednotlivé výkonové fáze 
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č. VF názov výkonovej fáze 

perc. 

podiel 

[%] 

cena [Kč] 

I príprava zakázky 1 8970 

II návrh/štúdie stavby 13 116 612 

III 
dok. prw územné 

riadenie 
15 134 552 

IV 
dok. pre stavebné 

riadenie 
22 197 343 

V 
realizačná 

dokumntácia 
28 251 165 

VI 
dok. pro zadanie 

stavby 
7 62 791 

VII 
spolupráca přri výbere 

dodávateľa 
1 8970 

VIII 
spolupráca pri 

provedení stavby 
11 98 671 

IX 
spolupráca po 

dokončení stavby 
2 17 940 

                    Cena celkom Kč                                                 897 018 

 

III. Náklady na umiestnenie stavby 

 5% z celkovej ceny 11 787 365 Kč 

11 787 365 * 0,05 = 589 368 Kč 

 

IV. Náklady na prevádzkové  súbory 

 0 Kč 

V. Náklady na stroje, inventár a zaríadení 

0 Kč 

VI. Iné investície 

 Cena pozemku: 

  Cena za m
2
 = 220 Kč 

  Celková plocha = 24 000 m
2 
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10 270 * 620 =  5 472 000 Kč 

VII. Rezerva 

 15% z celkovej ceny 11 787 365 Kč 

30 818 000 * 0,15 = 1 768 104 Kč 

VIII. Ostatné náklady 

 0 Kč 

 

 

CELKOM BEZ DPH:  20 513 855 Kč 
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3. Súhrnná technická správa 

3.1. Urbanistické, architektonické a stavebno technické riešenie 

3.1.1. Zhodnotenie staveniska, u zmeny dokončenej stavby tiež vyhodnotenie 

súčasného stavu konštrukcií; stavebne historický prieskum u stavby, ktorá je 

kultúrnou pamiatkou, je v pamiatkovej rezervácii alebo je v pamiatkovej zóne 

Stavenisko sa nachádza na rovinatom teréne v katastri obce Čierne. Stavba bude situovaná   

na parcelách č. 5,6,16,17. V súčasnosti je pozemok nevyužívaný. Cez pozemok nevedú žiadne 

siete, ktoré by bolo nutne kvôli výstavbe premiestňovať.  

3.1.2. Urbanistické a architektonické riešenie stavby, poprípade pozemkov  sním 

súvisiacich 

Predmetom projektu stavby je novostavba polyfunkčného domu situovaného v existujúcej 

zástavbe v obci Čierne.  Člení sa na dva celky - dvojpodlažná časť a trojpodlažná časť.  

Dvojpodlažná časť je zastrešená sedlovou strechou a dvojpodlažná plochou strechou. Tieto 

dve časti sú spojené schodiskom, ktoré je situované na juhozápadnú časť a je prístupné 

z hlavného vstupu. Objekt je riešený ako systém trakt a travé. Objekt nie je podpivničený.  

Výstavbou polyfunkčného domu sa rieši vytvorenie nových priestorov pre služby, obchod 

a bývanie. Urbanistické riešenie je dané územným plánom a požiadavkami investora. 

3.1.3. Technické riešenie s popisom pozemných stavieb a inžinierskych stavieb 

a riešenie vonkajších plôch 

Z dispozičného hľadiska celý komplex objektu je situovaný v existujúcej zástavbe na voľnom 

pozemku. Objekt je riešený ako kombinácia systémov trakt a travé. Nosný stenový systém je 

z presných tvárnic Ytong P4-500 na tenkovrstvú maltu Ytong. Konštrukcie stropu sú 

navrhnuté z bieleho stropu Ytong ktorý sa skladá zo železobetónových nosníkov a stropných 

vložiek. Po obvode je konštrukcia spevnená železobetónovým vencom s armovacími košmi. 

Dispozične sa člení  na dva samostatné celky - dvojpodlažná časť a trojpodlažná časť. Oba 

samostatné celky sú vzájomne prepojené schodiskom so spoločným hlavným vstupom 

z juhozápadnej strany z obecnej komunikácie. Polyfunkčný dom nie je podpivničený. Objekt 

bude využívať existujúce napojenie na verejnú komunikáciu. Parkovacie miesta                     

sú navrhované pred objektom.  Priestory na 1.NP sú sprístupnené priamo z komunikácie, kde 

sa nachádzajú prenajímateľné priestory určené na predaj nepotravinového tovaru 
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a stravovacie zariadenie. So schodiskového priestoru sú sprístupnené na 2.NP priestory pre 

poskytovanie služieb verejnosti a ubytovacie izby - penzión. 3.NP bude slúžiť ako tri bytové 

jednotky –     2-izbové byty. Po obvode objektu je navrhnutý chodník, a pred vstupom            

sa počíta s parkovacími miestami pre majiteľov bytov a návštevníkov penziónu a služieb.  

3.1.4. Napojenie stavby na dopravnú a technickú infraštruktúru 

Budova  bude napojená na komunikáciu č. III/01156.V uvedenej komunikácii sa nachádzajú 

inžinierske siete na ktoré sa objekt napojí, jedná sa o vodovod, plynovod a sieť elektrickej 

energie a kanalizácie.  

3.1.5. Riešenie technickej a dopravnej infraštruktúry včetne riešenia dopravy 

v kľude, dodržanie podmienok stanovených pre navrhovanie stavieb                           

na poddolvanom území 

Nebolo riešením diplomovej práce. 

3.1.6. Vplyv stavby na životné prostredie 

Polyfunkčný objekt nebude mať dopad negatívny na  životné prostredie. 

3.1.7. Riešenie bezbarierového užívania navazujúcich verejne prístupných ploch 

a komunikácií 

V polyfunkčnom objekte sa nachádza v druhom nadzemnom podlaží jedna bunka - penzión 

pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Do druhého poschodia sa osoba 

s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie dostane pomocou zdvíhacej plošiny. 

V kaviarni je jedno WC vyhradené pre zdravotne ťažko postihnutých. Do objektu sa dostať 

pomocou rampy. Vstupné dvere sú otváravé šírky 1500 mm. Riešenia bezbariérových 

prietorov splňajú vyhlášku č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

3.1.8. Prieskumy a meranie, ich vyhodnotenie a začlenenie ich výsledkov do 

projektovej dokumentácie 

Nebolo riešením diplomovej práce. 

3.1.9. Údaje o podkladoch pre vytýčenie stavby, geodetický referenčný polohový 

a výškový systém 

Nebolo riešením diplomovej práce. 
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3.1.10. Členenie stavby na jednotlivé stavebné a inžinierske objekty a technologické 

prevádzkové súbory 

V objekte sú priestory na bývanie, služby, kaviareň a penziónové izby. Priestory na prenájom 

určené k predaji nepotravinového tovaru sa nachádzajú v prvom a druhom poschodí 

v trojpodlažnej časti. Kaviareň sa nachádza v prízemi budovy. Penziónové izby sú v druhom 

nadzemnom poschodí a tri bytové jednotky v treťom nadzemnom poschodí. 

3.1.11. Vplyv stavby na okolité pozemky a stavby, ochrana okolia stavby pred 

negatívnymi účinkami realizácie stavby a po jej dokončení, resp. jej minimalizácií 

Stavba nebude mať negatívny vplyv na okolité stavby a ani na životné prostredie. Viď    

Zákon č. 100 /2001 Sb. o posouzení vlivu na životné prostredie v období přípravy, provádění 

a užívaní stavby, ve znění neskorších předpisu a vyhláška č. 457/2001 Sb. O odborné 

zpusobilosti a o úpravě některých dalších souvisejících a posuzováním vlivu na ŽP, ve znění 

pozdějšich předpisu.  

Odpady, ktoré pri užívaní objektu vznikú budú triedené a pravidelne likvidované podľa 

rozpisu odvozu separovaného zberu obce a podľa  vyhlášky č. 383/2001 Sb. O podrobnostech 

nakládaní s odpady, ve znění pozdějších předpisu. 

3.1.12. Spôsob zaistenia ochrany zdravia pri práci a bezpečnosť pracovníkov, pokial 

nie je uvedený v časti F 

Všetci pracovníci sú preškolení, poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci podľa 

Zákonníka práce  č. 258/2000. Pracovné pomôcky a stroje sa budú pravidelne kontrolovať 

a udržiavať čisté a suché. 

3.2. Mechanická odolnosť a stabilita 

Nebolo riešením diplomovej práce. 

3.3. Požiarna bezpečnosť 

Nebolo riešením diplomovej práce. 
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3.4. Hygiena, ochrana zdravia a životného prostredia 

Projekt spĺňa požiadavky  podľa stavebného zákona s  prevádzajúcimi vyhláškami č. 

183/2006 Sb., o územním  plánování a stavebním  řádu( stavebný zákon). Dokumentácia 

spľńa požiadavky   vplyvu stavby na životné prostredie a ochranu zdravia pri práci podľa 

platných zákonov, vyhlášiek a noriem.  

3.5. Bezpečnosť pri užívaní 

Nebolo riešením diplomovej práce. 

3.6. Ochrana proti hluku 

Nebolo riešením diplomovej práce. 

3.7. Úspora energie a ochrana tepla 

Konštrukčný systém objektu je navrhnutý z pórobetónových tvárnic Ytong P 4 - 500  so 

zateplením fasády polystyrénom Baumit EPS - F hrúbky 50 mm.  

 Tepelne technické posudky, stanovenie celkovej energetickej potreby stavby, energetický 

štítok a energetický preukaz  viď príloha. 

3.8. Riešenie prístupu a užívanie stavby osobami s obmedzenou schopnosťou 

pohybu a orientácie 

Pred objektom  je navrhnuté vymedzené parkovacie miesto pre tieto osoby, prístup do objektu 

je aj cez rampu, schodiská sú vybavené  prepravnými plošinami. Bezbariérové hygienické 

zariadenia na každom poschodí a jedna izba v penzióne je vyriešená bezbariérovo. Prístupy, 

vstupy a priestory splňujú vyhlášku č. 398/2009  Sb. o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

3.9. Ochrana stavby pred škodlivými vplyvmi vonkajšieho prostredia 

Nebolo riešením diplomovej práce. 
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3.10. Ochrana obyvateľstva 

Nebolo riešením diplomovej práce. 

3.11. Inžinierske stavby 

Nebolo riešením diplomovej práce. 

3.12. Výrobné a nevýrobné technologické zariadenia stavieb 

 Nebolo riešením diplomovej práce 
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4. Pozemné (stavebné) objekty 

Architektonické a stavebne technické riešenie 

Objekt je situovaný v existujúcej zástavbe na voľno pozemku.  Člení sa na dva celky - 

dvojpodlažná časť a trojpodlažná časť.  Tieto dve časti sú spojené schodiskom, ktoré je 

situované na juhozápadnú časť a je prístupné z hlavného vstupu. Objekt je riešený ako systém 

trakt a travé. Objekt nie je podpivničený.    

4.1. Účel objektu 

V polyfunkčnom objekte sa v 1 NP nachádzajú priestory na obchod, služby, predaj 

nepotravinového tovaru a kaviareň. Priestory na 1 NP sú prístupné priamo z komunikácie.     

V 2 NP sa nachádzajú prenajímateľné priestory  pre poskytovanie služieb verejnosti 

a ubytovacie izby - penzión. 3 NP bude slúžiť ako tri bytové jednotky  s 2 - izbovými bytmi. 

4.2. Zásady architektonického, funkčného, dispozičného a výtvarného riešenia 

a riešenia vegetačných úprav okolia objektu, spolu s riešením prístupu 

a užívaním objektu osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie 

Polyfunkčný objekt je situovaný v centre obce. Jeho vzhľad zapadá do súčasnej zástavby. 

Navrhnutý objekt je obdĺžnikového tvaru. Jedna časť objektu je dvojpodlažná s plochou 

strechou  a druhá trojpodlažná so sedlovou strechou. 

Vjazd na pozemok je z priľahlej miestnej komunikácie. Plochy určené na parkovanie a taktiež 

pochodzie plochy sú zo zámkovej dlažby. Ostatné plochy sú zatrávnené, spolu so zeleňou.  

Vstup do objektu pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie je pomocou 

šikmej rampy. Dvere sú posuvne otvárané pomocou fotobunky. V kaviarni je jedno 

hygienické zariadenie určené pre osoby s obmedzenou schopnosťou orientácie a pohybu. 

Výstup na 2. NP pre zdravotne ťažko postihnutých   je pomocou rampy. Taktiež jedná 

ubytovacia jednotka je určená pre tieto osoby. Parkovisko pre osoby s obmedzenou 

schopnosťou pohybu a orientácie je umiestnené čo najbližšie k vchodu a bude riadne 

vyznačené. 
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4.3. Kapacita, užitkové plochy, obostavaný priestor, zastavané plochy, 

orientácia, osvetlenie a oslnenie 

V objekte v 3 NP sa nachádzajú 3 bytové jednotky. V 2 NP sú 4 apartmánove izby - penzión, 

kde jeden z nich je určený pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.   

Podlahová plocha 1. NP .............................................................................................450,428 m² 

Podlahová plocha 2. NP .............................................................................................328,550 m² 

Podlahová plocha 3. NP .............................................................................................174,070 m² 

Obostavaný priestor .................................................................................................3841,473 m² 

Zastavaná plocha...........................................................................................................410,99 m² 

Tri bytové jednotky sú orientované na juhozápad. Apartmány na južnú a západnú stranu. 

Kaviareň juhovýchod a plochy určené na služby na západ. 

Celý objekt je presklený veľkými oknami, ktoré zabezpečujú dostatočné prirodzené 

osvetlenie. 

4.4. Technické a konštrukčné riešenie objektu, jeho odôvodnenie vo väzbe na 

použitie objektu a jeho požadovanú životnosť 

Objekt je murovaný, použitý systém pórobetónových tvárnic YTONG. Objekt je založený pod 

obvodovým múrom základovými pásmi a stĺpom osadeným v pätke zo železobetónu. Stropné 

konštrukcie sú riešené tzv. biely strop YTONG zložený z nosníkov a stropných vložiek. 

Trojpodlažná časť je riešená prekrytím sedlovou strechou, vytvorenou dreveným krovom na 

oceľových väzniciach,  so strešnou krytinou Bramac na latovaní. Nad dvojpodlažnou častou je 

plocha strecha so ŽB doskou. Schodisko je železobetónové monolitické. Vnútorné nenosné 

priečky sú z tvárnic YTONG. 

Fasáda je riešená z Baumit univerzálneho základu a Baumit silikónovej omietky, vonkajšie 

zábradlia a konštrukcie budú nerezové. 
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4.5. Tepelne technické vlastnosti stavebných konštrukcií a výplní otvorov 

Systém Ytong splňuje požiadavky na tepelne technické vlastnosti stavebných konštrukcií. 

Výplne dverí a okien sú zvolené také aby splňovali podmienky tepelného odporu a súčiniteľa 

pretupu tepla podľa  ČSN 73 0540 - 2:2002 Tepelná ochrana budov - čast 2.  Súčiniteľ 

prestupu tepla obvodového múriva       P 4 - 500 je  Un = 0,36 [W/m².K].  Súčiniteľ prestupu 

tepla zasklenia okien je Un = 1,1  [W/m².K].  

4.6. Spôsob založenia objektu s ohľadom na výsledky inžinierskogeologického 

a hydrogeologického prieskumu 

Objekt je založený v nezamrznej hĺbke 1600.mm. Základové pásy pod obvodovou 

konštrukciou sú navrhnuté v hrúbke 600 mm. Pod vnútornými nosnými stenami 500 mm 

a základ pre schodisko v šírke 300 mm. Spodná voda sa nachádza v hĺbke 10 m pod úrovňov 

základovej škáry. 

4.7. Vplyv objektu a jeho užívanie na životné prostredie a riešenie prípadných 

negatívnych účinkov 

Polyfunkčný objekt nebude mať žiaden negatívny vplyv na životné prostredie pri výstavbe. 

Plní požiadavky zákona č. 100/2001 o posuzovíni vlivu na životní prostředí. 

4.8. Komunikácie 

Spevnené plochy a plochy určené na parkovanie sú zo zámkovej dlažby sivej farby hrúbky    

10 cm uloženej do štrkovej vrstvy hrúbky  12 cm z frakcie 0-2 mm a zapieskované. Vrstva 

pod štrkovou vrstvou bude zhutnená vibračnou doskou. Červenou dlažbou budú označené 

parkovacie miesta.  

4.9. Ochrana objektu pred škodlivými vplyvmi vonkajšieho prostredia, 

protiradónove opatrenia 

- V mieste stavby nebol zistený výskyt radónu 

- Objekt sa nenachádza na poddolovanom území 

- V mieste stavby neboli zistené agresívne spodné vody 
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- Územie sa nenachádza v mieste seizmicity 

- Objekt sa nenachádza v povodňovom území 

4.10. Dodržanie všeobecných požiadavkou na výstavbu 

Pri výstavbe musia byť dodržané príslušné EN, ČSN, vyhlášky predovšetkým Vyhláška 

268/2009 o technických požadavcích na stavby.   
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5. Stavebne  konštrukčná časť  

5.1. Popis navrhnutého konštrukčného systému stavby, výsledok prieskumu 

jestvujúceho stavu nosného systému stavby pri návrhu jej zmeny 

Obvodové murivo, nosné a nenosné priečky sú navrhnuté z tvárnic Ytong. Schodisko je ŽB. 

Stropy sú prevedené tzv. ako biele stropy, materiál Ytong. Po obvode sú stužené ŽB vencom 

spolu s vencovou tvárnicou Ytong.  Preklady u okien a dverí sú navrhnuté zo systému Ytong. 

U prekladov väčších ako ponúka systém Ytong budú preklady navrhnuté z U tvárnic, 

vystužené armatúrou a tepelnou izoláciou. Strecha v trojpodlažnej časti sedlová, 

dvojpodlažnej časti plochá. 

5.2. Navrhnuté výrobky, materiály a hlavné konštrukčné prvky 

5.2.1. Zemné práce 

Najskôr sa prevedie odstránenie ornice o hrúbke 300 mm. Prevažná časť zeminy  bude 

prevezená na skládku, ktorú si zaistí investor. Zemina, ktorá nebude prevezená na depóniu sa 

použije na spätné zasypanie a terénne úpravy. Následne geodet vytýči obrysy budovy a označí 

ich lavičkami s vyznačenými výškovými bodmi. 

  Zemné práce pozostávajú z výkopu rýh pre základové pásy a jamu pre pätku. Výkopy budú 

prevedené strojovo, dokopávky ručne. Výkopy v piesčitých hlinách hlbšie ako 1500 mm je 

nutne pažiť pomocou drevených výpažníc.  Štrkopieskové násypy hrúbky 150 mm pod 

podkladný betón zhutniť na únosnosť minimálne 100 kPa. V hlavných stavebných jamách sa 

prevedie odvodnenie pomocou perforovaných plastových trubiek.  

Pri výkopových prácach musí byť dodržaná bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. 

5.2.2. Základové konštrukcie 

Objekt je založený na plošných základoch v nezamrznej hĺbke 1600 mm. Pod obvodovou 

stenou a pod vnútornými nosnými stenami  sa navrhujú základy širky 600 mm, pod vnútornou 

nosnou stenou hrúbky 300 mm šírky 500 mm. Oceľový stĺp bude osadený do základovej 

pätky rozmeru 1800 x 1800 mm v hĺbke 1,0 m. Betón základových konštrukcií má triedu       

C 20/25. Minimálna hĺbka základových pásov je v nezamrznej hĺbke  1600 mm. Schodisko 

bude založené na základovom  páse šírky 300 mm, v hĺbke 950 mm. 
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Základová doska bude prevedená zo železobetónu betónu C 20/25. Hrúbka základovej dosky 

je 150 mm, vystužená kari sieťou KY 50 8,0/150 x 8,0/150 mm na spodnom okraji. Pod 

základovou doskou sa nachádza vrstva štrkového podsypu s hrúbkou 150 mm. Základové 

konštrukcie sú zateplené doskami Rigips EPS hrúbky 50 mm. Zvislá tepelná izolácia 

základových pásov  je po celej výške základových pásov.  

Po odkrytí základovej škáry je nutné prizvať statika, ktorý posúdi základové pomery a spresní 

ďalší postup stavebných prací. Základové konštrukcie sú vykreslené na výkrese č. 4 základy 

5.2.3. Zvislé konštrukcie 

Obvodové konštrukcie  sú prevedené z presných tvaroviek Ytong P4 - 500 na tenkovrstvú 

lepiacu maltu Ytong. 

Nosné priečky budú vymurované z Ytong presných tvárnic P 2 - 350 šírky 375 mm           

a 300 mm.  Nenosné priečky sú vyhotovené z presných tvárnic Ytong pre nenosné steny. 

Všetky tvárnice a preklady sú murovaná na tenkovrstvú lepiacu maltu Ytong. Murovacie 

práce realizovať podľa technologického predpisu firmy Ytong.  

5.2.4. Vodorovné konštrukcie 

Vodorovné  konštrukcie sú navrhnuté ako biele stropy Ytong. Biely strop je zložený              

zo stropných vložiek z pórobetónu P2 - 500, prefabrikovaných nosníkov PKT a betónovej 

zálievky s kari sieťou 6 x 6/ 150 x 150 mm z betónu C 20/25. Vence sú riešené pomocou 

vencovej tvárnice, ktorú lepíme tenko vrstvovou maltou na celej úložnej ploche, rovnako aj na 

čele.  Výstuže sú vo forme armokošov s krytím výstuže betónom minimálne 20 mm. 

Schodisko je ŽB, doskové, hrúbky 200 mm šírky 1200 mm. V 1 NP je dvojramenné s počtom 

stupňov v ramene 9. V 2 NP má schodisko jedno rameno s 9 stupňami. Do 3 NP sa dostaneme 

po jednoramennom schodisku s 5 stupňami, ktoré sa rozdeľuje z podesty na dve 

jednoramenne s výstupom na plochu strechu so 6 stupňami a s prístupom k bytom                  

so 4 stupňami. 

 Preklady nad okennými a dvernými otvormi sú prevedené z Ytong prekladov. Otvory           

so svetlosťou väčšou ako je 2000 mm, preklady budovať pomocou U- profilov firmy Ytong, 

s vloženou výstužou - armokošmi podľa statického výpočtu, vloženou tepelnou izoláciou 

a zaliatím betónom C20/25.  
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5.2.5. Krov 

Na obvodový veniec sa uložia pomúrnice 100x220, ktoré budú mimo vikierov. Podlažia sa 

lepenkou. Uchytenie je pomocou HILTY kotiev HVA M16, ktoré trčia zo železobetonového 

venca. Krokvy budú poukladané osovo 0,9 m na pomúrnicu a oceľovú väznicu 2x U 220 

zvarenú. Krokvy 100x220 dĺžky 6745 mm sa k väznici pripevnia pomocou platničky 

navarenej na väznici a svorníkov. Klieštiny budú priložené obojstranne ku krokve a spojené 

svorníkmi M20. Konštrukcia by sa mala zavetriť v pozdĺžnom smere. Krokvy nad vikiermi 

dĺžky 3530 mm budú osadené na oceľovej väznici a drevenej väznici. Osovo max 0,9 m. 

Betónové tašky Bramac uložené na laťovaní ktoré je pribité na kontra latách. Celá konštrukcia 

musí byť natretá náterom proti hmyzu, plesniem a hubám. Oceľový konštrukcia opatrená  

náterom 2x základ, 2x vrchný. 

5.2.6. Strecha 

Trojpodlažný objekt je prekrytý sedlovou strechou. Strešná krytina je  z tašiek Bramac 

Moravia. Nad schodiskom je navrhnutá plochá strecha v spáde 2 % a voda bude odvedená na   

strechu ktorá bude nad dvojpodlažnou časťou objektu. Hrúbka železobetonovej dosky        

200 mm. Plocha je vyspádovaná do dvoch strešných vpustí ktoré budú zvukovo odizolované 

aby nerušili pri odvádzaní vody obyvateľov domu. 

5.2.7. Komunikácie 

Prístup k objektu bude z hlavnej komunikácie po príjazdovej ceste z dlažobných kociek sivej 

farby šírky 5,0 m na parkovisko pre 15 vozidiel ktoré budú vyhradené pre jednotlivé obchody, 

byty  a služby. Dve miesta budú vyhradené pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu 

a orientácie  a riadne označené.  

5.2.8. Vnútorné povrchové úpravy 

V interiéry budú použité vapenné omietky značky Baumit, v miestnostiach so zvýšenou 

vlhkosťou vápenatocementové Baumit, nanášané strojovo. Styk dvoch rôznych materiálov je 

potrebné prestierkovať. Všetky rohy a nárožia sa upravia pod omietkovými profilmi. V 3. NP 

sadrokartónové hladké podhľady, typ Rigips RF hr. 15 mm na oceľovom rošte 

s protipožiarnou odolnosťou 30 min. 

V hygienických zariadenia na vodorovné konštrukcie použijeme keramické dlažby a na zvislé 

konštrukcie sa použijú keramické obklady. Taktiež keramické obklady parapetov 

v hygienických zariadeniach a pri kuchynských linkách. Výška jednotlivých obkladov 
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uvedená vo výkresoch pôdorysov jednotlivých podlaží. Podlahy budú obsahovať sokel výšky 

150 mm. 

5.2.9. Vonkajšie povrchové úpravy 

Vonkajšie omietky Baumit - Silikát, s farebnými odtieňmi uvedenými na výkrese č.12,13 -  

Pohľady. 

5.2.10. Výplne otvorov 

Okenné konštrukcie sú plastové odtieň mahagón s izolačným dvojsklom. Súčiniteľ prestupu 

tepla U = 1,1 W/m².K. Dverné konštrukcie sú plastové, farebný odtieň mahagón. Parapety sú 

súčasťou dodávky okien, vrátane celoobvodového nerezového  kovania. Priestor medzi 

rámom okna a ostením sa vyplní PUR penou. Vnútorné dverné konštrukcie sú dýhovane, 

farebný odtieň mahagón. Osadené v oceľovej zárubni. Dvere do jednotlivých bytov a izieb - 

penzión sú bezpečnostné materiál drevo, odtieň mahagón. Hlavný vstup do objektu a vstupy 

do priestorov určených na prenájom sú celopresklené automatické posúvne. 

5.2.11. Izolácia proti zemnej vlhkosti 

Na základovú dosku bude použitá izolácia proti zemnej vlhkosti Fólia Fatrafol 803, na ktorú 

sa položí vode odolná tepelná izolácia Baumit Podlahový polystyrén PSE 100  hrúbky 80 mm, 

ďalej PE fólia, cementová mazanina Baumit MG o mocnosti 55 mm, samo nivelizačná stierka 

Baumit s penetračným náterom 3 mm a keramická dlažba do tmelu. 

Fólia fatrafol plní funkciu aj proti možnému výskytu radónu. Jednotlivé materiály sa ukladajú 

podľa pokynov danými výrobcami.  

5.2.12. Tepelná izolácia 

Tepelná izolácia podlahy v 1. NP - Baumit Podlahový polystyrén PSE 100 hrúbky 80 mm. 

Tepelná izolácia podlahy v 2. a 3. NP - Baumit Podlahový polystyrén PSE 100 hrúbky         

30 mm. 

Tepelná izolácia strechy  NOBASIL 100kg/m³, celková hrúbka 240 mm, z toho 60 mm medzi 

dreveným roštom zo spodnej strany, ostatne do dreveného roštu medzi drevenými krokvami.  

Tepelná izolácia konzol Baumit XS 022 hrúbky 60 mm zospodu, zvrchu 30 mm.  
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5.2.13. Akustické a protihlukové izolácie 

Pri realizácií podláh oddeliť od steny a priečky cementovú mazaninu okrajovou dilatačnou 

páskou hrúbky 15 mm firmy Baumit. 

5.2.14. Klampiarske konštrukcie 

Klampiarske výrobky sú vyrobené z medeného  plechu. Oplechované budú žľaby, okapy, 

atiky, odpad. Parapety sú oplechované z titanzinkového plechu hrúbky 0,8 mm Všetky 

klampiarske konštrukcie oddeliť od omietky a rámov silikónovým tmelom Parafix odtieň 

transparentný. 

Výpis klampiarskych konštrukcií uvedený v prílohe Výpis klampiarskych výrobkov 

5.2.15. Stolárske konštrukcie 

Vnútorné dvere budú dyhované osadene do oceľovej zárubne. Dverné prahy drevené, šírky 

podľa typu dverí. 

5.2.16. Podlahy z dlaždíc  

Keramická dlažba sa osadí do tmelu na samo nivelizačnú stierku s penetračným náterom.    

Na schodisku použiť špeciálnu protišmykovú dlažbu. Výška soklov 150 mm. V hygienických 

zariadeniach dlažba do výšky, ktorá je uvedená vo výkresoch č. 4,5,6  

 Pri všetkých prácach musí byť dodržaná BOZP 

 Pri vykonávaní prác musia byť dodržané technologické postupy dané výrobcami 

5.3. Hodnoty užitných, klimatických a ďalších zaťažení uvažovaných pri 

návrhu nosnej konštrukcie 

V riešenej lokalite prevláda západný vietor, s priemernou rýchlosťou 25 m/s. Pozemok sa 

podľa mapy charakteristického zaťaženia snehom nachádza v V. snehovej oblasti. 

5.4. Návrh zvláštnych, neobvyklých konštrukcií, konštrukčných detailov, 

technologických postupov 

Pri výstavbe nebudú použité žiadne neobvyklé konštrukcie, konštrukčné detaily ani 

technologické postupy. 
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5.5. Technologické podmienky postupu prací, ktoré by mohli ovplyvniť 

stabilitu vlastnej konštrukcie, prípadne susednej stavby 

Práce, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu vlastnej konštrukcie nie sú počas výstavbe 

plánované. 

5.6. Zásady pre prevedenie búracích prací a podchytovacích prací 

a spevňovanie konštrukcií, či postupov 

V tomto projekte sa neriešia. 

5.7. Požiadavky na kontrolu zakrývaných konštrukcií 

Počas výstavby sa budú pravidelne konať kontrolné dni za účasti stavebníka, stavebného 

dozoru, investora a ďalších dotknutých orgánov. Stavebník zodpovedá za všetky práce 

prevedené na stavbe, a je povinný pred každou betonážou konštrukčných prvkov prizvať 

stavebný dozor na prebratie konštrukcie  a následne urobiť zápis do stavebného denníka. 

5.8. Zoznam použitých podkladov, ČSN, technických predpisov, odbornej 

literatúry, software 

Zoznam použitých podkladov viď. Zoznam použitých zdrojov - zákony, normy, vyhlášky. 

5.9. Špecifické požiadavky na rozsah a obsah dokumentácie pre realizáciu 

stavby, prípadne dokumentácie zaisťované ich zhotoviteľom 

Žiadne špecifické požiadavky na rozsah a obsah dokumentácie nie sú požadované. 
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Prílohy: 

  

 Príloha č. 1 

 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:  -12,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:  5,0 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  Štěrk  0,150       0,650  15,0 

   2  Beton hutný 1  0,150       1,230  17,0 

   3  Folie Tatratex  0,0001       0,160  15000,0 

   4  Fatrafol 814  0,0025       0,350  13000,0 

   5  Folie Tatratex  0,0001       0,160  15000,0 

   6  Baumit PSE 100S  0,080       0,036  10,0 

   7  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 

   8  Baumit poter MG  0,055       1,400  2,0 

   9  Stěrka samonivel. Baumit   0,003       0,960  38,0 

   10  Dlažba keramická do malty 0,012       1,010  200,0 

 

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

  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,477+0,000 = 0,477 

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,915 

  

  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  =   0,60 W/m2K 
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  Vypočtená hodnota: U =   0,36 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 0,5 kg/m2.rok, 

   nebo 5% 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 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 

 Název úlohy:   DP KUT                         

 

 Návrhová vnitřní teplota Ti =   19,00 C 

 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   20,00 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 =   0,789+0,000 = 0,789 

       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 

  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,906 

  

  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. 

  

  

  Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 

  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 

 

 

 Area 2009, (c) 2009 Svoboda Software 
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DVOUROZMĚRNÉ STACIONÁRNÍ POLE TEPLOT 

 A ČÁSTEČNÝCH TLAKŮ VODNÍ PÁRY 

 

 podle ČSN EN ISO 10211-1 a ČSN 730540 - MKP/FEM model 

 

 Area 2009 

 

 

 Název úlohy :  Area_Anna                      

 Varianta                                 

 Zpracovatel :  Anna Jurgová                   

 Zakázka :           DP                             

 Datum :           25.10.2011      

 

 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 

 Základní parametry úlohy : 

 

 Parametry pro výpočet teplotního faktoru: 

 Teplota vzduchu v exteriéru:  -15.0 C 

 Teplota vzduchu v interiéru:   20.0 C 

 

 Parametry charakterizující rozsah úlohy: 

 Počet svislých os:     65 

 Počet vodorovných os:     73 

 Počet prvků:   9216 

 Počet uzlových bodů:   4745 

 

 Souřadnice os sítě - osa x (m) :  

 0.00000 0.01563 0.03125 0.04688 0.06250 0.07813 0.09375 0.10938 0.12500 0.14063  

 0.15625 0.17188 0.18750 0.20313 0.21875 0.23438 0.25000 0.26563 0.28125 0.29688  

 0.31250 0.32813 0.34375 0.35938 0.37500 0.39063 0.40625 0.42188 0.43750 0.45313  

 0.46875 0.48438 0.50000 0.51563 0.53125 0.54688 0.56250 0.57813 0.59375 0.60938  

 0.62500 0.64063 0.65625 0.67188 0.68750 0.70313 0.71875 0.73438 0.75000 0.76563  

 0.78125 0.79688 0.81250 0.82813 0.84375 0.85938 0.87500 0.89063 0.90625 0.92188  

 0.93750 0.95313 0.96875 0.98438 1.00000  

 

 Souřadnice os sítě - osa y (m) :  

 0.00000 0.00625 0.01250 0.01875 0.02500 0.03125 0.03750 0.04375 0.05000 0.05625  

 0.06250 0.06650 0.07400 0.08150 0.08900 0.09650 0.10400 0.11150 0.11900 0.12650  

 0.13338 0.14025 0.14713 0.15400 0.16088 0.16775 0.17463 0.18150 0.18838 0.19525  

 0.20213 0.20900 0.21588 0.22275 0.22963 0.23650 0.24338 0.25025 0.25713 0.26400  

 0.27088 0.27775 0.28463 0.29150 0.29838 0.30525 0.31213 0.31900 0.32588 0.33275  

 0.33963 0.34306 0.34478 0.34650 0.34750 0.34906 0.35063 0.35375 0.36000 0.36625  

 0.37250 0.37875 0.38500 0.39125 0.39750 0.40375 0.41000 0.41625 0.42250 0.42875  

 0.43500 0.44125 0.44750  
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 Zadané materiály : 

  č.  Název  LambdaX  LambdaY  MiX  MiY  X1 

 X2  Y1  Y2 

 

    1  Sádrokarton         0.220     0.220     9.000     9.000    1   65    1    3 

    2  Rigips EPS 100      0.037     0.037        30        30    1   65    3   11 

    3  PE folie            0.350     0.350    144000    144000    1   65   11   12 

    4  Dřevo měkké (to     0.057     0.057       157       157    1   65   12   20 

    5  Dřevo měkké (to     0.067     0.067       157       157    1   65   20   54 

    6  Tyvek Solid         1.522     1.522        20        20    1   65   54   55 

    7  Dřevo měkké (to     1.250     1.250     0.100     0.100    1   65   55   73 

 

 Zadané okrajové podmínky a jejich rozmístění : 

  číslo  1.uzel  2.uzel  Teplota [C]  Rs [m2K/W]  Pd [kPa] h,p [s/m] 

     1      1   4673     20.00                                 0.10      1.29            10.00 

     2     73   4745    -15.00                                 0.04      0.14  20.00 

 Pro výpočet šíření vodní páry byla uplatněna přirážka k vnitřní průměrné vlhkosti 5 %. 

 

 

 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 

 

  

 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY A HUSTOTY TEPELNÉHO TOKU: 

 

 Prostředí  T [C]  Rs [m2K/W]  R.H. [%]  Ts,min [C] 

 Tep.tok Q [W/m]  Propust. L [W/mK] 

    1   20.0        0.10   50   19.41       5.85632       0.16732 

    2  -15.0        0.04   84  -14.77      -5.85569       0.16731 

 

 Vysvětlivky: 

 T  zadaná teplota v daném prostředí [C] 

 Rs  zadaný odpor při přestupu tepla v daném prostředí [m2K/W] 

 R.H.  zadaná relativní vlhkost v daném prostředí [%] 

 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prostředí [C] 

 Tep.tok Q  hustota tepelného toku z daného prostředí [W/m] 

  (hodnota je vztažena na 1m délky tepelného mostu, přičemž ztráta je kladná a 

zisk je záporný) 

 Propust. L  tepelná propustnost mezi daným prostředím a okolím [W/mK] 

  (lze určit jen pro maximálně 2 prostředí; pro určité charakteristické výseky lze 

získat průměrný 

  součinitel prostupu tepla vydělením hodnoty L šířkou hodnoceného výseku 

konstrukce) 

 

 

 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY, TEPLOTNÍ FAKTORY A RIZIKO 

KONDENZACE: 

 

 Prostředí  Tw [C]  Ts,min [C]  f,Rsi [-]  KOND.  RH,max [%] 

 T,min [C] 

    1                  9.26    19.41                 0.983      ne           ---     --- 
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    2                 -16.87   -14.77                 0.993      ne           ---     --- 

 

 Vysvětlivky: 

 Tw  teplota rosného bodu v daném prostředí [C] - lze určit jen pro teploty do 100 C 

 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prostředí [C] 

 f,Rsi  teplotní faktor dle ČSN 730540, ČSN EN ISO 10211-1 a  

                     ČSN EN ISO 13788 [-] rozdíl minimální povrchové teploty a vnější teploty  

podělený rozdílem vnitřní ( 20.0 C) a vnější (-15.0 C) teploty - přesně lze určit jen pro max.   

2 prostředí a pro rozdílnou vnitřní a vnější teplotu, program nicméně určuje   orientační 

hodnoty i pro více prostředí, přičemž se uvažuje vnitřní teplota podle daného prostředí a 

konstantní vnější teplota Te = -15.0 C] 

 KOND.  označuje vznik povrchové kondenzace 

 RH,max  maximální možná relativní vlhkost při dané teplotě v daném prostředí, která  

zajistí odstranění povrchové kondenzace [%] 

 T,min  minimální potřebná teplota při dané absolutní vlhkosti v daném prostředí, která 

zajistí odstranění povrchové kondenzace [C] - platí jen pro případ dvou prostředí 

 

 Poznámka:  Zde uvedené vyhodnocení rizika kondenzace neodpovídá hodnocení ani 

podle ČSN 730540, ani podle ČSN EN ISO 13788 (neobsahuje bezpečnostní přirážky). Pro 

vyhodnocení výsledků podle těchto norem je nutné použít postup dle čl. 5.1 v ČSN 730540-2 

či čl. 5 v ČSN EN ISO 13788. 

 

 

 ODHAD CHYBY VÝPOČTU: 

 

 Součet tepelných toků:      0.0006 W/m 

 Součet abs.hodnot tep.toků:     11.7120 W/m 

 Podíl:      0.0001 

 Podíl je menší než 0.001 - požadavek ČSN EN ISO 10211-1 je splněn. 
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Príloha č. 2 

Výpočet celkovej potreby vody, splaškových a dažďových vôd 

Výpočet potreby vody 

Pre výpočet potreby vody sa riadime podľa prílohy č. 12 k vyhláške č. 428/2001 Sb. Stanoví 

potreba vody na deň podľa počtu osôb pre určitú prevádzku, či byty: 

kaviareň - 30m ³/ zamestnanca - 6 zamestnancov 

byty - 16 m ³/ osobu - 9 osôb 

penzión - 160 m ³/ osobu - 10 osôb 

služby - 12 m ³/ zamestnanca - 4 zamestnanci 

16/365 = 43,8 

160/365 =  

Priemerná denná potreba vody  

 

 

 

 

 =   

 

 

= 1, 25 - koeficient hodinovej nerovnomernosti 
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Ročná potreba vody  

Výpočet splaškových a dažďových vôd odvádzaných stokami 

Počítame podľa ČSN 75 61 01 Stokové siete a kanalizačné prípojky 

Výpočet prietoku dažďových vôd 

 

 

/ha 
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VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ -TECHNICKÁ UNIVERZITA 

OSTRAVA 

FAKULTA STAVEBNÍ 

 

 

 

Technická správa -  technologický predpis 

konštrukčnej vrstvy podláh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

Obsah 

 

1. Konštrukčný systém poteru v polyfunkčnom dome ...................................................................... 86 

1.1. Plávajúci poter ....................................................................................................................... 86 

1.2. Prípustná vlhkosť, rovinatosť cementového poteru ............................................................... 86 

1.2.1. Vlhkosť cementového poteru ........................................................................................ 86 

1.3. Rovinatosť cementového poteru ............................................................................................ 87 

1.4. Medzné odchýlky .................................................................................................................. 87 

2. Realizácia poterov ......................................................................................................................... 88 

2.1. Stavebná pripravenosť ........................................................................................................... 88 

2.1.1. Zameranie ...................................................................................................................... 88 

2.1.2. Úprava podkladu pod cementovú  mazaninu ................................................................ 88 

2.2. Vlastnosti okolitého prostredia .............................................................................................. 88 

2.3. Ukladanie jednotlivých vrstiev v 2 NP .................................................................................. 88 

2.3.1. Okrajová dilatačná páska ............................................................................................... 88 

2.3.2. Tepelnoizolačná doska .................................................................................................. 89 

2.3.3. PE fólia .......................................................................................................................... 89 

2.4. Cementový poter ................................................................................................................... 90 

2.4.1. Prevedenie cementovej mazaniny ................................................................................. 90 

2.5. Dilatovania poterov v polyfunkčnom objekte ....................................................................... 91 

2.5.1. Konštrukčná škára ......................................................................................................... 91 

2.5.2. Pohybová škára .............................................................................................................. 91 

2.5.3. Okrajová škára ............................................................................................................... 92 

2.5.4. Pracovná škára ............................................................................................................... 92 

2.5.5. Zmrašťovacia škára ....................................................................................................... 93 

2.6. Ošetrovanie cementového poteru a samonivelizačnej stierky ............................................... 94 

2.7. Predanie prací ........................................................................................................................ 95 

3. Samonivelizačná stierka ................................................................................................................ 95 

3.1. Úprava podkladu pod samonivelizačnú stierku ..................................................................... 95 



39 

 

3.2. Príprava podkladu pod samonivelizačnú stierku ................................................................... 96 

3.3. Nanášanie podlahových stierok ............................................................................................. 96 

3.4. Prípustná vlhkosť podlahových stierok ................................................................................. 96 

3.5. Oprava trhlín v podlahovej stierke ........................................................................................ 96 

3.6. Predanie prací ........................................................................................................................ 97 

4. Nášľapná vrstva - keramická dlažba.............................................................................................. 97 

4.1. Úprava a kontrola podkladu pod keramickú dlažbu .............................................................. 98 

4.2. Postup prevedenia keramickej dlažby ................................................................................... 98 

5.     Nášľapná vrstva - drevená podlaha ................................................................................................ 98 

5.1. Úprava a kontrola podkladu pod nášľapnú vrstvu - drevené parkety .................................... 99 

5.2. Postup prevedenia .................................................................................................................. 99 

5.3. Predanie prací ...................................................................................................................... 100 

6. Logistika spracovania cementovej zmesi a samonivelizačnej zmesi, pracovné pomôcky, 

skladovanie a zásobovanie materiálu .................................................................................................. 102 

6.1. Skladovanie a zásobovanie materiálu na stavenisku ........................................................... 102 

6.1.1. Doplnenie obsahu sila.................................................................................................. 102 

6.1.2. Pracovné stroje, pomôcky a náradie ............................................................................ 102 

7. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ...................................................................................... 104 

8. Záverečné ustanovenie pre cementové potery a samonivelizačné stierky ................................... 105 

8.1. Kontrola kvality v priebehu realizácie prac ......................................................................... 105 

8.2. Odporúčane zloženie pracovnej čaty ................................................................................... 105 

9. Použité materiály a spotreba materiálu ........................................................................................ 106 

9.1. Použité materiály ................................................................................................................. 106 

10. Zoznam použitých zdrojov ......................................................................................................... 109 

11. Zoznam tabuliek ......................................................................................................................... 110 

12. Zoznam obrázkov ....................................................................................................................... 111 

13. Zoznam výkresovej časti ............................................................................................................ 112 

 

 



86 

 

1. Konštrukčný systém poteru v polyfunkčnom dome 

1.1. Plávajúci poter 

Plávajúci poter je navrhnutý v polyfunkčnom objekte.Je to druh poteru, ktorý sa kladie          

na tepelnoizolačný alebo zvukovoizolačný podklad a je nezávislý od podkladu podlahy        

vo zvislom ale aj vo vodorovnom smere. Únosnosť závisí  ako od hrúbky poteru, 

mechanických vlastností ale aj od stlačiteľnosti tepelnej či zvukovej izolácie pod poterom.    

Po obvode zvislých konštrukcií sa aplikuje dilatačná páska, ktorá zabezpečuje samovoľný 

pohyb poterovej dosky pri objemových zmenách ale aj dostatočnú zvukovú izoláciu. 

Skladba systému 

1.Poterová vrstva 

2. Separačná vrstva 

3. Konštrukčná škára - okrajová páska 

4. Izolačná vrstva 

5. Stena 

6. Omietka 

7. Podklad 

 

           Obr.1.  Plávajúci poter 

1.2. Prípustná vlhkosť, rovinatosť cementového poteru 

1.2.1. Vlhkosť cementového poteru 

Dobu vysychania určujú viaceré faktory ako je napríklad - teplota, vlhkosť, vetranie a preto 

nie je možné presne určiť technologickú prestávku po ktorej je možné pokladať jednotlivé 

druhy nášľapnej vrstvy. Pred pokladaním je potrebné zistiť zvyškovú vlhkosť poteru           

a to meracím prístrojom poteru CM. Toto meranie realizuje firma, ktorá bude vykonávať 

pokladanie podlahoviny. 

Tab. 1.  Orientačné maximálne hodnoty zvyškovej vlhkosti poteru pred kladením nášľapnej vrstvy 

 

 

 

  

Podlahovia Maximálná zvyšková vlhkosť v % hmotnosti 

Dlažba do tenkovrstvého lôžka 2,00% 

Dlažba do maltového lôžka 3,00% 

Drevené vlysy, dýhované parkety 2,50% 

Korok, laminát, linoleum, PVC 2,50% 

Drevené podlahy 4,00% 
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1.3. Rovinatosť cementového poteru 

Rovinatosť povrchu sa meria pomocou meracej laty dĺžky 2m s presnosťou 0,5 mm, 

znázornené na obrázku č. 2 Meranie nerovnosti povrchu poteru latou. Maximálne možné 

odchýlky miestnej rovinatosti povrchu poteru sú znázornené v tabuľke č. 2 

Tab. č. 2 Odporúčané maximálne nerovnosti poteru pred kladením nášľapnej vrstvy 

Podlahovia Maximálná zvyšková vlhkosť v % hmotnosti 

Dlažba do tenkovrstvého lôžka 2 mm / 2 m 

Dlažba do maltového lôžka 4 mm / 2 m 

Drevené vlysy, laminát 4 mm / 2 m 

Korok,  linoleum, PVC, koberce 2 mm / 2 m 

Liaté podlahy 2 mm / 2 m 

Polymérbetóny 4 mm / 2 m 

 

Obr. č.2 Meranie nerovnosti povrchu poteru latou 

1.4. Medzné odchýlky 

Pri kontrole rovinatosti podláh musia byť splnené podmienky uvedené v tabuľke č.3. 

Tab. č. 3  Medzné odchýlky celkovej rovinatosti povrchu poterov 

Druh plochy 
Medzné odchýlky v mm pre dlhšiu stranu plochy v m 

do 1,0 m od 1,0 do 4,0m od 4,0 do 10,0m nad 10,0 m 

Miestnosti pre 

pobyt osôb 
2 mm 4 mm 6 mm 8 mnm 

Ostatné miestnosti 
4 mm 6 mm 10 mm 15 mnm 
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2. Realizácia poterov 

2.1. Stavebná pripravenosť 

Pred začatím realizácie cementového poteru musíme dbať na to, aby bola ukončená fáza 

hrubej stavby, zastrešenie, klampiarske práce.  

Potery by sa mali realizovať až po prevedení vnútorných omietok, pretože vlhkosť týchto 

omietok by mohla znehodnotiť poterový vrstvu a tým nedocieliť požadovanú kvalitu.  

Veľký dôraz kladieme na to, aby rozvody plynu, elektroinštalácia, vodovod a kanalizácia boli 

ukončené a overené príslušnou skúškou. Ide o tlakové skúšky plynovodu, vodovodu, 

kanalizácie a zátopovú skúšku.  

2.1.1. Zameranie  

Po obvode každej miestnosti sa v úrovni 1000 mm nad predpokladanou výškou podlahy sa 

narysuje váhorys, ktorý sa robí laserovým prístrojom.  

Zameranie výšky sa zdokumentuje zápisom v stavebnom denníku. Musí byť aj uvedené, kde 

sa nachádza pevný bod, pre prípad, že by bolo potrebné výšku opäť vyniesť alebo 

prekontrolovať  jestvujúci váhorys nakreslený na stene. 

2.1.2. Úprava podkladu pod cementovú  mazaninu 

Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť pevný, odolný voči statickému 

a dynamickému zaťaženiu, zaťaženie prenášať, musí byť bez uvoľňovacích sa častíc, zbavený 

prachu a nečistôt, dostatočne vyzretý.   

2.2. Vlastnosti okolitého prostredia 

V prostredí, kde  budeme realizovať cementový poter musíme  zabezpečiť teplotu vzduchu, 

materiálu a podkladu v rozmedzí + 5 ºC - + 30ºC. 

2.3. Ukladanie jednotlivých vrstiev v 2 NP 

2.3.1. Okrajová dilatačná páska 

Po obvode zvislých konštrukcií  každej miestnosti nalepíme Baumit okrajovú dilatačnú pásku. 

Dôraz musíme klásť na to, aby v rohoch bola páska lepená pod uhlom 90º, čiže nedošlo 

k zaobleniu pásky a tým vzniku vzduchovej medzere. Výška pásky je zvolená tak, aby 
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prečnievala 5 cm nad horný okraj nášľapnej vrstvy. Dilatačná páska je samolepiaca, balená  

v dĺžkach 25 bm a 50 bm. Materiál dilatačnej pásky je- polyuretán.  

                                  

Obr.č.3  Okrajová dilatačná páska - pôdorys                     Obr.č.4  Okrajová dilatačná páska - 

pohľad 

 

2.3.2. Tepelnoizolačná doska  

Pokladaním tepelnoizolačnej dosky Baumit PSE 100 S zabezpečíme lepšie tepelno-izolačné 

vlastnosti podlahy. Pokladáme ho v každej miestnosti na doraz do väzby aby sme zabránili 

vzniku medzier medzi jednotlivými kusmi alebo medzi doskou a konštrukciou. Izolačnou 

vrstvou vedieme aj inštalačné rozvody, okrem rozvodov  podlahového kúrenie.  

 

         

Obr.č.5 Pokladanie tvrdeného polystyrénu           Obr.č.6 Začistenie tvrdeného polystyrénu 

                              

2.3.3. PE fólia 

PE fólie pokladáme tak, aby  bola fólia dokonale vystretá s prekrytím jednotlivých pásov     

cca 200 mm. Napojenie  s okrajovou dilatačnou páskou musí byť pod uhlom 90º. Jednotlivé 

pásy sa spájajú vodotesnou páskou. 
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Obr.č. 7 Pokladanie PE fólie 

 

2.4. Cementový poter 

2.4.1. Prevedenie cementovej mazaniny 

Pri pokladaní Baumit MG cementovej mazaniny je potrebné dbať na to, aby sme dosiahli 

požadovanej rovinatosti.  Pre dosiahnutie rovného povrchu použijeme pomocné zariadenie -  

drevené laty. Podľa váhorysu, ktorý  máme vynesený vo výške 1000 mm nad budúcou 

podlahou si vo vzdialenosti 1200 - 1500 mm osadíme vodiace late, ktoré vyvážime do roviny 

pomocou vodováhy. Vrchná plocha latí musí byť v úrovni povrchu budúcej cementovej 

mazaniny. Stabilitu latí zabezpečíme tým, že ich uložíme do maltových terčov a následne 

uklinujeme k stene. Betonáž začíname tak, že zmes najskôr rozprestrieme v okolo latí a tým 

viac uistíme ich polohu a prípadný posun pri ďalšej betonáži. Následne medzi late nanesieme 

zmes a na hrubo rozpostrieme. Potom pokračujeme zhutňovaním uloženej zmesi  pomocou 

vibračnej lišty a tým zarovname na úroveň osadených latí. Vodiace late po použití vybračnej 

lišty vyberieme a stopy po nich ručne dohladíme. Takto postupujeme až k dverným otvorom, 

kde ´prilepíme po celej dĺžke otvoru dilatačný profil.  

V prípade prerušenia pokladky mazaniny prilepíme po celej dĺžke profil, ktorý oddeľuje 

jednotlivé cykly. Najneskôr do troch dní sa prevedú  škáry.  
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2.5. Dilatovania poterov v polyfunkčnom objekte 

2.5.1. Konštrukčná škára 

Je konštrukčná škára, ktorá prechádza celým prierezom poteru alebo inej stavebnej 

konštrukcie. Umožňuje pohyb jednotlivých celkov, a eliminuje napätia z jednotlivých 

dilatačných celkov.  

 

   

 

  Skladba systému 

  1.Poterová vrstva 

2.Náslapná vrstva 

3.Konštrukčná škára 

4.Separačná vrstva (izolačná vrstva) 

5.Podklad 

 

 

                                    Obr. č.8 Konštrukčná škára 

2.5.2. Pohybová škára  

Umožňuje voľné a nezávisle pohyby jednotlivých dosiek poteru, ktoré sú spôsobené 

rozmerovou zmenou dosiek pri zmene teplôt alebo zmrašťovaním. Tieto škáry sa vypĺňajú 

silikónovým tmelom s požadovanou stlačiteľnosťou a hrúbkou, ktorý je trvalo pružný. 

Realizuje sa na celú výšku prierezu poterovej dosky pri oddelených a plávajúcich poterov. 

Realizuje sa pomocou dilatačného profilu prilepeného pomocou po celej dĺžke k ploche. 

               Skladba systému 

                1. Poterová vrstva 

                2. Nášlapná vrstva 

                3. Dilatačný profil 

                4. Separačná vrstva   

                5. Podkladová vrstva  



92 

 

 

 

             

                                  Obr. č. 9 Pohybová škára 

2.5.3. Okrajová škára 

Okrajové škáry sa realizujú na oddelenie poteru od priľahlých stavebných zvislých prvkov. 

Čiže v miestach styku zvislých konštrukcií a poteru. Pri kontaktnom potere nie sú nutné ale 

odporúča sa ich prevedenie z hľadiska prerušenia akustických mostov medzi podlahou 

a stenami. Taktiež sa zavedením konštrukčnej škáry u kontaktného poteru zabezpečí pohyb 

poterovej dosky a tým zamedzí deformáciám podkladovej dosky. 

 

 

 

 

                                        Skladba systému 

                                        1. Poterová vrstva 

                                        2. Nášlapná vrstva 

                                        3. Dilatačný profil 

                                        4. Separačná vrstva  

                                        5. Stena 

                                        6. Omietka 

                                        7. Podkladová vrstva  

 

                                               Obr.č.10  Okrajová  škára 

2.5.4. Pracovná škára 

Pracovné škáry sa vytvárajú z technologických dôvodov pri prerušení prác. Sú dané 

pracovným cyklom. K vytvoreniu pracovnej škáry sa 

používajú dilatačné L profily s povrchovou úpravou 

postriebrením, ktoré sa kotvia k podkladu a tým sa 
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oddelí plocha,       na ktorej už poter bol prevedený a plocha bez poteru. Po zatvrdnutí sa 

profil odreže pomocou uhlovej brúsky. Môžu byť použité aj provizórne prvky ako sú drevené 

late, ktoré sa odstránia po začatí tvrdnutia poteru realizovaného v 2. fáze. Po zatvrdnutí sa 

pracovná škára vyplní silikónovým tmelom, ktorý zabezpečí dokonalé prepojenie oddelených 

plôch. Pracovné škáry sa odporúča realizovať v miestach pohybových škár. 

 Skladba systému 

1. Poterová vrstva - 1. fáza 

2. Poterová vrstva - 2. fáza  

3. Pracovná škára  - Dilatačný L  profil 

4. Separačná vrstva (resp. izolačná vrstva) 

5. Pevne prichytenie dilatačného profilu k podkladu 

6. Podkladová vrstva  

 

 

Obr.č.11  Pracovná škára 

2.5.5. Zmrašťovacia škára 

Pri realizácia cementových poteroch je nutné zamedziť  vzniku trhlín tým,  že v potere 

urobíme zmrašťovacie škáry a to tak, že zarežeme pomocou uhlovej brúsky do čerstvého 

poteru a to najneskôr do 3 dní od jeho prevedenia. Zárez prevedieme uhlovou brúskou šírky   

5 mm do hĺbky 1/2- 1/3  hrúbky vrstvy. Po úplnom vyzretí sa tieto škáry vyplnia silikónovým 

tmelom zabezpečujúcim dokonalé spojenie oddelených plôch. 

 Skladba systému 

1. Poterová vrstva 

2. Zmrášťovacia škára 

3. Separačná vrstva (resp. izolačná vrstva) 

4. Podkladová vrstva 

 

 

 

 

Obr.č.12 Zmrášťovacia  škára 

 

Zmrášťovacie škáry sa taktiež vytvárajú pomocou uhlovej brúsky v rámci  veľkých plôch     

na ich predelenie. Vzniknuté polia nesmú byť väčšie ako 4 x 4 m resp. 20 m², taktiež v tom 
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prípade ak je dĺžka strany väčšia ako 8m, alebo pomer strán je väčší ako 2:1. V ďalšom 

prípade sa zmrašťovaciu škáru prevedieme v priečných smeroch pri zužujúcich sa plochách 

a stĺpoch. Po dokonalom vyzretí poteru sa zmrašťovacia škára vyplní materiálom, ktorý zaručí 

pevné spojenie medzi plochami.  

  

 

Obr.č.13  Zmrášťovacia  škára 

 

Nasleduje technologická prestávka, ktorá trvá minimálne 28 dní.   

2.6. Ošetrovanie cementového poteru a samonivelizačnej stierky 

Počas prvých 48 hodín po realizácií je nutné poter udržiavať vlhkým a to buď prekrytím 

fóliou alebo nastieľaním rohoží. Taktiež sa musí chrániť pred prievanom zatváraním okien, 

priamym slnečným žiarením alebo rýchlym vysychaním prikrytím. Od tretieho dňa sa 

odporúča priame vetranie otvorením okien a to minimálne 5 krát denne aspoň po 10 minút.  

Ak nie je možné zabezpečiť prirodzené vetranie napr. v dôsledku nepriaznivého počasia, 

použije sa priemyselný stavebný sušič, ktoré upravia relatívnu vlhkosť vzduch na približne  

35 %.  Sušiče sú mobilné, takže vieme zabezpečiť ich uloženie na potrebné miesto a zamedziť 

tak vzniku miest s lokálne vyššou vlhkosťou poteru. Stav vlhkosti poteru sa pravidelne 

kontroluje a zaznamenáva do stavebného denníka. 
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Obr.č.14 Odvlhčovač LDH96 

 

2.7. Predanie prací 

Po prevedení cementovej mazaniny nasleduje jej prevzatie od zhotoviteľa investorovi. 

Prevzatia sa účastina stavbyvedúci, investor, majster a po prípade zodpovedná osoba, ktorá 

bude vykonávať ďalšie práce. Spíše sa protokol, kde sa zaznamená kvalita, rovinatosť, 

vlhkosť, po prípade termín opráv ak boli zistene škody pri realizácií.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Samonivelizačná stierka 

3.1. Úprava podkladu pod samonivelizačnú stierku 

Podklad musí byť súdržný, suchý, zbavený prachu, lepidiel a pod.  Podklad musí byť 

dostatočne drsný bez trhlín a s otvorenými pórmi.   
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3.2. Príprava podkladu pod samonivelizačnú stierku 

Pred aplikáciou Baumit Nivelleto 30 samonivelizačnej stierky je nutné na povrch natrieť 

penetračným naterom Baumit Grung. Ten sa aplikuje pomocou štetca alebo válčeka. Dôležité 

je aby sa náter pred samotnou apilikáciou stierky nenechal úplne zaschnúť ale aby bol 

podklad v čase aplikácie ešte lepivý. 

           

                   Obr.č.15 Penetrácia poteru                              Obr.č.16 Pripravený podklad 

 

3.3. Nanášanie podlahových stierok 

Plynulým pohybom hadice sa usmerňuje materiál do rovnobežných cca 1500 mm, širokých     

3 hrúbky 3 mm, ktoré sa  spájajú do jednoliatej vrstvy a následne sa upravujú hladením 

zubovou stierkou s násadou. Odvzdušnenie a hladenie vykonávajú dvaja pracovníci, kde jeden 

používa valček a druhy hladidlo s hrotmi.  

3.4. Prípustná vlhkosť podlahových stierok 

Dobu vysychania a zretia stierky nie je možne presne určiť k vzhľadom rôznym faktorom ako 

je vlhkosť, teplota a pod. nie je možné presne určiť ani technologickú prestávku. 

Technologickú prestávku môžeme skrátiť použitím odvlhčovačov.  Pri pokladaní nášľapnej 

vrstvy je nutné určiť zvyškovú vlhkosť meracím prístrojom.  Meranie vykonáva firma, ktorá 

realizuje pokladanie nášľapnej vrstvy.  

3.5. Oprava trhlín v podlahovej stierke 

Ak sa po vyzretí objavia v podlahovej stierke trhliny musia byť odstránené a to vhodnou 

injektážnou hmotou. Tá sa vlieva do trhliny vyčistenej priemyselným vysávačom tak dlho, 

pokiaľ nie je trhlina celkom zaplnená. 
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3.6. Predanie prací 

Po realizácií samonivelizačnej stierky odovzdá zhotoviteľ dielo investorovi. Odovzdania sa 

učastnia stavbyvedúci, investor, majster a zodpovedná osoba, ktorá bude vykonávať nášľapnú 

vrstvu. Predanie diela sa  zapíše do protokolu, kde sú zaznamenané jednotlivé vlastnosti 

stierky ako je rovinatosť, vlhkosť. Maximálna zvyšková  vlhkosť stierky je 2,5 % pre 

pokladku dlažby a 2,0 % pre drevenú podlahu.V prípade zistenia vád aj dátum, do ktorého 

musia byť škody odstránené. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Nášľapná vrstva - keramická dlažba 

 

Keramická dlažba je použitá ako nášľapná vrstva v celom objekte okrem troch bytových 

jednotiek a ubytovacích zariadení. Jej pokladanie je následovné: 
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4.1. Úprava a kontrola podkladu pod keramickú dlažbu 

Po predaní prací samonivelizačnej stierky nasleduje pokladanie nášľapnej vrstvy.                 

Na dostatočne vyzretú podlahovú stierku, zbavenú nečistôt a prachu vysávačom sa nanesie 

pomocou štetca hĺbkový základ Ceresit CT 17 hĺbkový penetačný základ. Náter musí byť 

rovnomerne rozotrený po celej ploche. Doba schnutia náteru sú 4 hodiny.  

4.2. Postup prevedenia keramickej dlažby  

Ako prvé je nutné plochu podlahy rozmerať a určiť smer pokladania dlažby. Následne podľa 

váhorysu a vodováhy sa do malty osadia dve vodiace laty dlhé 2,5 m aby vrchná hrana bola 

o 13 mm nižšie ako budúca podlaha. Medzi vodiace laty sa potom rozotrie lepiaca malta 

Ceresit CM 17 na šírku 0,5 m a 5 mm nad vodiacu latu. Sťahovacou latou sa krátkym 

posúvaním po vodiacich latách zreže malta a urovná sa tak, aby bol povrch úplne rovný. Ďalší 

záber sa maltuje a urovnáva rovnako široký ako prvý záber. Takto prevedieme 3 zábery a tým 

získame maltové lôžko. Po nanesení malty do  plochy sa vyberú vodiace late, očistia sa 

a odložia. Ryhy sa potom plnia maltou. V smere kladenia sa napne vodiaca šnúra a podľa nej 

sa dlažba vyrovnáva. Dlaždice sa kladú 1,5 mm od šnúry a s udržovaním 2,5 mm šírky škáry, 

čo zabezpečujú plastové krížiky, ktoré sa ukladajú do vzniknutých škár.   Potom sa miernymi 

údermi kladivkom na vyrovnávaciu dosku dlaždice urovnávajú a doklepú do tmelu. 

Vodováhou sa kontroluje rovnosť povrchu dlažby. Následuje technologická prestávka -        

24 hodín. Po 24 hodinách plastové krížiky vyberú a dlažba sa  umyje štetkou namočenou vo 

vode a kovovou stierkou sa urovnajú škáry. K rohom, zárubniam sa dlaždice dorežú.           

Pre škárovanie sa používa škárovacia hmota Ceresit CE 436 Grand elit. Prečnievajúca časť 

okrajovej dilatačnej pásky sa odstráni odrezaním až po pokladaní poslednej vrstvy podlahy. 

Pohybové škáry v keramickej dlažbe sa robia v miestach výskytu týchto škár v cementovom 

poteru. Detail zobrazený vo výkrese č. 1 . 

5. Nášľapná vrstva - drevená podlaha 

 

V troch bytových jednotkách a ubytovacích zariadeniach je položená drevená podlaha.  
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5.1. Úprava a kontrola podkladu pod nášľapnú vrstvu - drevené parkety 

Podklad musí byť dostatočne suchý, pevný, rovný a čistý. Balíky pred otvorením necháme 

cca 48hodín uskladnené v strede miestnosti v ktorej sa budú ukladať ( v zime aj 3-4 dni) aby 

sa prispôsobili okolitej teplote a vlhkosti Skontrolujeme osadenie dverí, maliarske 

a natieračské práce, ktoré by mali byť dokončené. Dbáme na to aby v miestnosti sa teplota 

pohybovala v rozmedzí 15 - 20 ºC pri  vlhkosti vzduchu 50 - 60 %. Pred samotným 

pokladaním, jednotlivých častí parketovej podlahy sa položí PE fólia pod parkety ako izolant 

proti kročajovému hluku.  

 

Obr.č.17 Pokladanie zvokovoizolačnej vrstvy 

5.2. Postup prevedenia 

Najskôr začneme s pokladaním prvej celej lamely. Lamelu uložíme tak, aby strany pera 

smerovali k stene. Pomocou klinov si udržíme odstup od steny s minimálnym rozmerom      

15 mm - obr. č 14. Pokladanie drevených lamiel. Ďalšiu lamelu  zasunieme do prvej čelnou 

stranou.  Takto uložíme lamely po celej šírke miestnosti 

                          

Obr.č.18  Pokladanie drevených lamiel 

 

Druhý rad lamiel osadzujeme do väzby pomocou pera do drážiek prvého radu. Lamelu 

pomaly zatlačíme smerom nadol. Ukladaná lamela musí zapadnúť do prvého radu.  



100 

 

                       

Obr.č.19  Pokladanie drevených lamiel 

 

Takto postupujeme rad za radom. Musíme dbať na to, aby boli čelné spojenie prekryté 

minimálne o 40 cm. Posledné lamely lícujúce stenu sa dorežú tak, aby bol odstup od steny 

minimálne 15 mm. 

.                       

Obr.č.20  Pokladanie drevených lamiel 

 

Posledný rad musíme zaklincovať a to tak, že použijeme zvyšný kúsok lamely aby sa označila  

zostávajúca šírka. Posledný rad zlepíme tenkou vrstvou lepidla určeného na daný typ podlahy. 

V miestach dverí, vedenia potrubia sa častí vyrežú. Po dokončení pokladania jednotlivých 

lamiel sa osadí soklová lišta, ktorá sa pomocou hmoždiniek a  šróbov pripevní k stene . Pred 

osadením soklovej lišty sa musia odstrániť všetky drevené kliny pozdĺž stien. 

5.3. Predanie prací 

 Po prevedení nášľapnej vrstvy nasleduje jej prevzatie od zhotoviteľa investorovi. Prevzatia sa 

účastina stavbyvedúci, investor, majster a po prípade zodpovedná osoba, ktorá bude 
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vykonávať ďalšie práce. Spíše sa protokol, kde sa zaznamená kvalita, rovinatosť, vlhkosť,     

po prípade termín opráv ak boli zistene škody pri realizácií.  
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6. Logistika spracovania cementovej zmesi 

a samonivelizačnej zmesi, pracovné pomôcky, 

skladovanie a zásobovanie materiálu 

 

6.1. Skladovanie a zásobovanie materiálu na stavenisku 

Pri realizácií cementového poteru použijeme beztlakové silo, EDS - vynášaci šnek a dopravné 

čerpadlo. Použitím sila obmedzíme prašnosť, nevznikne nám problém s uložením odpadu 

v podobe prázdnych vriec a taktiež použitím sila zaberieme menšiu plochu ako pri uskladnení 

vriec. Hmotnosť naplneného sila  je cca 43 ton, kde 3 tony váži samotné silo. 

Silo bude privezené na stavenisko pomocou silostavača. Usadí sa na predom pripravené 

z panelov s rozmermi 5,0 x 1,0 m spevnené miesto. Toto miesto a prístupová cesta musia 

odpovedať špeciálnym požiadavkám  na transport síl uvedením dodávateľom sila. Plocha      

na uloženie sila je určená zariadením staveniska.  

Keramická dlažba bude na stavbu privezená na paletách, deň pred pokladaním. Uložená bude 

v miestnostiach, kde sa bude pokladať.  

6.1.1. Doplnenie obsahu sila 

Dodacia lehota v prípade doplnenia sila sú 2 pracovné dni. Doplnenie sa prevedie na základe 

písomnej objednávky. Pri dopĺňaní je nutné umožniť prístup vozidla čo najbližšie k zásobníku 

aby bolo možne uchovať kvalitu materiálu. 

Drevená podlaha bude na stavbu dovezená v balíkoch v dobe, keď bude plánované jej 

položenie. Uskladnená bude v hrubej stavbe na  suchom mieste aby nedošlo k navlhnutiu 

a tým znehodnoteniu celých drevených lamiel. 

6.1.2. Pracovné stroje, pomôcky a náradie 

Pri prevedení konštrukcie podláh budú použité pomôcky: 

 Vodováha 

 Rezačky dlažby 

 Dierovač 

 Škárovacie kríže 
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 Špachtľa 

 Murárska lyžica 

 Hladiaca a ozubená lyžica  

 Stierka 

 Gumové kladivo 

 Oceľové pravítko 

 Gumová stierka na škáry 

 Aplikačná pištoľ na tmel 

 Mäkká ceruzka 

 Teplovzdušná zváracia pištoľ 

 Hubka, handrička, vedro 

 Vŕtačka s miešacím nadstavcom 

 Rezací nôž 

 Brúsny papier 

 Kolieskové podvozky 

 Chrániče kolien alebo podložky na kľačanie 

 Ochranné rukavice 

 Okuliare na ochranu zraku 

 Ochranné pomôcky, ktoré sú uvedené na jednotlivých lepiacich tmelov a ďalších hmôt 

 Pracovný odev 

 Silo 
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7. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci všetkých pracovníkov je základným požiadavkom, 

ktorý je nutné plniť.  

Základným predpisom pre bezpečnosť je Zákonník práce. Jedná sa o  zákon č. 258/2000 Sb. 

Pri práci sú povinní pracovníci sa riadiť aj ďalšími predpismi, ktoré sú dané výrobcom 

použitých materiálov.  Pred zahájením prací musia byť pracovníci oboznámený s pracovným 

postupom.   

Pracovné pomôcky musia byť pripravené ešte pred začatím prác.  Pracovné pomôcky a stroje 

je nutné pravidelne kontrolovať a udržiavať ich čisté a suché. Pracovníci musia dodržiavať    

na stavenisku poriadok. 

 Obsluha strojného zariadenia musí byť preškolená a musí postupovať podľa návodu 

k obsluhe daného výrobcom. Ak nie je k dispozícií návod, pracovníci sa riadia postupom 

daným stavbyvedúcim. 

Zodpovednosť za dodržiavanie bezpečnosti práce, za používanie ochranných pomôcok 

a poriadok na stavbe je stavbyvedúci.  Ten má zodpovednosť aj za to, že všetci pracovníci 

boli preškolení, poučení o bezpečnosti práce. O preškolení o bezpečnosti práce sa prevedie 

zápis do stavebného denníku. 

Pri jednotlivých činnostiach musia byť dodržané následne zákony, nariadenia a vyhlášky: 

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

provoz a používaní strojů, technických zařízení a nářadí 

 Nařízení vlády č 591/2006 Sb., o bližších  minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci 

 Vyhláška č. 48/1982, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 

práce a technických zařízení 
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8. Záverečné ustanovenie pre cementové potery 

a samonivelizačné stierky 

8.1. Kontrola kvality v priebehu realizácie prac 

Kontrola kvality v priebehu realizácie prac je zameraná najmä na tieto činnosti: 

 kvalita podkladu (dostatočná únosnosť, rovinatosť, rovnomerná tuhosť, čistota, max. 

prípustná vlhkosť) viď. kapitola 1. 

 teplota ovzdušia a podkladu (nesmie klesnúť pod +5°C a vystúpiť nad 30°C) 

 dodržiavanie správnej konzistencie zmesi 

 dosiahnutie potrebnej rovinatosti zrealizovanej vrstvy 

 dôsledne dodržiavanie predpísaných riešení jednotlivých konštrukčných detailov 

8.2. Odporúčane zloženie pracovnej čaty 

Zloženie pracovnej čaty je vždy závisle od druhu poteru, spôsobu jeho realizácie a od veľkosti 

pracovného záberu. Pracovná čata sa pri strojovom miešaní obyčajne skladá z: 

 1 vedúci čaty - zodpovedá za kvalitu pripravovanej zmesi, dodržiavanie 

bezpečnosti práce, rozdeľuje úlohy 

 3-4 odborných pracovníkov - vykonávajú nanášanie a rozprestieranie zmesi         

na podlahy, zodpovedajú za rovinatosť, zhutnenie a uloženie materiálu  

 1 pomocného pracovníka - dopravuje zmes do miestností v ktorej sa vrstvy 

podlahy realizujú 

Všetci pracovníci musia byť vyučení po prípade vyškolení v danej činnosti a oboznámený 

s materiálmi, strojmi a náradím s ktorým pracujú. 
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9. Použité materiály a spotreba materiálu 

9.1. Použité materiály 

Materiály na výrobu konštrukčnej vrstvy podláh som použila od firmy Baumit.  

Baumit Poter MG 

Sucha betónová zmes určená na strojové spracovanie. Možnosť použitia na všetky typy 

poterov, vhodný aj na použitie pri podlahovom vykurovaní. Špeciálna receptúra umožňuje 

strojové hladenie povrchu. 

Technické údaje: 

Maximálna veľkosť zrna:.....................................................................................................8 mm 

Pevnosť v tlaku (28 dni):.............................................................................................. 20,0 MPa  

Pevnosť v ťahu za ohybu (28 dni): .................................................................................4,0 MPa  

Množstvo zámesovej vody:........................................................... cca. 80 – 90 l vody na 1 tonu 

Spotreba: ...........................................................................................................cca 20 kg/m2/cm 

Vydatnosť:........................................................................... cca 10 m2/t pri hrúbke vrstvy 5 cm 

Balenie:.................................................................................................................................. silo 

Baumit Samonivelizačná stierka 

Priemyselne vyrábaná stierková hmota na báze cementu, zušľachtená špeciálnymi prísadami, 

určená na ručne spracovanie. Stierka je vhodná na vyrovnanie povrchu jestvujúcich 

cementových poterov pred kladením ľubovoľnej nášľapnej vrstvy. Materiál je vhodný aj pre 

použitie na potery s podlahovým vykurovaním, do všetkých obytných priestorov vrátane 

kuchýň a kúpeľni. 

Technické údaje 

Hrúbka vrstvy:............................................................................................................ 3 – 10 mm 

Spracovateľnosť:................................................................. cca. 30 min. po rozmiešaní s vodou 
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Pochodznosť:......................................................................................................... po cca. 2 hod. 

Spotreba vody:..........................................cca. 5,75 l/25 kg vrece (prázdne vedro z 5 kg balenia 

z Baumit Penetracie LF Plus naplnene po horný okraj) 

Spotreba materialu:.................................................................................... cca. 1,6 kg/m2/1 mm 

Baumit podlahový polystyrén PSE 100 S 

Podlahové izolačné platne z expandovaného polystyrénu pre vytvorenie tepelnej izolácie. 

Rozmer:...................................................................................................................500x1000mm 

Spotreba:............................................................................................................................2ks/m² 

Hrúbka:...............................................................................................................10-100, 120 mm 

μ = 40, λ = 0,038 W/m.K 

Penetračný náter  Baumit grund 

Penetračný náter s výbornými andéznymi vlastnosťami. 

Farba:..................................................................................................................................modrá 

Doba zrenia na nasiakavom podklade - na sadrovej báze...........................................cca 15 min 

Spotreba:................................................................................................................cca 0,15 kg/m² 

Výdatnosť:.................................................................................................................167m²/25m² 

Ďalšie použité materiály: 

PE fólia, Okrajová dilatačná páska PE, Dilatačný profil L, Nivelačné tyče, Prevzdušňovací 

válček.  

Pre názornosť som vypočítala množstvo spotreby jednotlivých materiálov v 2. NP 

Podlahová plocha 2 NP  - 340,94 m²  => 

Vydatnosť Baumit poter MG - spotreba cca 11 m2/t pri hrúbke vrstvy 5,5  cm   

Podlahová plocha / 11m²   -  340,94 m² / 11 = 30,995 t = 31 t 
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Baumit Samonivelizačná stierka 

Spotreba materiálu - cca. 1,6 kg/m²/1 mm 

Podlahová plocha x 1,6 kg/m²   =  340,94 m² x 1,6 = 545,51 = 545 kg 

Baumit podlahový polystyrén PSE 100 S 

Rozmer: 500x1000mm 

Spotreba: 2ks/m² 

Podlahová plocha / 2ks/ m²   =  340,94 m² / 2 = 170,47ks = 171 ks 
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1. Popis stavby 

1.1. Identifikačné údaje stavby 

Stavba:   Polyfunkčný objekt  

Zhotoviteľ:   

Základné údaje: 

           Identifikačné údaje investora:  

                    Názov investora:        

                    Sídlo investora: 

                    IČO: 

                    DIČ 

 

          Identifikačné údaje investora: 

 

                    Meno stavbyvedúceho: 

                    Názov firmy: 

                    Sídlo: 

                    mob.: 

1.2. Charakteristika stavby 

Jedná sa o polyfunkčný objekt, ktorý je v jednej časti dvoj- podlažný a jednej troj - podlažný. 

Obvodové steny sú zhotovené z presných pórobetonových tehál Ytong P4-500. Vnútorné 

nosné murivo je z tehál Ytong  P4-500. Vnútorné priečky  sú zhotovené z Ytong  P2-500. 

Jednotlivé tehly sú pokladané do Ytong murovacia malta. 

Stropy sú navrhnuté ako tzv biely strop, hrúbky 250 mm. Stuženie objektu je prevedené 

pomocou železobetonových vencov, ktoré sú chránene a tepelne izolované vencovou 

tvárnicou Ytong vencová tvárnica. 

Objekt je zasadený do rovinatého terénu v zastavanom území. 



88 

 

Termíny a lehoty výstavby: 

Časový postup prevedenia je znázornený priloženým riadkovým harmonogramom . Lehota 

výstavby je navrhnutá podľa požiadaviek investora. Doba výstavby je znázornená v prílohe 

Harmonogram 

Členenie zariadenia staveniska 

Zariadenie staveniska je budované, prevádzkované a financované zhotoviteľom stavby. Na realizáciu 

zariadenia staveniska je   vydané stavebné povolenie a pred uvedením do prevádzky musí prebehnúť 

kolaudácia. 

Postup budovania a likvidácia staveniska 

Priestor staveniska je majetkom investora. Pozemok je nevyužívaný. Stavenisko sa bude zhotovovať 

do 10 dní pred zahájením prací na stavbe. Zariadenie staveniska sa bude likvidovať postupne a to tak, 

aby bolo pred definitívnym vyčistením objektu stavenisko zlikvidované.  

1.3. Všeobecné zásady zariadenia staveniska 

Po prebratí staveniska od investora hlavnému dodávateľovi stavby bude zahájená príprava 

zariadenia staveniska. Na   stavenisko sa musia vybudovať prístupové komunikácie               

na dopravu materiálu a to tak, aby  stavba bola bezpečne realizovaná. Na stavbe nesmie 

dochádzať tvorbe  nadmerného hluku a prachu, ktorý by znehodnocoval okolie. Nesmie 

dochádzať k znečisteniu okolitých pozemných komunikácií a vody. Energetické, vodovodné, 

telekomunikačné a stokové siete musia byť v priestore staveniska vyznačené pred prevzatím 

staveniska. 

1.4. Usporiadanie staveniska 

Zariadenie staveniska bude riadne oplotené mobilným oplotením s rozmermi jedného poľa  

2,5x2,0 m s výplňou rámu okami o rozmeroch 200x75 mm.  

Ak dôjde k deformácii výplne vplyvom mechanického poškodenia, možno ju nahradiť 

výplňou novou bez nutnosti celého plotového dielca. Na vstupnej bráne o rozmeroch           

5,0 x 2,0 m bude umiestnené informačná tabuľa so zákazom vstupu na stavenisko ako           

aj informácie o stavbe - dátum realizácie, investor, stavebné povolenie.  

Okolo staveniska bude vybudovaná jednosmerná provizórna komunikácia z panelov 

s rozmermi  3,0 x 1,0 m - 203 kusov a panelov s rozmerni 5,0 x 1,0 m 21 kusov.  Pod panelmi 

sa bude nachádzať štrkový podsyp frakcie 0-16 mm o mocnosti 50 mm.   
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Na tejto komunikácií sa budú pohybovať nákladné automobily, pre ktoré je doporučený 

minimálny polomer oblúku 10 m, čo je splnené. 

Na stavenisku budú vybudované nasledujúce objekty: 

 uzavreté sklady 

 otvorené sklady 

 hygienicé zariadenia 

 kancelárie 

 vrátnica 

 šatne 

 miešacie centrum 

 silo 

Umiestnenie týchto zariadení je detailne zakreslené v situácií zariadenia staveniska, detaily 

jednotlivých zariadení priložené v prílohe č. 1.  

Ťažká  mechanizácia 

Staveniskový výťah  PEGA 2032 TD 

Na vertikálnu dopravu osôb a materiálu do výšky 200 m slúži osobný výťah                             

s obsluhou frekvenčne riadenými pohonmi, ktoré sú umiestnené na streche klietky výťahu 

a programovo riadeným ovládacím systémom. Výťah je bez protizávažia, systém zdvihu 

hrebeň - pastorek. Umiestnenie staveniskového výťahu je zakreslené vo výkrese zariadenia 

staveniska.´ 

Technické údaje: 

 nosnosť - 2000 kg 

 počet osôb - 24 

 rýchlosť 0 - 40m/min 

 napájanie - 400 V/50 Hz 

 hlavné istenie výťahu - 80 A 
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 výkon - 45 kW 

 max. príkon - 40 kVA 

 hmotnosť základnej jednotky - 4750 kg 

 

2. Napojenie staveniska na siete 

2.1. Vodovod 

Pre potreby staveniska bude vybudovaná provizórna prípojka z miestnej verejnej vodovodnej 

siete. Miesto napojenia je zakreslené v situácií zariadenia staveniska. K meraniu odberu vody 

vybudovaná vodomerná šachta s vodomerom a uzáverom.  

Pri výpočte spotreby vody vychádzame zo súčtu potreby vody na prevádzkové - úžitková 

voda, hygiena - pitná voda a požiarne, technologické účely. Spotreba vody sa udáva 

sekundovou spotrebou , ktorú vypočítame súčtom meraných potrieb. Pre prevádzkové účely  

je to súčtom potrieb vody, pripadajúcej na práce prevedené podľa časového plánu v období 

maximálneho výkonu. Pri výpočte pitnej vody vychádzame zo spotreby na jedného 

pracovníka, ktorú vynásobíme počtom pracovníkov na stavenisku.   

Výpočet potreby vody  viď. príloha č. 1 

2.2. Elektrická energia 

Pri výpočte spotreby elektrickej energie vychádzame zo spotreby elektrických zariadení 

jednotlivých strojov a spotrebičov, ktoré sa na stavenisku nachádzajú, taktiež vonkajšie 

a vnútorné osvetlenie. Na stavenisko sa rozvádza prúd s nízkym napätím. Potrebný výkon sa 

stanoví pre obdobie maximálnej rozostavanosti. Príkon sa uvádza v kW. 

Výpočet potreby elektrickej energie  viď. príloha č. 2 
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3. Sklady a skládky 

 

Pri zriaďovaní skladov a skladiek je potrebné aby boli dodržané niektoré zásady                  

a to z hľadiska skladovania, technického prevedenia, umiestnenia na stavenisku a stanovenie 

ich veľkosti. Rozmiestnenie skladov a skládiek na stavenisku musí zaistiť plynulý odber 

materiálu podľa naplánovaného postupu prací. Pre umiestnenie skladov a skládiek je potrebné 

dodržať aj nasledujúce zásady. Materiál, ktorý je umiestnený v skladoch a skládkach sa musí 

uskladňovať tak, aby bola zabezpečená jeho stabilita. Kvalita materiálu skladovaného            

na stavenisku sa nesmie počas doby uskladnenia zhoršiť. Taktiež je potrebné sledovať jeho 

záručnú dobu. 

Plochy skladovania materiálu   

 umiestňujú sa čo najbližšie k miestu zabudovania tohto materiálu 

 materiál, ktorý na presun bude použitá ťažká mechanizácia sa musí nachádzať 

v dosahovej vzdialenosti žeriavu 

 sklady a skládky sa umiestňujú vedľa staveniskovej komunikácie ale nie tak, aby 

prekážali plynulej prevádzke na stavenisku 

 umiestňujú sa v dostatočnej vzdialenosti strojov, mechanizmov  

 nesmú sa umiestňovať v blízkosti elektrického vedenia 

3.1. Stanovenie veľkosti skladovacej plochy na stavenisku 

Materiál na stavenisko bude dodávaný v cyklických dodávkach a bude postupne používaný. 

Jednotlivé dodávky na stavbu sú rovnako veľké.  

Na skládke sa bude nachádzať plocha určená pre skladovanie tvárnic a prekladov.  Tvárnice 

sa budú pred zásobovať v pravidelných intervaloch. V jeden palete na nachádza 30 tvárnic. 

Pôdorysná plocha jednej palety je 0,9 . Celková plocha skládky je 90 . Palety budú 

uložené dve na seba. Čiže na ploche určenej pre skladovanie tvaroviek  sa bude nachádzať    

20 paliet.  
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3.1.1. Plocha pre výstuž 

 Zväzky výstuže sa musia ukladať tak, aby boli prehľadne rozložené v súlade s označením 

pozícií vo výkrese výstuže danej konštrukcie.  

Navrhnutá skládka je v dosahu autožeriavu, spevnená staveniskovými panelmi a taktiež 

vybavená drevenými podložkami, na ktoré sa výstuž pokladá. Predpokladaná plocha skládky 

je 100 , čo je plocha pre 30 t výstuže.  

Betón, ktorý sa bude na stavbe používať - základy atd.  sa bude dovážať v auto 

domiešavačoch a ihneď spracovávať. 

3.1.2. Skládka debniacich prvkov 

Slúžia k výrobe doplnkového alebo individuálneho debnenia. K príprave, údržbe, ošetrovania 

debnenia. Sú zložené zo skladovacej plochy reziva, debniacich dielcov, pracoviska tesára 

a skládky hotových výrobkov.  

Silo 

Cemetnová manaznina a omietky sa budú robiť strojovo. Silo, ktoré sa na stavbu  dodá 

o objeme 6  sa bude priebežne doplňované. Bude použité beztlakové silo, EDS - vynášaci 

šnek a dopravné čerpadlo. Použitím sila obmedzíme prašnosť, nevznikne nám problém 

s uložením odpadu. Plocha pre silo  je 20 . 

Silo bude stáť na spevnenej ploche z cestných panelov. 

  

4. Hygienické objekty zariadenia staveniska 

 

Do tejto skupiny spadajú objekty, ktoré zabezpečujú hygienické potreby pracovníkov. Ich 

rozsah a veľkosť sa stanovuje podľa predpokladaného počtu zamestnancov, veľkosti a doby 

trvania výstavby.  
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4.1. Objekty hygienického zariadenia ZS 

Slúžia pre prezliekanie pracovníkov do pracovných odevov, umývania v priebehu pracovnej 

činnosti a po skončení smeny, pre hygienické potreby. Jedná sa teda o šatne, umyvárne, 

toalety. Tieto šatne musia byť vetrané, vykurovane a musia mať napojenie na elektrickú 

energiu. Pri návrhu treba rešpektovať: 

Priamo na šatne nadväzuje umyvárne. Umyvárne musia byť vykurovane, mať prívod teplej 

a studenej vody, musia byť dostatočne vetrané a osvetlené.  

Toalety 

Sa navrhujú obvykle u sociálnych a hygienických zariadení. Toalety sú navrhnuté spolu         so 

sprchovacími kabínami.  

Je navrhnutá  1 bunka s dvomi wc a pisoármi, dve sprchové kabíny a 6 umývadiel a 2 bunky 

plniace funkciu šatne. 

 Detail  jednotlivých buniek je zobrazený v prílohe č. 3  Staveniskové bunky a umiestnenie 

buniek je zakreslené v situácií zariadenia staveniska vo výkrese č. 1  

4.2. Pracovisko pre  administratívu stavby 

Pre administratívu, riadenie stavby, prevádzku, prípravu a ďalšie činnosti spojené s chodom 

stavby je nutné aby boli na stavenisku zriadené dočasné objekty slúžiace na tieto účely.        

Na stavbe budú použité typizované bunky, ktorých rozsah závisí na veľkosti stavby, spôsobu 

organizácie,  riadenia stavby a taktiež na vzdialenosti od staveniska.  

V projekte zariadenia staveniska sa nachádza jedna typizovaná bunka pre stavbyvedúceho 

a jedna pre majstra. Bunky sú umiestnené pri dočasnej staveniskovej komunikácií              

a sú uložené na cestných paneloch. Do buniek je zabezpečený prívod vody a elektrickej 

energie.  

4.3. Objekt pre údržbu a opravy 

Väčšinou sa jedná o údržbárske dielne a opravovne, ktorých úlohou je odstraňovanie porúch, 

technických zariadení, dopravných prostriedkov, strojov a náradia používaných na stavbe. 
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Objekty pre údržbu a opravy nie sú súčasťou zariadenia staveniska, pretože sa nejedna 

o stavby veľkého rozsahu. 

 

 

 

 

 

5. Požiarna bezpečnosť pri výstavbe:  

 

Podľa zákona Českej národnej rady č.133/1985 Zb. o požiarnej ochrane v znení neskorších 

predpisov a ostatných legislatívnych predpisov týkajúcich sa určitou mierou požiarnej 

bezpečnosti pri výstavbe, je nutné dodržiavať tieto základné podmienky:  

 Zabrániť šíreniu požiaru vo vnútri objektu aj na stavenisku                                     

 Umožniť účinne zasahovať hasičskému zboru  

 Umožniť bezpečne evakuovať osoby a zariadenia z ohrozeného priestoru 
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6. Ochrana životného prostredia  

 

Pri prevádzke staveniska a pri vykonávaní stavebných prác môžu byť negatívne ovplyvnené tieto 

prvky životného prostredia:  

- Zeleň a hluk  

- Nároky na hlučnosť  

- Prašnosť  

- Čistota verejných komunikácií  

- Odpad  

- Prevádzka v okolí stavby  

- Okolie stavby  

Tieto negatívne vplyvy je nutné brať pri výstavbe do úvahy a je potrebné sa im vyvarovať.  

Vybratá ornice bude uložená na mezidepóniu  v priestore staveniska a bude využitá pre neskoršie 

úpravy.  

Ťažká mechanizácia, ktorá môže byt zdrojom hluku, bude na stavenisku v prevádzke len po 

nevyhnutnú dobu. Všetky zdroje a zariadenia musia spĺňať normy o emisiách hluku a spalín a ČSN  

ISO 3746, musia mať platné označenie CE a ES vyhlásenie o zhode. Za porušenie predpisov odpovedá 

dávateľ strojov a zariadení.                                               

Všetka mechanizácia odchádzajúcich zo staveniska musí byť očistená od mechanických nečistôt, tak 

aby nedochádzalo k znečisteniu komunikácie.  Odpady vzniknuté pri výstavbe je nutné triediť podľa 

druhov a odvážať je na vopred stanovené skládky. Na tieto účely budú na stavenisku umiestnené 

podľa potreby kontajnery. Okolité zástavba nebude vykonávanými stavebnými prácami negatívne 

ovplyvnená. Žeriav môže manipulovať s materiálom len určenom priestore staveniska.  

 

7. Bezpečnosť práce:  

 

Pri všetkých prácach na stavenisku je nutné dodržiavať:  

 Zákon č 309/2006 Sb., Zákon, ktorým sa upravujú ďalšie požiadavky bezpečnosti  

a ochrany zdravia pri práci v pracovno-právnych vzťahoch a o zabezpečenie bezpečnosti  

a ochrany zdravia pri činnosti alebo poskytovanie služieb mimo pracovno-právne vzťahy  

Nariadenie vlády č 591/2006 Zb., O bližších minimálnych požiadavkách                    na 

bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na staveniskách.  

 Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví 
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 Nařízení vlády č 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používaní strojů, technických zařízení a nářadí 

 Vyhláška č. 48/1982, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 

práce a technických zařízení 

 

Všetci zúčastnení pracovníci musia byť s predpismi zoznámenie a riadne vyškolení pred začatím prác. 

Ďalej sú povinní používať pri práci bezpečnostnú výbavu. 

Pracovné stroje musia byť pravidelne kontrolované a udržiavané v predpísanom stave. Stavenisko 

musí byť ohraničené oplotením a na vstupe označené výstražnou tabuľkou          so zákazom vstupu 

všetkým nepovolaným osobám. 

 

 

 

8. Záver 

Diplomová práca je vypracovaná podľa požiadaviek realizačnej dokumentácie. Materiály 

odpovedajú normám a vyhláškam uvedených v zozname použitej literatúry 
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Týmto by som chcela poďakovať svojmu vedúcemu diplomovej práce Ing. Radkovi 

Fabiánovi za odborné vedenie a pomoc počas spracovania diplomovej práce. Ďalej by som    

sa chcela poďakovať môjmu manželovi a rodičom za ich podporu počas štúdia. 

 

 

V Čiernom 30.11.2011                                                            .................................................  
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 Prílohy: 

Príloha č. 1. Výpočet max. príkonu el. energie pre zariadenie staveniska 

P1 - PRÍKON ELEKTROMOTOROV 

STAVEBNÝ STROJ 

štítkový 

príkon       

[kW] [ks] [kW] 

 

Stavebný výtah PEGA 2032 TD 22 1 22 

Gravitačná miešačka  PTF 106 0,75 2 1,5 

Kalové čerpadlo 2 1 2 

Kompresor pojazdný 7,5 2 15 

Kontinuálny miešač PFT 5,5 1 5,5 

Silomat PFT 8 1 8 

Silo 23 1 23 

Ponorný vibrátor MAVE 2 2 4 

Omietačka 6,7 2 13,4 

Zváračka TRANSTIG 7 2 14 

Stríhačka výztuže KRENN 3 1 3 

Vŕtačka 0,6 2 1,2 

Úhlová bruska 1,25 2 2,5 

Zásobníkový ohrievač na vodu 150 l 5 2 10 

Okružná pila 4 1 4 

Otopné teleso v bunke 2,5 11 27,5 

P1 - INSTALOVANÝ PRÍKON ELEKTROMOTOROV 

 

156,6 kW 

 P2 - VNÚTRNÉ OSVETLENIE 

OSVETLOVANÉ PRIESTORY 

príkon 

pro 

osvetlenia 

[kW/m
2
]  [m

2
] [kW] 

 

Kancelárie 0,036 36,33 1,3 

Šatňy, umývrne, WC 0,006 52,76 0,3 

Sklady 0,003 46,45 0,1 

Vnútné osvetlenie investičných objektov 0,006 670 4 

P2 - INŠTALOVANÝ PRÍKON VNÚTORNÉHO 

OSVETLENIA 

 

5,8 kW 

 P3 - VONKAJŠIE OSVETLENIE 

 



 

DRUH PRACÍ 

príkon 

pro 

osvetlenia 

[kW/m
2
]  [m

2
] [kW] 

 

Osvetlenie staveniska 0,01 180 6,1 

Stavebno - montážne práce 0,01 100 1 

 

P3 - INSTALOVANÝ PRÍKON VONKAJŠIEHO 

OSVETLENIA 

 

7,1 kW 
 

    

 
 

   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č.2 Výpočet maximálnej potreby vody pre zariadenia staveniska 

 

A - VODA PRO PREVÁDZKOVÉ ÚČELY 

POTREBA VODY PRE: merná jednotka 

počet merných 

jednotiek 

stredná norma 

[l/m.j.] 

potrebné 

množstvo vody [l] 



 

 

Výroba malty  m
3
 10,6 200 2120 

Ošetřrvánie betónu m
3
 80,4 200 16080 

Omietka (bez vody pre maltu) m
2
 100 25 2500 

Murovanie (bez vody pre 

maltu) m
3
 10 250 2500 

Prieč (bez vody pre maltu) m
2
 68,7 20 1374 

 MEZISÚČET A 24574 

B - VODA PRE HYGIENICKÉ ÚČELY 

POTREBA VODY PRE: merná jednotka 

počet merných 

jednotek 

stredné norma 

[l/m.j.] 

potrebné 

množstvo vody [l] 

Hygienické účely 1 pracovník 28 40 1120 

Sprchovanie 1 pracovník 28 45 1260 

     

      MEZISÚČET B 2380 

C - VODA PRE TECHNOLOGICKÉ ÚČELY 

POTREBA VODY PRE: 

potrebné 

množstvo vody [l] 

Stavenisko, vmývanie pracovných pomôcok a pod. 200 

       MEZISÚČET C 200 

VÝPOČET SPOTREBY VODY: 
        

 

 
         

          
          
 

 

Qn - spotreba vody v l/s 
         

Pn - potreba vody v l/deň (smenu 8, 12, 16, 24 h) 
      

kn - koeficient nerovnome rnosti pre danú spotrebu 
      

t - doba, kedy  je voda odeberaná v hodinách 
      



 

 

 

 
 
POŽIARNÁ VODA  
1 hydrant ………3,3 l/s  
 

Celková spotřeba 
vody:            4,9 l/s 

         

DIMENZOVÁNIE POTRUBIA 
        

Spotreba vody Q v l/s 0,25 0,35 0,65 1,10 1,60 2,70 4,90 7,00 11,50 

Svetlost v "  1/2  3/4 1 
1 

1/4 

1 

1/2 
2 

2 

1/2 
3 4 

Svetlost v mm 15 20 25 32 40 50 63 80 100 

                    
          
                    Príloha č. 3 Staveniskové bunky 

 

Šatne 



 

 

 

 

Vrátnica 

 

 

Hygienické zariadenie 

 

 

 

 



 

 

 

 


