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Pred začatím stavebných prác je vhodné vytvoriť priestory pre zariadenie staveniska na 
pozemku napr. umiestnením dočasnej prenosnej stavebnej bunky, slúžiacej na ochranu 
pracovníkov pred nepriaznivým počasím a na skladovanie materiálu (cement, náradie). Objekt 
je potrebné upraviť tak, aby bol uzatvárateľný. 

Prístup k stavebnému pozemku bude priamo z miestnej komunikácie. 

1. Zemné práce - výkopy 
Pred začatím výkopových prác pre základy je potrebné objekt vytýčiť oprávnenou osobou. 

Tak isto sa zreteľne označí výškový bod, od ktorého sa určujú všetky príslušné výšky.  
Vlastné zemné práce sa začnú skrývkou ornice a to najmenej do hĺbky 300 mm (pokiaľ 

existuje. Prípadná ornica môže byť neskôr použitá na vytvorenie finálnej vegetačnej vrstvy na 
pozemku. 

Vzhľadom na charakter staveniska (rovinaté) bez výraznej zmeny geologického profilu) a 
objektu (nepodpivničený), ide o jednoduché základové pomery. Objekt bude založený na 
základových pásoc. Výkopy pre pásy sa doporučuje realizovať strojne i ručne, pričom 
bezprostredne pred betonážou základových pásov sa ešte urobí ručné dočistenie. To isté platí 
aj pre dno “jamy” pred betonážou podkladových betónov pod vodorovnú hydroizoláciu. Výkopy 
sa vymerajú a zrealizujú podľa výkresu základov. Vyťaženú zeminu je potrebné odviezť na 
vopred určenú skládku, na stavenisku sa ponechá iba zemina určená na spätné zásypy. 

2. Základy 
Celé zaťaženie objektu je prenášané nosnými stenami do základových konštrukcií. Tento 

spôsob umožňujú jednoduché základové pomery. Postup zhotovenia základov je identický ako 
u výkopov. 

Výkopy pre základové pásy a pätky sa musia ihneď vybetónovať. Základové pásy sú 
rozšírené voči hrúbke stien. Základové pásy sú založené do nezámrznej hĺbky pod úrovňou 
pôvodného terénu, podľa výkresu základov. V časti, kde nebude výkop realizovaný do 
nezámrznej hĺbky je potrebné základové konštrukcie po vybetónovaní prihrnúť zeminou 
tak, aby boli chránené voči podmŕzaniu v zimnom období (prihrnutie, prikrytie realizovať 
bezodkladne). 

V projekte sa predpokladá, že max. hladina podzemnej vody nezasahuje základové 
konštrukcie. Ako izolácia proti vode a zemnej vlhkosti je navrhnutý modifikovaný asfaltovaný 
pás nataviteľný v dvoch vrstvách Glasbit G200 S40. 

Podkladový betón je navrhnutý z armovaného betónu hrúbky 150 mm. Pod dosku a tiež pod 
pásy je navrhnutý zhutnený štrkový podsyp z drveného kameniva fr. 16-32 mm ako zemný 
násyp na vyrovnanie terénu a na zabránenie vzlínaniu zemnej vlhkosti (celkovú hrúbku spresniť 
na základe skutočných podmienok po zrealizovaní výkopov). 

Po zhotovení základov sa okolitý terén dosype a zhutní po vrstvách na 0,15 - 0,20 MPa. 

Základové konštrukcie sú podrobne rozpracované vo výkresovej časti. 

3. Zvislé nosné konštrukcie 
Všetky zvislé konštrukcie sú podrobne zdokumentované v stavebných výkresoch, 

pôdorysoch. 

Nosné murivo objektu je navrhnuté z o šalovacích tvárnic s výplňou betónom s armatúrou.   

V predpísanej výške sa navrhuje aplikácia stierkovej izolácie. Následne z oboch strán sa na 
povrchy aplikuje armovacia stierka + sklotextilná mriežka + príslušná tenkovrstvá omietka alebo 
keramický obklad.  

Zvislé konštrukcie sú podrobne rozpracované vo výkresovej časti. 
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4. Vodorovné nosné konštrukcie a zastrešenie 
Na hornú hranu muriva z DT tvárnic sa navrhuje vytvorenie stužujúceho venca. V priečnom 

smere sa navrhuje osadenie keramických prekladov (alternatívne je ho možné nahradiť 
debnením). 

Prestrešenie objektu je navrhované z lakoplastovaného plechu na drevených hranoloch. 
Podľa typu použitej krytiny je možné vytvorenie aj doskového debnania pod krytinu.   

Vodorovné konštrukcie sú podrobne rozpracované vo výkresovej časti. 

5. Izolácie  
V objekte sa použijú izolácie : 

• proti vode a zemnej vlhkosti je navrhnutý modifikovaný asfaltovaný pás Glasbit G200 S40 
nataviteľný v dvoch vrstvách; 

• stierková hydroizolácia v častiach mokrých zón hydroizoláciu vytiahnuť na steny podľa 
výkresu; 
V rámci predrealizačnej prípravy je potrebné preverenie skutočných výškových 

pomerov na stavbe a navrhnuté riešenie v prípade potreby modifikovať. Zameranie 
realizuje dodávateľ v rámci predrealizačnej prípravy.  

 

 

 Ing. Robert Kolesár, PhD. 




