
Príprava základov
1. Výkop základu
     - výber varianty základu (v dokumente Technické 
          požiadavky stavebné na strane 6, 7, 8) 
      - určiť typ základu urnovej steny (z tabuľky na strane 3 
         v dokumente Technické požiadavky stavebné)

       - výkop základov
              - skontrolovať šírku, dĺžku a hĺbku výkopu

2. Debnenie / šalovanie
      - debnenie základov z dosiek 
       - rovinnosť skontrolovať vodováhou
       - pravouhlosť skontrolovať uholníkom
       - skontrolovať šírku, dĺžku a hĺbku 

3. Betonáž základu
      - betón sa musí zvibrovať (kontrolu pevnosti Schmidtovým kladivom 
         vykoná vedúci montážnej čaty MODU-AL)
       - povrchovo vyhladiť
       - vystužiť kari sieťou (roxorová sieť)

1m3

Cement 260 kg Voda 100 lŠtrk 800 kg
frakcia 0-22

Výroba betónu triedy C 20/25





 
 
 

MERACÍ PROTOKOL 

Kontrola a prevzatie základov pre montáž produktov MODU-AL 

 

KONTROLA ROZMERU 
Rozmer základu, šírku a dĺžku kontrolovať pásovým metrom, alebo iným vhodným meradlom. Rozmer základu musí 
vyhovovať zadaniu podľa stavebných technických požiadaviek. Odchýlka je prípustná len do plusu. Dodržanie rozmeru 
hĺbky kontrolovať zodpovednou osobou počas betonárskych prác.  

VÝSLEDOK MERANIA 
Zápis kontroly * vyhovuje 

* nevyhovuje 
 

KONTROLA PRAVOUHLOSTI 
Pravouhlosť základu kontrolovať uholníkom v každom rohu. Použiť pravouhlý stavebný uholník s ramenami min. 
500/1000 mm. Odchýlka od pravouhlosti je dovolená 1 cm na 5 bm. Druhou možnosťou je odmerať dĺžku dvoch 
uhlopriečok od rohu k rohu. Uhlopriečky musia mať rovnakú dĺžku. Dovolená je odchýlka max 2 mm na dĺžkový meter.  

VÝSLEDOK MERANIA 
Zápis kontroly * vyhovuje 

* nevyhovuje 
 

KONTROLA ROVINNOSTI 
Rovinnosť kontrolovať vodováhou vhodnej dĺžky pozdĺžne a priečne. Druhou možnosťou je napr. laserový merací 
prístroj. Odchýlka od rovinnosti je max. 0,5 cm na 2 bm. Zároveň vykonať vizuálne kontrolu zahladenia povrchu. 
Vyduté nerovnosti, vyduté kamenivo, praskliny a pod. nie sú prípustné.   

VÝSLEDOK MERANIA 
Zápis kontroly * vyhovuje 

* nevyhovuje 
 

KONTROLA PEVNOSTI 
Vykonať kontrolu práce počas stavby základu. Sledovať dodržanie stavebného predpisu. Betón triedy C20/25 musí byť 
vibrovaný, resp. zhutnený a na povrchu vyhladený. Vedúci montážnej čaty pri preberaní základu pred montážou diela 
použije na kontrolu tvrdomer Schmidtovo kladivo. Betón triedy C20/25 musí mať pevnosť v tlaku min. 25 Mpa. 
Chybovosť prístroja 20%. 

VÝSLEDOK MERANIA 
Zápis kontroly * vyhovuje 

* nevyhovuje 
 

CELKOVÉ VYHODNOTENIE MERANIA   * vyhovuje * nevyhovuje 

 

 Stav Označenie Základu Dátum Meno Podpis 

Zhotoviteľ základov  odovzdal     
Objednávateľ diela  prevzal     
Vedúci mont. čaty MODU-AL prevzal     

 

 

               číslo zmluvy o diele                                                                   mesto, obec, cintorín 

                                                                                                                                                             * nehodiace sa vyškrtnúť                       


