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Bakalárska práca sa zaoberá stavebne technologickým projektom etapy hrubej spodnej 

stavby objektu SO 203 bytového súboru Olbrachtova. Predmetom práce je realizácia 

vŕtaných pilót a základových konštrukcií. Projekt obsahuje technickú správu objektu, 
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bezpečnosti a rizík na stavenisku a výkresy týkajúce sa uvedenej problematiky. 
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Bakalárska práca spracováva stavebne technologické riešenie novostavby objektu 

SO 203 obytného súboru Olbrachtova v Trenčíne. Obytný súbor pozostáva zo štyroch 

obytných objektov rozdelených do troch etáp výstavby. Poskytnutá mi bola projektová 

dokumentácia k objektu SO 203, ktorý je plánovaný do druhej etapy výstavby. Jedná sa 

o päťposchodový obytný objekt so stenovým monolitickým nosným konštrukčným 

systémom.  

V bakalárskej práci som sa zameral na etapu hrubej spodnej stavby. Práca zahŕňa 

hlbinné zakladanie na vŕtaných pilótach a realizáciu základových konštrukcií. Cieľom 

mojej práce je navrhnúť vhodné riešenie tejto technologickej etapy. 

Na spracovávanie rozpočtu danej etapy som použil študentskú verziu programu 

BUILDpower S s cenníkovou úrovňou RTS 2018/II. Pre spracovanie harmonogramu 

prác som využil študentskú verziu programu Contec. Výkresová časť bola spracovaná 

v študentskej verzii programu AutoCAD 2018.  
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A SPRIEVODNÁ SPRÁVA 

1.1 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE  

1.1.1 ÚDAJE O STAVBE 

Názov stavby:   Obytný súbor Olbrachtova 

Miesto stavby:  ulica Ivana Olbrachta 

911 01 Trenčín 

kraj: Trenčiansky 

p.č.: 829/1, 8291/3, 831/1, 831/2, 832/1, 832/2 

Predmet stavby: Novostavba obytného domu s piatimi nadzemnými 

podlažiami v Trenčíne. Zameranie na hrubú spodnú stavbu. 

1.1.2 ÚDAJE O ŽIADATEĽOVI 

Investor:    MONOLIT SLOVAKIA s.r.o. 

    Námestie sv. Anny č.360/10, 91101 Trenčín 

1.1.3 ÚDAJE O SPRACOVATEĽOVI DOKUMENTÁCIE 

a) TEKT s.r.o. 

28.októbra 1170/9, 91101 Trenčín 

IČO: 46 696 407 

b) Hlavný projektant:   Ing. arch. Michal Vojtek  

Ev. číslo:    1711  
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1.2 ČLENENIE STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÉ 

A TECHNOLOGICKÉHO ZARIADENIA 

Objektová skladba: 

SO101 Hlavné terénne úpravy 

SO102 Mechanická ochrana elektrických káblových vedení  

SO201 bytový dom „A“  

SO202 bytový dom „B“  

SO203 bytový dom „C“  

SO204 bytový dom „D“  

SO205 Areálové rozvody vody  

SO206 Areálové rozvody kanalizácie 

SO207 Areálové rozvody NN 

SO208 Areálové osvetlenie  

SO209 Areálové rozvody plynu 

SO210.1 Komunikácie a spevnené plochy 

SO210.2 Oporné múry  

SO211 Sadové úpravy 

 

1.3 ZOZNAM VSTUPNÝCH PODKLADOV 

Na základe požiadaviek investora bola vypracovaná projektová dokumentácia. 

Projektantom bola vykonaná vizuálna obhliadka budúceho areálu staveniska 

a najbližšieho okolia. Vykonalo sa polohopisné a výškopisné zameranie staveniska, trasy 

stávajúcich verejných rozvodov a inžinierskych sietí. 

Ďalšie podklady - geologická mapa SR, územný plán mesta Trenčín, katastrálna 

mapa, radónová mapa SR, podklady od správcov stávajúcich inžinierskych sietí. 
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B SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA  

Technická správa rieši výstavbu nového obytného súboru Olbrachtova, 

pozostávajúceho zo štyroch samostatne stojacich objektov SO201, SO202, SO203 

a SO204 nachádzajúceho sa v centrálnej časti mesta Trenčín. Realizácia jednotlivých 

objektov je rozdelená na etapy. 

Bytové domy sú navrhnuté s jedným prípadne dvoma vchodmi, s čiastočne 

zapusteným suterénom a piatimi nadzemnými podlažiami, pričom posledné podlažie je 

riešené ako ustupujúce. Na prízemnom podlaží sa nachádzajú garáže.  

V mojej bakalárskej práci riešim druhú etapu výstavby bytového domu SO203. 

 

B.1 POPIS ÚZEMIA STAVBY 

a) Charakteristika stavebného pozemku  

Bytový dom je navrhnutý v rovinatom zastavanom území centrálnej časti mesta 

Trenčín. Hranica pozemku je zo západnej a severnej strany tvorená ulicou Ivana 

Olbrachta, z ktorej je priamy prístup na pozemok. Z východnej a južnej strany je hranica 

tvorená susednými pozemkami. 

b) Údaje o súlade s územným rozhodnutím 

Stavba je v súlade s územným rozhodnutím mesta Trenčín z roku 2018. 

c) Údaje o súlade s územne plánovacou dokumentáciou 

Stavba je v súlade s územne plánovacou dokumentáciou mesta Trenčín. 

Obr. č. 1 – Územný plán mesta Trenčín [30] 

] 
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d) Údaje o vydaných rozhodnutiach o povolenie výnimky z obecných 

požiadaviek na využívanie územia 

Projekt nevyžaduje žiadne povolenie výnimky.  

e) Informácie o tom, či a v akých častiach dokumentácie sú zohľadnené 

podmienky záväzných stanovísk dotknutých úradov 

Všetky podmienky dotknutých orgánov boli splnené a spracované. 

f) Výpis a hodnotenie realizovaných prieskumov a rozborov   

Pre stavbu bolo realizované polohopisné a výškopisné zameranie a uskutočnený 

geologický a radónový prieskum.  

Na základe výsledkov geologického prieskumu bude zakladanie objektov riešené 

betónovými pilótami. 

Na základe výsledkov radónového prieskumu je v riešenej lokalite stredné 

radónové riziko. Izolácia proti radónu bude teda zabezpečená železobetónovou doskou 

hr. 200 mm, z vodostavebného betónu. 

g) Ochrana územia podľa iných právnych predpisov 

Okrem ochranných pásiem, vznikajúcich okolo stávajúcich inžinierskych sietí 

susedných pozemkov, sa záujmové územie dotknuté novostavbou nenachádza v 

ochrannom pásme, v pamiatkovej rezervácií, pamiatkovej zóne, vo zvláštnom chránenom 

území apod. 

h) Poloha vzhľadom k záplavovému územiu, poddolovanému územiu apod. 

Objekt sa nenachádza v záplavovom ani poddolovanom území. 

i) Vplyv stavby na okolité stavby a pozemky, ochrana okolia, vplyv stavby na 

odtokové pomery v území 

Pred zahájením stavby budú zmluvne zaistené vstupy na pozemky potrebné pre 

realizáciu stavby a pre prístup stavebnej mechanizácie na stavenisko. Priestory pre 

vybudovanie zariadenia staveniska, skládky materiálu a hromadenie zeminy budú na 

pozemku stavby.  

V dobe stavby sa predpokladajú len mierne hladiny hluku a prašnosti. Tieto 

negatívne vplyvy ide čiastočne dodávateľom stavby obmedziť na minimum, voľbou 

optimálnych technologických postupov. Z dôvodu obývania okolitých budov by počas 

realizácie stavby tj. pracovnej doby 7:00 – 18:00 hod. nemalo dôjsť k prekročeniu 
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povolených limitov hluku na stavbe stanovenej §11 odstavec 4 nariadenie vlády č. 

502/2000 Sb. v platnom znení tj. 55 dB. Nájomníci okolitých objektov budú zoznámení 

s priebehom stavebných prác. Pri výstavbe bude maximálne zohľadnené obmedzenie 

prašnosti. Susedné stavby nebudú spôsobom zakladania nijako zasiahnuté ani 

obmedzené.  

Evidenciu odpadov vzniknutých behom stavby a ich následnou likvidáciou zaistí 

dodávateľ stavby prednostne formou recyklácie, nerecyklovateľné materiály budú 

likvidované skládkovaním. Likvidácia odpadov bude splňovať podmienky zákona 

č.185/2001 Zb. o odpadoch. 

Odtokové pomery sa v území výrazne nezmenia. Dažďové vody zo striech a 

spevnených plôch budú odvádzané do dažďovej kanalizácie. 

j) Požiadavky na asanácie, demolácie, výrub drevín 

Stavebné úpravy nevyžadujú žiadne asanácie dotknutého územia. Demolácia sa 

v rámci tohto projektu nerieši. 

Na pozemku sa nachádza len náletová drevina a starý stavebný materiál ktorý bude 

pred začatím stavby odvezený investorom. Na severnej strane pozemku v mieste 

budúceho zjazdu na parkovisko sa nachádza lipa o priemere kmeňa cca 40 cm, ktorú bude 

nutné vyrúbať. Pred vyrúbaním je nutné podať žiadosť  na odbor životného prostredia 

MÚ Trenčín.  

k) Požiadavky na maximálne zaberanie poľnohospodárskeho pôdneho fondu 

alebo pozemkov určených na plnenie funkcie lesa (dočasné/trvalé) 

Pozemok sa nachádza v zastavanom území, navrhovanou stavbou nedôjde k záberu 

poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Pozemky určené na plnenie funkcie lesa, sa v 

mieste stavby ani v jeho okolí nevyskytujú. 

l) Územno-technické podmienky - možnosť napojenia na existujúcu dopravnú 

a technickú infraštruktúru 

Pozemok je zo severnej a západnej strany ohraničená miestnou komunikáciou, na 

ktorú bude v severnej časti pozemku napojený zjazdom. 

Objekt bude pripojený na stávajúce inžinierske siete. Pripojovacie miesta sa 

nachádzajú na hraniciach pozemku –  prípojka vody, dažďová a kanalizačná prípojka 

a plynové prípojka bude napojená na ulici Ivana Olbrachta na severnej strane pozemku a 

telekomunikačné vedenie a nízke napätie zo strany západnej. 
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m) Vecné a časové väzby stavby, podmieňujúce, vyvolávajúce a súvisiace 

investície 

Stavba je členená na objekty SO201, SO202, SO203, SO204. Realizácia 

jednotlivých objektov je rozdelená na štyri etapy. 

Stavba nevyžaduje žiadne súvisiace, podmieňujúce alebo vyvolané investície. 

Všetky doplnkové stavby budú realizované v rámci celej stavby (voda, kanalizácia a pod.) 

n) Zoznam pozemkov podľa katastra nehnuteľností, na ktorých prebieha 

výstavba 

Dotknuté pozemky p.č. 829/1, 829/3, 830, 831/1, 831/2, 832/1, 832/2 

o) Zoznam pozemkov podľa katastra nehnuteľností, na ktorých vznikne 

ochranné alebo bezpečnostné pásmo 

Stavba si nevyžaduje bezpečnostné ani ochranné pásmo.  

Susedné parcely: p.č. 829/5, 828/7, 827/24, 828/1, 828/14, 833/1, 835/1, 836/1, 

832/5, 832/12, 863/14, 3302/1 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA STAVBY A  JEJ UŽÍVANIA 

a) Nová stavba alebo zmena dokončenej stavby 

Novostavba bytového domu 

b) Účel užívania stavby 

Stavba je určená pre trvalé bývanie. Navrhnuté bytové priestory rozšíria kapacitu 

bytového fondu v danej lokalite. 

c) Trvalá alebo dočasná stavba 

Stavba trvalého charakteru. 

d) Informácie o vydaných rozhodnutiach o povolení výnimky z technických 

požiadavkou na stavby a technických požiadavkách zabezpečujúcich 

bezbariérové užívanie stavby alebo súhlasu s odchylným riešením z platných 

predpisov a noriem 

Objekt je navrhnutý v súlade s platnými normami a vyhláškami o obecných 

požiadavkách na výstavbu. Obecné technické podmienky na výstavbu podľa vyhlášky 

č.323/2017 Sb. o technických požiadavkách na stavby v aktuálnom znení. 
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e) Informácie o tom, či a v akých častiach dokumentu sú zohľadnené podmienky 

záväzných stanovísk dotknutých úradov 

Všetky podmienky dotknutých orgánov boli splnené a zapracované. 

f) Ochrana stavby podľa iných právnych predpisov 

Územie nie je nijak inak právne chránené. 

g) Navrhované parametre stavby 

- Počet nadzemných podlaží:   5 

- Počet podzemných podlaží:   1 

- Počet funkčných jednotiek:   1.NP – 3.NP  - 2 x byt 3+kk 

- 2 x byt 4+kk 

4.NP  - 1 x byt 3+kk 

- 2 x byt 4+kk 

5.NP  - 2 x byt 4+kk 

- Počet garáží v 1.PP    8 

- Plocha pozemku:    5681,1 m2  

- Zastavaná plocha celkom:   1619,3 m2 

- Zastavaná plocha jednotlivých častí:  SO201 „A“ – 267m2  

SO202 „B“ – 267 m2 

SO203 „C“ – 579 m2 

SO201 „D“ – 481 m2 

- Percento zastavania:    28,5 % 

- Plocha chodníkov:     141,2 m2  

- Plocha komunikácii a parkovísk:  1800,9 m2 

- Plocha zelene:     1952,4 m2  

- Obostavaný priestor:    9119 m3  

h) Základná bilancia stavby 

- Množstvo spotrebovanej vody: 

- Priemerná denná potreba vody – 33,7 m3/deň 

- Maximálna denná potreba vody – 72,58 m3/deň 

- Maximálna hodinová potreba vody – 0,84 l/s 

- Priemerná ročná potreba vody – 12300 m3/rok 
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- Potreba vnútornej požiarnej vody – 0,3 l/d 

- Množstvo splaškovej vody: 

- Množstvo dažďových vôd – 50,38 l/s 

- Množstvo splaškových vôd – 0,53 l/s 

- Celkové množstvo odpadných vôd – 7,29 l/s 

Dažďové a splaškové vody budú odvedené do novo predĺžených radov. Prípojky 

budú pre jednotlivé stavebné objekty vybudované zvlášť. 

Celkový inštalovaný príkon pre celý objekt je 396,0 kW 

Trieda energetickej náročnosti budovy 

i) Základné predpoklady výstavby etapy spodnej stavby 

- Plánovaná doba výstavby:   4 mesiace 

- Predpokladaný začiatok výstavby:  7/2019 

- Predpokladané ukončenie výstavby:  11/2019 

j) Orientačné náklady stavby 

Odhad investičných nákladov podľa THU činí 82 mil. kč. 

Podrobný odhad investičných nákladov pre hrubú spodnú stavbu vrátane výkazu-

výmer je v prílohe B.1.1 Položkový rozpočet.  

B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE 

a) Urbanizmus – územná regulácia, kompozícia priestorového riešenia 

Pôdorysný tvar objektu je obdĺžnikový s ustupujúcimi poschodiami, strecha je 

plochá. Objekt svojím umiestnením nadväzuje na okolitú zástavbu, ktorá pozostáva 

prevažne z bytových a rodinných domov. 

b) architektonické riešenie – kompozícia tvarového riešenia, materiálové 

a farebné riešenie 

Architektonické riešenie vychádza z účelu používania stavby, jeho umiestneniu a 

začleneniu do okolia. Tvar objektu je závislý na funkčnom prevedení interiéru. Výška 

objektu SO 203 je 15,75 m. Posledné dve podlažia sú riešené ako ustupujúce. Bytový 

dom je navrhnutý s dvoma vchodmi, so suterénom a 5 nadzemnými podlažiami. Na 

prízemnom podlaží sa nachádzajú garážové vstupy. 

Na väčšine plochy je ako povrchová úprava použitá biela fasádna omietka so 

zrnitým vzorom. Pre zvýraznenie objektu sú použité na fasáde fasádne dosky v tmavo-
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šedej a pieskovej farby. Fasádne dosky sú použité prevažne pri okenných a dverových 

otvoroch. Zasklenie je riešené z tónovaných skiel. Okenné rámy sú ponechané v tmavo-

šedom odtieni hliníku. Všetky okná stavby budú doplnené exteriérovými žalúziami v 

podomietkovom prevedení. Zábradlia stavby sú navrhované ako kombinácia ŽB plných 

zábradlí a sklených výplní v nerezovej konštrukcii. 

B.2.3 CELKOVÉ PREVÁDZKOVÉ RIEŠENIE, TECHNOLÓGIA VÝROBY 

Napojenie riešeného územia na stávajúcu dopravnú infraštruktúru bude riešené 

vybudovaným zjazdom z ulice Ivana Olbrachta, ktorým bude prístup na parkovisko, 

vstup do garáži a vstupy do objektu. 

- Dispozičné riešenie: 

V suteréne sa nachádza 8 samostatných dvoj-garáži pre 16 vozidiel, do ktorých je 

vjazd z priľahlého parkoviska. Oba hlavné vchody do bytového domu sú orientované na 

severozápad. Za vchodom sa nachádza zádverie s poštovými schránkami. Na zádverie 

nadväzuje výťah a schodiskový priestor. Zo schodiskového priestoru je priamy prístup ku 

skladovacím boxom a technickej miestnosti v 1.PP. 

Na bežnom poschodí sa v každom vchode nachádzajú 2 bytové jednotky. Na 

poschodiach 1.NP - 4.NP sú navrhnuté 3+kk a 4+kk s balkónom a terasou, v 5.NP dva 

byty 4+kk s terasou.  

B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVANIE STAVBY 

Zásady riešenia prístupnosti a užívania stavby so zníženou schopnosťou 

pohybu alebo orientácie vrátane údajov o podmienkach pre výkon práce osôb so 

zdravotným postihnutím 

Zabezpečenie stavby pre využitie imobilnými občanmi podľa vyhl. 398/2009 Sb. 

o obecných technických požiadavkách zabezpečujúcich bezbariérové užívanie stavieb. 

- Vstup do objektu:  

Do objektu je bezbariérový prístup oboma vchodmi priamo z parkoviska. Výškový 

rozdiel medzi vonkajším priechodom a čistou podlahou je 20 mm. Prístup do poschodí 

1.NP – 5.NP je možný výťahom. V objekte nie sú navrhnuté bezbariérové byty. 

- Parkovanie: 

 Na parkovisku pred objektom je navrhnutú jedno bezbariérové parkovacie miesto, 

ktoré bude opatrené vodorovným a zvislým značením. 
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B.2.5 BEZPEČNOSŤ PRI UŽÍVANÍ STAVIEB  

Všetky práce budú prevádzané podľa platných právnych predpisov a noriem 

o bezpečnosti  a ochrane zdravia pri práci na stavenisku. Všetky osoby ktoré budú na 

stavenisku prítomné, budú dodržiavať bezpečnostné predpisy a budú nosiť osobné 

ochranné pomôcky v zmysle platných predpisov. 

Stavenisko bude oplotené, aby sa zamedzilo prístupu nepovolaným osobám.  

Výpis hlavných platných predpisov: 

- Zákon č. 88/2016 Sb., ktorým sa mení zákon č. 309/2006 Sb., ktorým sa upravujú 

ďalšie požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v pracovnoprávnych vzťahoch 

a o zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri činnosti poskytovania služieb mimo 

pracovnoprávne vzťahy 

- Nariadenie vlády č. 136/2016 Sb., ktorým sa mení NV č. 591/2006 Sb., o bližších 

minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia pri právi na stavenisku 

- Vyhláška 192/2005 Sb., ktorou sa mení vyhláška 48/1982 Sb.,ktorou sa stanovia 

základné požiadavky k zaistení bezpečnosti práce a technických zariadení, v znení 

neskorších predpisov. 

B.2.6 ZÁKLADNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVIEB 

a) Stavebné riešenie 

Novostavba obytného domu s pôdorysnými rozmermi 33,2 x 16,6 m je navrhnutá 

ako 5 poschodová budova s jedným podzemným poschodím. 

Založenie stavbe je riešené na železobetónových pilótach.  

Nosný systém objektu je železobetónový monolitický stenový systém hrúbky 200 

mm, od 3.NP kombinovaný s nosnými obvodovými tehlovými stenami hr. 250 mm. 

Stropná konštrukcia je železobetónová doska hr. 160 mm. 

Posledné 2 poschodia pôdorysne ustupujú.  

Zastrešenie objektu je riešené plochou strechou spádovanou do strešných vtokov 

uprostred, izolovanou mPVC-P fóliou zasypanou štrkom. 
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b) Konštrukčné a materiálové riešenie 

- Základové konštrukcie 

Vzhľadom na výsledky IGP sa uvažuje s hĺbkovým zakladaním na ŽB vŕtaných 

pilótach votknutých do štrkovej vrstvy zistenej podľa IGP na úrovni 208,00 m.n.m.  

„Objekt bude založený na vŕtaných pilótach s priemerom 900 a 1200 mm. HH pilot 

bude na úrovni -3,360 = 211,24 m.n.m a -4,285=210,315 m.n.m. V mieste, kde bude 

upravený terén na úrovni podlahy 1.PP bude zrealizovaný základový ŽB trám vysoký 900 

mm a široký 600 mm, ktorého HH bude na úrovni -3,360 a DH na úrovni -4,285. Pilóty 

v mieste trámu budú mať HH na úrovni -4,285. Dĺžka pilot bude 4,0 a 4,5 m.“ [12] 

Po ukončení pilotáže bude na zhutnenom štrkovom násype vyhotovená vrstva 

podkladového betónu hr. 100 mm. HH podkladového betónu bude na úrovni HH pilot, 

čiže -3,360 a -4,285. Na podkladovom betóne bude vyhotovená základová doska hr. 

250mm. Doska bude z vodostavebného betónu. Základová doska bude mať dve výškové 

úrovne. HH dosky bude na úrovni -3,110 a -4,035. Súčasťou dosky z vodostavebného 

betónu bude aj priehlbeň výťahovej šachty.  

Trieda betónu: 

- Pilóty a doska:  C25/30 XC3 Cl 0,4-DMAX=16 mm S4 

- Podkladový betón:  C12/15 

- Zvislé konštrukcie 

Nosný systém objektu je železobetónový monolitický stenový systém 

kombinovaný s nosnými obvodovými tehlovými stenami. Tehlové steny budú z muriva 

POROTHERM 25 P+D, P15. 

Nosné železobetónové monolitické steny sú navrhované v dvoch základných 

hrúbkach:  

- obvodové nosné steny, vnútorné nosné steny medzi bytmi + medzi bytmi a 

spoločnými priestormi hr.200 mm 

- nosné steny vo vnútri bytu hr.150 mm 

Trieda betónu stien: C25/30 XC3 CL 0,4-DMAX=16 MM S4  

Všetky vnútorné murované priečky v stavbe sú riešené ako výplňové.  

Patria sem : 

- obvodové murivo vstupu do stavby v 1.PP POROTHERM 25 Profi 

- priečky bytov s nikami pre slaboprúdové rozvody POROTHERM 17,5 Profi 

- ostatné deliace priečky POROTHERM 11,5 Profi 
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- Vodorovné konštrukcie 

Stropné dosky stavby budú riešené ako ŽB monolitické, hrúbky dosiek budú 

nasledujúce: 

- stropná doska nad 1.PP   hr.160 mm 

- stropné dosky na všetkých podlažiach  hr. 160 mm 

- stropné dosky a konzoly nad lodžiami  hr. 180 mm 

Trieda betónu stropov: C25/30 XC1 Cl 0,4-DMAX=16 mm S4 

- Schodisko 

Hlavné schodiská sú navrhované tvaru U, ako dvojramenné, železobetónové 

monolitické. Schodiskový stupeň bude mať výšku 185 mm, hĺbku 274 mm, čo 

predstavuje sklon schodiska 34°. Schodisko medzi 1.PP a 1.NP bude trojramenné, popod 

medzipodestu schodiska bude prístup do časti skladových boxov pre byty a kotolne.  

Podesty schodiska sú riešené ako votknuté do obvodových stien a ich podlaha bude 

riešená ako plávajúca pre zabránenie prenosu hluku do bytov. Ramená schodiska sú 

kotvené do podesty a medzipodesty a od bočnej steny medzi priľahlým bytom a 

schodiskovým priestorom sú oddilatované, čo znižuje prenos hluku do vnútorného 

priestoru bytu.  

Šírka schodiskových ramien je 1190 mm. Šírka zrkadla schodiska je 590 mm. 

Zábradlie bude oceľové, kotvené zboku do schodiskového ramena a do ŽB stienok 

zábradlia na podeste a medzipodeste schodiska. 

- Zastrešenie objektu 

Hlavná strecha stavby bude riešená ako jednoplášťová neprevetrávaná plochá 

strecha s PVC hydroizoláciou mechanicky kotvenou do  bet. poteru. Hrúbka poteru bude: 

- základná  50 mm 

- pri obvode atiky 60 mm 

- v rohoch strechy 90 mm 

Prístup na strechu bude možný z najvyššieho podlažia bytového domu cez strešný 

svetlík. Odvodnenie strechy bude riešené do vnútorných vpustí. Minimálny spád 

hydroizolácie strechy bude 2,0%.  

Atika strechy bude mať ŽB monolitickú konštrukciu. Horný povrch ŽB atiky bude 

zahladený v spáde smerom do vnútra strechy. Spád je min. 5% = 10 mm výškový rozdiel 

medzi HH vonkajšieho a vnútorného povrchu atiky. Na hornom povrchu bude zateplenie 

50mm XPS cez ktoré bude do ŽB konštrukcie kotvená doska OSB-3 hr. 25 mm pre 
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ukotvenie oplechovania atiky. 

- Zateplenie obvodového plášťa 

Obvodová stena – odporúčaná hodnota tepelného odporu obvodovej steny 

novostavieb 4,4 m2.K.W-1. Pre dosiahnutie tejto hodnoty je uvažovanú stenu z 

monolitického ŽB nutné zatepliť minerálnou tepelnou izoláciou s hrúbkou min. 200 mm 

(pri súčiniteli tep. vodivosti 0,035 W/m.K) 

Plochá strecha – odporúčaná hodnota tepelného odporu plochej strechy novostavieb 

9,9  m2.K.W-1. Pre dosiahnutie tejto hodnoty je uvažovaný ŽB strop nad najvyšším 

podlažím s hrúbkou 180 mm nutné zatepliť tepelnou izoláciou EPS 100 S Stabil v 

priemernej hrúbke min. 380 mm. 

- Povrchové úpravy fasády 

Fasáda objektu bude zateplená kontaktným zateplením minerálnou vlnou hr. 200 

mm. Finálnu povrchovú úpravu budú tvoriť silikónové omietky Baumit v troch 

prevedeniach: 

- silikónová omietka BAUMIT Silikontop, farba biela, zrnitosť 2 

- silikónová omietka BAUMIT Silikontop, farba svetlošedá, zrnitosť 2 

- silikónová omietka BAUMIT Creativtop, štruktúra dreva, svetlohnedá 

- Okenné výplne 

Odporúčaná hodnota súčiniteľa prechodu tepla U max. 1,0. Na navrhovanom 

objekte sa uvažuje s osadením hliníkových okenných výplní s izolačným trojsklom. 

Všetky okná stavby budú doplnené exteriérovými žalúziami v podomietkovom 

prevedení. Žalúzie budú ovládané motoricky, vypínačom.  

Z hľadiska stavebnej prípravy pre žalúzie sa uvažovalo s maximálnou výškou 

kastlíka 300 mm. Všetky nadpražia okien majú doplnkovú tepelnú izoláciu XPS 50mm 

vkladanú do debnenia steny.  

c) Mechanická odolnosť a stabilita 

Stabilita a mechanická odolnosť stavby je posúdená statickým výpočtom. 

Podrobné konštrukčné riešenia budú posúdené statickým výpočtom v prevádzacej 

dokumentácii. 
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B.2.7 ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH 

A TECHNOLOGICKÝCH ZARIADENÍ 

a) Technické riešenie 

Osadenie nových technických a technologických zariadení a nové rozvody budú 

riešené v súlade s obecnými technickými požiadavkami na výstavbu, vrátane požiadaviek 

na požiarnu bezpečnosť stavieb. 

b) Výpis technických a technologických zariadení 

- Vykurovanie  

Vykurovanie je riešené plynovým kotlom umiestneným v technickej miestnosti 

v 1.PP. Vyústenie komína je riešené na JV strane fasády komínom s nerezovou 

povrchovou úpravou. 

- Vzduchotechnika 

V jednotlivých bytoch je navrhnuté individuálne odsávanie nad varnou plochou 

v kuchyni, podtlakové vetranie kúpeľní a umelé riadené vetranie skladovacích boxov 

v 1.PP. Potrubné stúpačky sú vedené inštalačnými šachtami s vyústením na streche 

objektu. Chladenie miestností je riešené individuálne klimatizačnými zariadeniami 

umiestnenými vo vonkajšom prostredí so samostatným odtokom kondenzátu.  

B.2.8 POŽIARNO-BEZPEČNOSTNÉ RIEŠENIE 

Požiarna bezpečnosť je spracovaná v samostatnej časti požiarne bezpečnostné 

riešenie. [13] 

B.2.9 ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA 

a) Kritéria tepelno-technického posúdenia 

Stavba odpovedá požiadavkám normy ČSN 73 0540 o tepelnej ochrane budov. 

Požiadavky zákona č. 318/2012 Sb. o hospodárení s energiami sú splnené. 

b) Energetická náročnosť stavby 

Objekt je zaradený do kategórie energetickej náročnosti tr. B [14] 

c) Posúdenie využitia alternatívnych zdrojov energie 

Žiadne alternatívne zdroje energie nie sú v doterajšom návrhu uvažované. 
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B.2.10 HYGIENICKÉ POŽIADAVKY NA STAVBY, POŽIADAVKY NA 

PRACOVNÉ A KOMUNÁLNE PROSTREDIE 

Po dobu výstavby bude maximálnym možným spôsobom zamedzené znečisťovaniu 

okolia a znižovania kvality bývania. Vozidlá opúšťajúce stavenisko budú pri vstupnej 

bráne riadne očistené aby sa zabránilo znečisteniu priľahlých komunikácií, priľahlé 

komunikácie budú zaťažené iba na ulici Ivana Olbrachta, kde sa nachádza vjazd na 

stavenisko. Pracovná doba 7:00 – 18:00 nezasahuje do nočného kľudu.  

B.2.11 OCHRANA STAVBY PRED NEGATÍVNYMI ÚČINKAMI 

VONKAJŠIEHO PROSTREDIA 

a) Ochrana pred prenikaním radónu z podložia, 

Na základe výsledkov radónového prieskumu je v riešenej lokalite stredné 

radónové riziko. Za dostatočné protiradónové opatrenie v prípade stredného rizika v 

novostavbe, v ktorej sa v kontaktnom podlaží nevyskytujú pobytové priestory, a zároveň 

ak je kontaktné podlažie umelo vetrané, považuje celoplošná izolácia proti radónu v 2. 

triede tesnosti, alebo doska z vodostavebného betónu tesnosti V12.  

Izolácia proti radónu bude teda zabezpečená železobetónovou doskou hr. 250 mm, 

z vodostavebného betónu triedy C25/30 XC3 Cl 0,4-DMAX=16 mm S4. 

b) Ochrana pred bludnými prúdmi, 

V blízkosti stavby sa nepredpokladá možnosť výskytu bludných prúdov. 

Merania vykonané v súlade s ČSN 03 8365 – Zásady měření při protikorozní 

ochraně kovových zařízení uložených v zemi – Stanovení přítomnosti bludných proudů 

v zemi.  

c) Ochrana pred technickou seizmicitou, 

V okolí stavby sa nenachádzajú žiadne stroje ani technika, ktorá by bola zdrojom 

technickej seizmicity, preto nie je potrebná žiadna ochrana. 

d) Ochrana pred hlukom, 

Vzniknuté vibrácie a hlukové pomery nie sú v rozpore s limitmi hygienických 

predpisov pre pracovné prostredie. 
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e) Protipovodňové opatrenia, 

Pozemok neleží v záplavovom území ani v blízkosti vodnej plochy alebo vodného 

toku, preto nie je predpokladaný výskyt povodní. 

f) Ostatné účinky – vplyv poddolovania, výskyt metánu apod. 

Stavba sa nenachádza na území kde by v minulosti prebiehalo poddolovanie ani 

s výskytom metánu. 

B.3 PRIPOJENIE NA TECHNICKÚ INFRAŠTRUKTÚRU 

a) Pripojovacie miesta technickej infraštruktúry, 

Objekt bude pripojený na stávajúce inžinierske siete. Pripojovacie miesta sa 

nachádzajú na hraniciach pozemku –  prípojka vody, dažďová a kanalizačná prípojka 

a plynové prípojka bude napojená na ulici Ivana Olbrachta na severnej strane pozemku a 

telekomunikačné vedenie a nízke napätie zo strany západnej. 

b) Pripojovacie rozmery a dĺžky. 

- Kanalizačná prípojka – DN250, 55,6 m,  

- Vodovodná prípojka – DN50, 70,2 m 

- Plynová prípojka – DN50, 82,3 m 

- Prípojka NN – 396 kW, 38,7 m 

B.4 DOPRAVNÉ RIEŠENIE 

a) Popis dopravného riešenia, 

Bytový objekt bude z hľadiska cestnej dopravy napojený na stávajúcu komunikáciu 

na ulici Ivana Olbrachta zjazdom. Šírka novej príjazdovej komunikácie bude 4,8 m. 

Povrch tejto komunikácie bude tvorený asfaltovým povrchom. Nová príjazdová 

komunikácia bude ukončená vjazdom do garáží.  

b) Napojenie územia na stávajúcu dopravnú infraštruktúru, 

Obytný dom sa nachádza v blízkosti ulice Ivana Olbrachta na ktorú bude zo 

severnej strany pozemku napojený zjazdom.  
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c) Doprava v pokoji,  

Parkovanie vozidiel je riešené spoločným parkoviskom v priestore pred budovou 

a zároveň garážovým státím v 1.PP. Povrch miest na státie bude vyhotovený zo zámkovej 

dlažby hr.8 mm uložených na štrkový zhutnený podklad.  

Počet vonkajších parkovacích miest pre objekt SO203 činí 14 miest + 1 miesto pre 

osoby s obmedzenou možnosťou pohybu. Počet vnútorných garáží s možnosťou 

radového státia dvoch vozidiel je 8. Daný počet parkovacích státí vyhovuje podľa ČSN 

73 6110 Projektování místních komunikací. Pre bytové jednotky  do 100 m2 sa počíta 

s jedným státím, nad 100 m2 s dvoma miestami. Celkový potrebný počet teda je 23 miest, 

tým pádom projektovaných 31 miest vyhovuje. 

d) Chodníky a cyklochodníky. 

Chodníky budú vyhotovená zo zámkovej dlažby a budú osadené na voľnej strane 

do záhonových obrubníkov. V mieste naviazania chodníka na prechod pre chodcov sa 

prevedie signalizačné značenie formou bublinkovej dlažby pre nevidomých a zníženou 

nadväznosťou na cestu. 

S cyklochodníkmi nie je v danom projekte počítané. 

B.5 RIEŠENIE VEGETÁCIE A SÚVISIACICH TERÉNNYCH 

ÚPRAV 

a) Terénne úpravy, 

V rámci terénnych úprav bude odstránené stávajúce návažky. Ďalej budú 

odstránené dreviny, ktoré sa v súčasnosti nachádzajú na pozemku. Ďalej bude 

uskutočnená modelácia terénu po celej ploche pozemku podľa HTÚ. Presné riešenie 

hrubých terénnych úprav rieši objekt SO101 HTÚ.  

HTÚ pre objekt SO203 budú ukončené na úrovni -3,760 = 210,85         a -4,685 = 

209,92 m.n.m. Nad úrovňou HTÚ bude zrealizovaný zhutnený štrkový násyp hr. 300mm. 

Horná hrana násypu bude na úrovni -3,460.  

b) Použité vegetačné prvky, 

Po dokončení všetkých stavebných prác bude okolie objektu uvedené do 

pôvodného stavu a budú osadené nové vegetačné prvky. 

c) Biotechnické opatrenia . 

V rámci výstavby riešeného objektu nie je potrebné žiadne biotechnické opatrenie. 
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B.6 POPIS VPLYVU STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A JEHO 

OCHRANA 

a) Vplyv na životné prostredie – ovzdušie, hluk, voda, odpady, pôda, 

- Ovzdušie  

V priebehu realizácie stavby môže dochádzať k zvýšeniu prašnosti do okolia. 

Z tohto dôvodu budú prijaté opatrenia pre zníženie prašnosti. Pojazdné prašné povrchy 

budú pravidelne vlhčené. Stroje a zariadenia, ktoré sú zdrojom prachu, budú napojené na 

odsávanie. Vďaka týmto opatreniam nebude mať prašnosť vplyv na okolie. 

V priebehu užívania stavby nebude dochádzať k činnostiam, ktoré by boli zdrojom 

prachu. Všetky pojazdné povrchy budú spevnené. 

- Hluk 

V priebehu realizácie výstavby bude okolie zaťažené hlukom zo stavebnej činnosti. 

Vzhľadom k povahe užívania stavby sa v dobe jej užívania nepredpokladá zvýšenie 

hlukovej záťaže na okolie. Šírenie hluku vo vnútri budovy bude zabránené medzi 

bytovými stavebnými konštrukciami s optimalizovanými akustickými vlastnosťami. 

K obmedzeniu šírenia kročajového hluku stavebnými konštrukciami bude 

v konštrukciách použitá kročajová izolácia. 

- Voda 

Realizácia objektu musí prebiehať tak, aby nebolo spôsobené znečistenie 

podzemných vôd. 

- Odpady  

Všetky odpady vzniknuté pri realizácii stavby budú triedené a odvážané na 

príslušné skládky. Všetok vzniknutý odpad sa bude v súlade so zákonom triediť 

a následne likvidovať. Odpad odpovedajúci svojim charakterom komunálnemu 

a separovanému odpadu sa bude ukladať do uzavierateľných nádob určených k tomuto 

účelu. 

- Pôda 

Z celej plochy staveniska bude prevedená skrývka ornice a zúrodnenie schopných 

vrstiev pôdy v hrúbke 0,2 m, v celkovom množstve 150 m3. Časť odobranej ornice bude 

dočasne uskladnená na depónii.  
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b) Vplyv na prírodu a krajinu – ochrana drevín, ochrana pamätných stromov, 

ochrana rastlín a živočíchov, zachovanie ekologických funkcií a väzieb v krajine, 

Na severnej strane pozemku v mieste budúceho zjazdu na parkovisko sa nachádza 

lipa o priemere kmeňa cca 40 cm, ktorú bude nutné vyrúbať. Pred vyrúbaním je nutné 

podať žiadosť  na odbor životného prostredia MÚ Trenčín. Okolité plochy dotknuté 

stavebnými prácami, budú po skončení stavebných prác uvedené do pôvodného stavu. 

c) Vplyv na sústavu chránených území Natura 2000, 

Chránené územie Natura 2000 nezasahuje do riešenia tohto projektu. 

d) Spôsob zohľadnenia podmienok záväzného stanoviska posúdenia vplyvu 

zámeru na životné prostredie, pokiaľ je podkladom, 

Nie je riešené v projektovej dokumentácii. 

e) V prípade zámerov spadajúcich do režimu zákona o integrovanej prevencii 

základné parametre spôsobu naplnenia záveru o najlepších dostupných technikách 

alebo integrovaného povolenia, pokiaľ bolo vydané, 

Dané povolenia neboli vydané. 

f) Navrhované ochranné a bezpečnostné pásma, rozsah obmedzenia 

a podmienky ochrany podľa iných právnych predpisov. 

Bytový dom sa nenachádza v žiadnom ochrannom ani bezpečnostnom pásme. 

B.7 OCHRANA OBYVATEĽSTVA 

Na novostavbu obytného domu nie sú kladené žiadne požiadavky z hľadiska úlohy 

ochrany obyvateľstva. 

B.8 ZÁSADY ORGANIZÁCIE VÝSTAVBY 

a) Potreby a spotreby rozhodujúcich médií a hmôt, ich zaistenie, 

Stavenisko bude zaistené dodávkou elektrickej energie a vody z novo 

vybudovaných prípojok. Dodávateľ stavby si zmluvne zaistí požadovaný odber energií 

a dohodne detailný spôsob staveniskového odberu s príslušným správcom siete. 
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b) Odvodnenie staveniska,  

Odvodnenie staveniska bude zvedené do miestnej verejnej kanalizácie. Odvodnenie 

bude zabezpečené stavebnými úpravami zamedzujúcim stekanie hrubých nečistôt zo 

stavby do obecnej kanalizácie a osadením odlučovaču ropných látok pri výjazde zo 

staveniska. 

c) Napojenie staveniska na existujúcu dopravnú a technickú infraštruktúru 

Bytový objekt bude z hľadiska cestnej dopravy napojený na stávajúcu komunikáciu 

na ulici Ivana Olbrachta zjazdom. Šírka novej príjazdovej komunikácie bude 4,8 m. 

Povrch tejto komunikácie bude tvorený asfaltovým povrchom. Nová príjazdová 

komunikácia bude ukončená vjazdom do garáží.  

Objekt bude pripojený na stávajúce inžinierske siete. Pripojovacie miesta sa 

nachádzajú na hraniciach pozemku –  prípojka vody, dažďová a kanalizačná prípojka 

a plynové prípojka bude napojená na ulici Ivana Olbrachta na severnej strane pozemku a 

telekomunikačné vedenie a nízke napätie zo strany západnej. 

d) Vplyv realizácie na okolité stavby a pozemky 

Realizácia stavby bude mať čiastočný vplyv na miestnu komunikáciu pri realizácii 

prípojok inžinierskych sietí.  

e) Ochrana okolia staveniska a požiadavky na súvisiace asanácie, demolácie 

a výrub drevín 

Stavenisko bude zo západnej strany chránené stávajúcim oplotením na ktorom bude 

pripevnená ochranná sieť z dôvodu zníženia prašnosti do okolia stavby. Zo severnej 

strany bude stavenisko pred začatím prác oplotené mobilným oplotením v dĺžke 55 m 

s osadenou cloniacou textíliou z dôvodu zníženia prašnosti do okolia. Vstupná brána bude 

uzamykateľná a budú ju tvoriť dva plotové diely s osadenými kolesami.  

Stavebné úpravy nevyžadujú žiadne asanácie dotknutého územia. Demolácia sa 

v rámci tohto projektu nerieši. 

Na pozemku sa nachádza len náletová drevina a starý stavebný materiál ktorý bude 

pred začatím stavby odvezený investorom. Na severnej strane pozemku v mieste 

budúceho zjazdu na parkovisko sa nachádza lipa o priemere kmeňa cca 40 cm, ktorú bude 

nutné vyrúbať. Pred vyrúbaním je nutné podať žiadosť  na odbor životného prostredia 

MÚ Trenčín. Okolité plochy dotknuté stavebnými prácami, budú po skončení stavebných 

prác uvedené do pôvodného stavu.  
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f) Maximálne zábery pre stavenisko (dočasné/trvalé) 

Trvalý zábor staveniska je vymedzený vonkajšími hranicami stavebného pozemku. 

Počas realizácií prípojok inžinierskych sietí vzniknú dočasné zábory na okolitých 

pozemkoch. Tieto budú čo najmenšieho rozsahu po nevyhnutne potrebnú dobu a budú 

popredu oznámené a schválené príslušným vlastníkom pozemku a správcom siete. 

g) Požiadavky na bezbariérové obchádzkové trasy 

Bezbariérové obchádzkové trasy nie sú potrebné. 

h) Maximálne produkované množstvo a druhy odpadov a emisií pri výstavbe 

a ich likvidácia 

Odpady ktoré vzniknú pri stavbe, budú v súlade so zákonom č.154/2010 Sb. 

o odpadoch, jeho prevádzacími predpismi a predpismi s ním súvisiacimi likvidované na 

stavbe, odvozom do zberných surovín alebo na skládku k tomu určenú. 

Zatriedenie odpadov podľa vyhlášky č. 93/2016 Sb. 

Tab.č. 1.1 -Tabuľka odpadov, zdroj [29] 

Katalógové 

číslo odpadu 
Názov, druh odpadu 

Označenie pre 

účel evidencie 

08 01 11* Odpadné farby a laky obsahujúce rozpúšťadlá 

alebo iné nebezpečné látky  
N 

08  01 12 Iné odpady a laky neuvedené pod číslom 08 01 11 O 

08 04 09* Odpadné lepidlá a tesniace materiály obsahujúce 

organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky 
N 

08 04 10 Iné odpadné lepidlá a tesniace materiály 

neuvedené pod číslom 08 04 09 
O 

15 01 01 Papierové a lepenkové obaly O 

15 01 02 Plastové obaly O 

15 01 03 Drevené obaly O 

15 01 04 Kovové obaly O 

15 01 06  Zmiešané obaly O 

15 01 07 Sklenené obaly O 

15 01 10* Obaly obsahujúce zbytky nebezpečných látok 

alebo obaly týmito látkami znečistené 
N 
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15 02 02* Čistiace tkaniny a ochranní odevy znečistené 

nebezpečnými látkami 
N 

15 02 03 Čistiace tkaniny a ochranné odevy neuvedené pod 

číslom 15 02 02* 
O 

16 02 13* Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné 

zložky neuvedené pod číslami 15 02 19 až 16 02 

12 

N 

16 02 14 Vyradené zariadenia neuvedené pod číslami 16 02 

09 až 16 02 13 
O 

16 02 15* Nebezpečné zložky z vyradených zariadení N 

16 02 16  Iné zložky odstránené z vyradených zariadení 

neuvedené pod číslom 16 02 15 
O 

17 01 06* Zmesi alebo oddelené frakcie betónu, tehiel, 

škridiel a keramických výrobkov obsahujúcich 

nebezpečné látky 

N 

17 01 07 Zmesi alebo oddelené frakcie betónu, tehiel, 

škridiel a keramických výrobkov neuvedených 

pod číslom 17 01 06 

O 

17 02 01  Drevo O 

17 02 02 Sklo O 

17 02 03 Plasty O 

17 04 01 Meď O 

17 04 02 Hliník O 

17 04 05 Železo alebo oceľ O 

17 04 11 Káble neuvedené pod 17 04 10 O 

17 06 04 Izolačné materiály neuvedené pod číslami 17 06 

01 a 17 06 03 
O 

20 01 01 Papier a lepenka O 

20 01 02 Sklenené obaly O 

20 01 10 Odevy O 

20 01 39 Plasty O 

20 03 01 Zmesový komunálny odpad O 
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Poznámka: 

Pre účely evidencie sa odpady zaradené podľa Katalógu odpadov ako NO označujú 

s „N“. S „NO“ sa musí nakladať odpovedajúcim spôsobom (predanie oprávneným 

osobám, ktoré majú príslušné súhlasy, spaľovňa, skládka nebezpečných odpadov. 

Odpady zatriedené do skupiny 08, 15, 16, 17 sú odpady, ktoré vzniknú pri vlastnej 

stavebno-montážnej činnosti s odpady skupiny 20 sú odpady z prevozu (napr. zo 

sociálneho zariadenia, šatní, jedální) na stavenisku. Bližšie špecifikovať množstvo 

stavebných odpadov nie je možné a bude riešené počas stavby evidenciou odpadov. 

Likvidácia odpadov bude zabezpečená zhotoviteľom ma príslušných skládkach. 

Všetok odpad bude recyklovateľný a bude zvážaný k recyklácii na stredisko Erson 

recycling, Soblahovská 3479, Trenčín. Ostatný odpad bude odvážaný do zberného 

strediska odpadov Marius Pedersen, Zlatovská 2200, Trenčín. 

Podrobnejší popis odpadov je zaradený v kapitole 6. Riešenie organizácie výstavby 

pre zadanú technologickú etapu 

i) Bilancia zemných prác, požiadavky na prísun alebo depónie zemín 

Zemné práce budú realizované v potrebnom rozsahu pre zhotovenie základových 

konštrukcií a prípojok. Vykopaná zemina sa čiastočne použije na zásyp. 

j) Ochrana životného prostredia pri výstavbe 

V priebehu realizácie stavby môže byť zvýšená prašnosť do okolia. Z tohto dôvodu 

budú prijaté opatrenia pre zníženie prašnosti. 

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku 

Pri realizácii všetkých stavebných prác je treba dodržiavať ustanovenia 

o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle ustanovenia ministerstva stavebníctva. 

Všetky konštrukcie a práce musia byť vyhotovené podľa platných vyhlášok a noriem za 

predpokladu dodržiavania predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako 

stanovuje vyhláška č. 591/2006 Sb.  Nariadenie vlády o bližších minimálnych 

požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdraví pri práci na stavenisku. 

Ďalej budú dodržané všetky prevádzacie predpisy, platné požiarne bezpečnostné 

a hygienické predpisy, týkajúce sa ochrany zdravia pracujúcich, predovšetkým: 

Nariadenie vlády č. 148/2006Sb. O ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami hluku 

a vibrácii; Nariadenie vlády č. 361/2007 Sb. O ochrane zdravia zamestnancov. 
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Podrobnejší popis zásad BOZP viď. kapitola 10. Bezpečnosť práce riešenej 

technologickej etapy. 

l) Úpravy pre bezbariérové užívanie výstavbou dotknutých stavieb 

Výstavbou nebude narušená prevádzka okolitých stavieb, z tohto dôvodu nie sú 

nutné úpravy pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu.  

m) Zásady pre dopravné inžinierske opatrenia 

Počas výstavby nebudú vznikať žiadne zvláštne dopravné opatrenia, ktoré by 

vyžadovali dlhodobý zásah do organizácie verejnej dopravy. 

n) Stanovenie špeciálnych podmienok pre vykonávanie stavby (uskutočňovanie 

stavby za prevádzky, opatrenia proti účinkom vonkajšieho prostredia pri výstavbe 

a pod.) 

Počas výstavby nie sú potrebné žiadne špeciálne podmienky. 

o) Postup výstavby, rozhodujúce čiastočné termíny 

Objekty bytového súboru SO201, SO202, SO203 a SO204 budú realizované 

v postupných etapách. Prvá etapa bude zahrnovať objekty SO204, ďalej SO203 

a nakoniec SO202 a SO201.  

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁRSKE RIEŠENIE  

Projekt nerieši výstavu nových vodohospodárskych objektov. Zrážkové vody zo 

spevnených plôch budú pomocou priečneho a pozdĺžneho sklonu zvedené do priľahlého 

zeleného pásu a do novo vybudovaných vpustí napojených na stávajúci systém 

kanalizácie. 
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1. OBECNÉ INFORMÁCIE O STAVBE 

Názov stavby:   Obytný súbor Olbrachtova 

Miesto stavby:  ulica Ivana Olbrachta 

911 01 Trenčín 

kraj: Trenčiansky 

p.č.: 829/1, 8291/3, 831/1, 831/2, 832/1, 832/2 

Investor:   MONOLIT SLOVAKIA s.r.o. 

    Námestie sv. Anny č.360/10, 91101 Trenčín 

Projektant:   TEKT s.r.o. 

28.októbra 1170/9, 91101 Trenčín  

1.1 Informácie o stavbe 

Jedná sa o novostavbu obytného súboru Olbrachtova, pozostávajúceho zo štyroch 

samostatne stojacich objektov SO201, SO202, SO203 a SO204 nachádzajúceho sa 

v centrálnej časti mesta Trenčín. Realizácia jednotlivých objektov je rozdelená na etapy. 

Bytové domy sú navrhnuté s jedným prípadne dvoma vchodmi, s čiastočne zapusteným 

suterénom a piatimi nadzemnými podlažiami, pričom posledné podlažie je riešené ako 

ustupujúce. Na prízemnom podlaží sa nachádzajú garáže. Konštrukčný systém objektu je 

riešený ako priečny stenový železobetónový monolitický systém, od 3.NP kombinovaný 

s obvodovým murovaným systémom. Stropná konštrukcia je riešená ako železobetónová 

doska. Zastrešenie objektu je riešené plochou stenou. 

1.2 Informácie o doprave 

Obsahom tejto kapitoly je riešenie dopravy materiálu a stavebnej mechanizácie na 

stavenisko. Stavenisko sa nachádza na ulici Ivana Olbrachta v širšom centre mesta 

Trenčín. Ulica Ivana Olbrachta je riešená ako jednosmerná s pozdĺžnym parkovacím 

státím. Počas výstavby nebude nutné využitie dočasných uzávierok. 

Samostatná situácia stavby je riešená ako koordinačný výkres umiestnenia stavby na 

dotknutom území (viď. Príloha č. C.1.1 ) 
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2. ŠIRŠIE VZŤAHY DOPRAVNÝCH TRÁS 

2.1 Umiestnenie stavby 

Stavba sa nachádza na území Slovenskej republiky v Trenčianskom kraji. Budúci objekt 

sa bude nachádzať v širšom centre mesta Trenčín. Objekt bude dopravne napojený na 

jednosmernú ulicu Ivana Olbrachta, na ktorú bude zo severnej strany napojený.  

2.2 Doprava materiálu 

2.2.1 Odvoz zeminy 

Zemina z výkopov rýh a jám a hĺbenia pilót sa bude odvážať na skládku, vzdialenú 4,1 

km od staveniska. Zemina potrebná k spätným zásypom bude dočasne uskladnená na 

stavenisku. K odvozu zeminy bude použitý nákladný automobil Tatra T158 – 8P5R44 

o objeme 18 m3 a úžitnej hmotnosti 28250 kg. 

Adresa skládky:  Vod-Eko, s.r.o.,  

Nozdrkovce 35,  

911 04 Trenčín-Biskupice, Slovenská republika 

 

Obr. č. 2  - Trasa odvozu zeminy [31] 

Dĺžka trasy:    4,1 km 

Predpokladaná doba trvania:  9 min. 
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2.2.2 Vývoz stavebného odpadu 

Stavebný odpad bude zo stavby odstraňovaný firmou ERSON Recycling, s.r.o, 

ktorá je od stavby vzdialená cca 1,2 km. Odvoz bude prebiehať nákladným automobilom 

MAN 4x2 s ramenovým naťahovákom kontajnerov. 

Adresa firmy:  ERSON Recycling s.r.o. 

   Soblahovská 3479 

911 01 Trenčín, Slovenská republika 

 

Obr. č. 3 - Trasa odvozu odpadu [31] 

Dĺžka trasy:    1,2 km 

Predpokladaná doba trvania:  2 min. 
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2.2.3 Doprava výstuže 

Armatúra bude na stavenisko dodávaná firmou Kodretes s.r.o., Belá 1955/5, 

Trenčín, nachádzajúcej sa 4,5 km od miesta stavby. Výstuž bude dopravovaná v celku 

nákladným automobilom MAN 35.400 s valníkom s hydraulickou rukou s nosnosťou 13 

t a ložnou plochou dĺžky 6,2 m. Jedná sa predovšetkým o dopravu armokošov v celku, 

a výstuže základovej dosky, 

Adresa firmy:  Belá 1955/5,  

911 01 Trenčín, Slovenská republika 

 

Obr. č. 4 - Trasa dopravy výstuže [31] 

Dĺžka trasy:    4,0 km 

Predpokladaná doba trvania:  7 min. 
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2.2.4 Doprava betónovej zmesi 

Betónová zmes bude dodávaná z miestnej betonárne Ladce betón s.r.o. Pre 

prepravu betónovej zmesi bude použitý autodomiešavač  MAN TGS 35.400-1 o objeme 

mixu 8 m3. Rovnakú trasu pôjde taktiež autočerpadlo  Putzmeister BSF 28-4.16H. 

Adresa firmy:  Ladce betón s.r.o.,  

Zlatovská 1895, 

911 05 Trenčín, Slovenská republika 

 

Obr. č. 5 -Trasa dopravy betónu [31] 

Dĺžka trasy:    3,9 km 

Predpokladaná doba trvania:  7 min. 
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2.2.5 Doprava debnenia 

Debnenie bude dodávať firma PERI spol. s.r.o., Senec, nachádzajúca sa 105 km 

od miesta stavby. 

Debnenie bude dopravené nákladným automobilom MercedesBenz Actros 963-

4E  s návesovým valníkom s dĺžkou ložnej plochy 13,6 m. 

Adresa firmy:   PERI spol. s.r.o.,  

Šamorínska 18,  

903 01 Senec, Slovenská republika 

 

Obr. č. 6 - Trasa dopravy debnenia [31]   

Dĺžka trasy:    105,0 km 

Predpokladaná doba trvania:  1 hod. 10 min. 



 

53 

 

2.2.6 Doprava stavebného reziva 

Stavebné rezivo ako pomocný materiál pri debniacich prácach bude dodávať firma 

MP-HOLZ, s.r.o., Rezivo bude dopravované nákladným automobilom predajcu IVECO 

Eurocargo, s nosnosťou 7,5 t. 

Adresa firmy:  MP-HOLZ, s.r.o. 

   Bolešov 469, 

   018 53 Ilava, Slovenská republika 

 

Obr. č.7 - Trasa dopravy stavebného reziva [31] 

Dĺžka trasy:    24,3 km 

Predpokladaná doba trvania:  24 min. 
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2.2.7 Doprava štrkopiesku 

Štrky rôznych frakcií bude na stavenisko dodávať firma Stafis s.r.o., vzdialená od 

stavby 4,2 km. Štrk bude dovážaný nákladným automobilom dopravcu Scania P380 

s nosnosťou 9 t. 

Adresa firmy:  Stafis s.r.o. 

   Súvoz 1, 

   911 01 Trenčín, Slovenská republika 

 

Obr. č. 8 - Trasa dopravy štrkopiesku [31] 

Dĺžka trasy:    4,2 km 

Predpokladaná doba trvania:  9 min 
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2.2.8 Doprava stavebného materiálu 

Pomocný a drobný stavebný materiál bude na stavbu dodávaný zo stavebnín 

Monolit Slovakia s.r.o., vzdialené od miesta stavby 8,7 km. Dovoz materiálu bude 

prebiehať pomocou nákladných automobilov predajcu Renault Master so sklopným 

valníkom, o nosnosti 2,08 t. 

Adresa firmy:  Stavebniny Monolit Slovakia s.r.o., 

   Sedličná 2, 

   913 11 Trenčianske Stankovce, Slovenská republika 

 

Obr. č. 9 - Trasa dopravy zo stavebnín [31] 

Dĺžka trasy:    8,7 km 

Predpokladaná doba trvania:  12 min 
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2.3 Doprava stavebných mechanizmov 

2.3.1 Doprava vŕtacej súpravy 

Vŕtaciu súpravu na realizáciu vŕtaných pilót bude dodávať firma TUBAU, a.s. zo Žiliny. 

Preprava súpravy Bauer BG 15 H bude z dôvodu prekročenia veľkosti prepravných 

rozmerov prepravená ako nadrozmerný náklad. Bližšie o preprave vŕtacej súpravy 

a kritických bodoch prepravy sa venujem v bode 3. Preprava nadrozmerného nákladu. 

2.3.2 Doprava vežového žeriavu 

Vežový žeriav Liebehrr 42 K.1. bude prenajatý od firmy Kranimex spol. s.r.o.. Žeriav 

bude na stavbu dopravený ako príves za ťahačom SCANIA R520 Streamline.  

Adresa firmy:  Kranimex, spol. s.r.o, 

   Juraja Závodského 27 

   010 04 Žilina, Slovenská republika 

 

Obr. č. 10 - Trasa dopravy vežového žeriavu  [31] 

Dĺžka trasy:    81,4 km 

Predpokladaná doba trvania:  55 min 
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3. PREPRAVA NADROZMERNÉHO NÁKLADU 

Z dôvodu prekročenie legislatívou stanovených rozmerov nákladu vrtnej súpravy 

bude nutné požiadať o povolenie prepravy zvlášť ťažkých alebo rozmerných predmetov. 

Vyhláška č. 209/2018 Sb., o hmotnostiach, rozmeroch a spojitelnosti vozidiel stanovuje 

povolené rozmery na hodnoty: 

- Výška:    4,00 m 

- Šírka:    2,55 m 

- Dĺžka súpravy:  16,50 m 

- Hmotnosť:   48 t    

Prepravné rozmery vrtnej súpravy Bauer BG 15 H sú: 

- Výška:    3,40 m 

- Šírka:    3,00 m 

- Dĺžka súpravy:  16,82 m 

- Hmotnosť:   46,3 t    

Súprava nesplňuje povolenú šírku a dĺžku. Z tohto dôvodu sa musí žiadať 

o povolenie k preprave nadmerného nákladu. Povolenie prepravy obzvlášť ťažkých alebo 

rozmerných predmetov je vykonávaná na základe zákona č. 151/2017 Sb., o pozemních 

komunikacích, ve znění pozdejších předpisů. Zvláštne využívanie komunikácii je 

spoplatnené na základe zákona č.199/2017 Sb., o správních poplatcích. 

3.1 Dopravná časť 

Trasa prepravy nadrozmerného nákladu musí byť upravená tak, aby boli splnené 

polomery zákrut, nosnosti mostov a podchodné výšky. Bližšie posúdenie trasy viď bod 

3.3 Posúdenie kritických miest na tras nadrozmerného nákladu. 

Adresa firmy:  TUBAU, a.s. 

   Bytčická 89 

   010 09 Žilina, Slovenská republika 
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Obr. č. 11 - Trasa dopravy vrtnej súpravy [31] 

Dĺžka trasy:    84,8 km 

Predpokladaná doba trvania:  65 min 

 

3.2 Návrh a posúdenie vozidiel 

Vrtná súprava Bauer BG 15 H bude prepravená na nízko-podvozkovom návese 

určenom na prepravu vysokého nákladu, ťahanom za ťahačom MB Actros 963-4E. 

Ako náves navrhujem 6-nápravový nízko-podvozkový náves s nájazdom pre prepravu 

stavebných strojov Goldhofer STZ L-6, dĺžky ložnej plochy 17,0 m, šírka ložnej plochy 

3,25 m s maximálnou nosnosťou 66,0 t. 

Po celú dobu transportu je nutné zaistiť sprevádzacie auto, ktoré bude svetelnými 

signálmi upozorňovať na prevážaný nadrozmerný náklad. 
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3.3 Posúdenie kritických miest na trase nadrozmerného nákladu 

Na obrázku č. 12, je uvedená poloha kritických prejazdných miest. 

Keďže väčšina trasy vedie po diaľnici D1, kde sú všetky prejazdné limity splnené, kritické 

miesta sa nachádzajú iba v mestách v blízkosti firmy a staveniska. Minimálny vonkajší 

obrysový polomer zatáčania  je podľa vyhlášky pre vlečné krivky  12,5 m, polomer 

zatáčania v mňou vybratej variante je 12,0 m. 

 

Obr. č. 12 - Body záujmu [31] 

 

Obr. č. 13 - Kritické body [32] 

Bod č.2 

Bod č.3 

Bod č.4 

Body  

č.2,3,4 

Bod  

č.1 
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a) Bod záujmu č.1  

Kritický bod č.1 sa nachádza v Žiline, na odbočení z ulice Bystrická na nájazd na 

ulicu Rajecká. Vonkajší obrysový polomer zatáčania je 15,1 m. Kritické miesto 

vyhovuje.  

 

Obr. č. 14 - Bod záujmu č.1 [32] 

b) Bod záujmu č.2 

Kritický bod č.2 sa nachádza v Trenčíne, na ulici Legionárska pri odbočení na 

kruhový objazd. Vonkajší obrysový polomer zatáčania je 15,1 m. Kritické miesto 

vyhovuje.  

 

Obr. č. 15 - Bod záujmu č. 2 [32] 
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c) Bod záujmu č.3  

Kritický bod č.3 sa nachádza v Trenčíne, na ulici Legionárska pri odbočení na ulicu 

Partizánska. Vonkajší obrysový polomer zatáčania je 13,0 m. Kritické miesto vyhovuje.  

 

Obr. č. 16 - Bod záujmu č. 3 [32] 

d) Bod záujmu č.4 

Kritický bod č.4 sa nachádza v Trenčíne, na ulici Ivana Olbrachta pri odbočení na 

pozemok staveniska. Vonkajší obrysový polomer zatáčania je 12,5 m. Kritické miesto 

vyhovuje.  

 

Obr. č. 17 - Bod záujmu č. 4 [32] 
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Finančný plán etapy spodnej stavby objektu SO 203 obytného súboru Olbrachtova 

je bližšie spracovaný v prílohe č. B.1. Položkový rozpočet 

Finančný plán sa skladá z položkového rozpočtu spracovanom v programe 

BUILDpowerS s dátovou základňou RTS 19/I.  
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1. OBECNÉ INFORMÁCIE O STAVBE 

Názov stavby:   Obytný súbor Olbrachtova 

Miesto stavby:  ulica Ivana Olbrachta 

911 01 Trenčín 

kraj: Trenčiansky 

p.č.: 829/1, 8291/3, 831/1, 831/2, 832/1, 832/2 

Investor:   MONOLIT SLOVAKIA s.r.o. 

    Námestie sv. Anny č.360/10, 91101 Trenčín 

Projektant:   TEKT s.r.o. 

28.októbra 1170/9, 91101 Trenčín  

1.1. Informácie o stavbe 

Jedná sa o novostavbu obytného súboru Olbrachtova, pozostávajúceho zo štyroch 

samostatne stojacich objektov SO201, SO202, SO203 a SO204 nachádzajúceho sa 

v centrálnej časti mesta Trenčín. Realizácia jednotlivých objektov je rozdelená na etapy. 

Bytové domy sú navrhnuté s jedným prípadne dvoma vchodmi, s čiastočne zapusteným 

suterénom a piatimi nadzemnými podlažiami, pričom posledné podlažie je riešené ako 

ustupujúce. Na prízemnom podlaží sa nachádzajú garáže. Konštrukčný systém objektu je 

riešený ako priečny stenový železobetónový monolitický systém, od 3.NP kombinovaný 

s obvodovým murovaným systémom. Stropná konštrukcia je riešená ako železobetónová 

doska. Zastrešenie objektu je riešené plochou strechou. 

1.2. Informácie o objekte 

Proces zakladania na ŽB pilótach sa uskutoční v objekte SO203 – bytový dom „C“. 

Jedná sa o novostavbu obytného domu s pôdorysnými rozmermi 

33,2 x 16,6 m s piatimi nadzemnými a jedným podzemným poschodím. 

1.3. Informácie o stavebnom procese 

Technologický predpis rieši realizáciu zakladania objektu. Vzhľadom na výsledky 

IGP sa uvažuje s hĺbkovým zakladaním na ŽB vŕtaných pilótach votknutých do štrkovej 

vrstvy zistenej podľa IGP na úrovni cca 208,00 m.n.m.  

Objekt bude založený na vŕtaných pilótach s priemerom 900 a 1200 mm 

vystužených armokošom. Horná hrana (HH) pilot bude na úrovni  
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-3,360 = 211,24 m.n.m a -4,285 = 210,315 m.n.m. Na ose „G“ bude zrealizovaný 

základový ŽB trám vysoký 900 mm a široký 600 mm, ktorého HH bude na úrovni -3,360 

m a dolná hrana (DH) na úrovni -4,285 m. Pilóty v mieste trámu budú mať HH na úrovni 

-4,285 m. Dĺžka pilot bude 4,0 m a 4,5 m.  

Po ukončení pilotáže bude na zhutnenom štrkovom násype vyhotovená vrstva 

podkladového betónu hr. 100 mm. HH podkladového betónu bude na úrovni HH pilot, 

čiže -3,360 m a -4,285 m. Na podkladovom betóne bude vyhotovená základová doska hr. 

250 mm. Doska bude z vodostavebného betónu C25/30 XC2. Základová doska bude mať 

dve výškové úrovne. HH dosky bude na úrovni -3,110 m a -4,035 m. Súčasťou dosky z 

vodostavebného betónu bude aj priehlbeň výťahovej šachty.  

2. PRIPRAVENOSŤ 

2.1. Pripravenosť staveniska 

Stavenisko je po obvode riadne oplotené mobilným oplotením výšky 2,0 m proti 

vstupu neoprávnených osôb a stavba bude riadne označená bezpečnostnými ceduľami 

s nápisom „Nepovolaným vstup zakázaný“ nachádzajúcom sa pri vjazde na stavenisko.  

Prístup na stavenisko je možný priamo zjazdom z ulice Ivana Olbrachta, ktorý sa 

nachádza na severnej strane pozemku staveniska. Vjazd na stavenisko bude spevnený 

a dostatočne široký pre bezproblémový vjazd nákladných automobilov.  

Stavenisko je pomocou prípojok pripojené na vodu a elektrickú rozvodnú sieť 

z ktorej je pripojený staveniskový rozvod. Na stavenisku bude vybudované zázemie pre 

pracovníkov pomocou mobilných stavebných buniek, ktoré budú plniť funkciu 

kancelárií, šatní a takisto bunky slúžiace ako hygienické zázemie. Bunky je nutné napojiť 

na vodu, kanalizáciu a rozvod elektrickej energie. Pre skladovanie pracovných pomôcok 

a drobného materiálu budú pripravené uzamykateľné kontajnery.  

Umiestnenie zariadenia staveniska viď. Príloha č. C.2.1 - Výkres zariadenia 

staveniska – spodná stavba. 

2.2. Pripravenosť procesu 

Pre technologický proces vykonávania vŕtaných pilót je nutné, aby boli dokončené 

všetky zemné práce v rámci hrubých terénnych úprav (HTÚ) a výkopov stavebnej jamy 

vyhĺbené na pilótovaciu úroveň.  
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2.3. Pripravenosť podkladu 

Pilótovacia úroveň bude upravená vrstvou nesúdržného materiálu (štrkový vankúš) 

a zhutnená na požadovanú únosnosť min. Edef = 25 MPa a spodnú výškovú úroveň               

-4,285 m a hornú výškovú úroveň –3,360 m. Z dôvodu zjazdu na spodnú pilotovaciu 

úroveň bude vyhotovený zjazd v sklone 15° pre strojné mechanizmy. 

2.4. Prevzatie pracoviska 

Prevzatie prebieha medzi zodpovednou osobou dodávateľa vrtných prác a 

stavbyvedúcim hlavného dodávateľa stavby za prítomnosti TDS. 

K prevzatiu staveniska dôjde v zazmluvnenom termíne, ktorý vyplýva 

z harmonogramu prác. O prevzatí staveniska je vyhotovený zápis do stavebného denníka. 

Pri prevzatí bude kontrolovaná predovšetkým úplnosť dokončených zemných prác, 

výšková pilótovacia úroveň podľa PD a ďalej plochy pre skládky materiálu a príjazdová 

cesta na stavenisko. Pred zahájením práv budú vytýčené všetky nadzemné a podzemné 

IS vrátane ich ochranných pásiem. 

Stavenisko sa predáva s kompletnou PD a schváleným technologickým predpisom 

objednávateľa.  

Doložené budú všetky tieto doklady:  

- Dokumentácia skutočného prevedenia so zakreslenými zmenami 

- Geodetické zameranie s vyhodnotením odchýlok voči PD 

- Doklady o zhode na všetky použité materiály 

- Protokoly o skúškach betónu 

- Certifikáty  

- Protokol o pilóte 
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3. MATERIÁL, DOPRAVA, SKLADOVANIE 

3.1. Špecifikácia materiálu 

Betón pilót:  C25/30 XC2  (SK)-Cl 0,4 – Dmax =16 mm, konzistencia S4 

Výstuž pilót:  B500B 

3.1.1. Výpočet množstva materiálu pre pilóty D 900mm 

Predpoklad spotreby betónu: 0,64 m3/m dĺžky pilóty 

Tab.č. 2 - Výpočet množstva použitého betónu a vyťaženej zeminy – D900 

Č.piloty 
profil 

[mm] 

dĺžka 

pilóty 

[m] 

typ 

armokoša 

[-] 

spotreba 

betónu 

[m3] 

Prebetónovanie 

hlavy pilót [m] 

spotreba 

betónu 

celkom 

[m3] 

vyťažená 

zemina 

[m3] 

12 900 4,00 A 2,54 0,30 2,74 2,54 

13 900 4,00 A 2,54 0,30 2,74 2,54 

14 900 4,00 A 2,54 0,30 2,74 2,54 

16 900 4,00 A 2,54 0,30 2,74 2,54 

18 900 4,00 A 2,54 0,30 2,74 2,54 

20 900 4,00 A 2,54 0,30 2,74 2,54 

21 900 4,00 A 2,54 0,30 2,74 2,54 

22 900 4,00 A 2,54 0,30 2,74 2,54 

23 900 4,00 A 2,54 0,30 2,74 2,54 

24 900 4,00 A 2,54 0,30 2,74 2,54 

27 900 4,00 A 2,54 0,30 2,74 2,54 

29 900 4,00 A 2,54 0,30 2,74 2,54 

32 900 4,00 A 2,54 0,30 2,74 2,54 

33 900 4,00 A 2,54 0,30 2,74 2,54 

34 900 4,50 B 2,86 0,30 3,05 2,86 

35 900 4,50 B 2,86 0,30 3,05 2,86 

38 900 4,50 B 2,86 0,30 3,05 2,86 

40 900 4,50 B 2,86 0,30 3,05 2,86 

43 900 4,50 B 2,86 0,30 3,05 2,86 

44 900 4,50 B 2,86 0,30 3,05 2,86 

45 900 4,50 B 2,86 0,30 3,05 2,86 
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46 900 4,50 B 2,86 0,30 3,05 2,86 

48 900 4,50 B 2,86 0,30 3,05 2,86 

50 900 4,50 B 2,86 0,30 3,05 2,86 

52 900 4,50 B 2,86 0,30 3,05 2,86 

54 900 4,50 B 2,86 0,30 3,05 2,86 

56 900 4,50 B 2,86 0,30 3,05 2,86 

57 900 4,50 B 2,86 0,30 3,05 2,86 

58 900 4,50 B 2,86 0,30 3,05 2,86 

59 900 4,50 B 2,86 0,30 3,05 2,86 

62 900 4,50 B 2,86 0,30 3,05 2,86 

64 900 4,50 B 2,86 0,30 3,05 2,86 

67 900 4,50 B 2,86 0,30 3,05 2,86 

68 900 4,50 B 2,86 0,30 3,05 2,86 

69 900 4,50 B 2,86 0,30 3,05 2,86 

70 900 4,50 B 2,86 0,30 3,05 2,86 

73 900 4,50 B 2,86 0,30 3,05 2,86 

75 900 4,50 B 2,86 0,30 3,05 2,86 

78 900 4,50 B 2,86 0,30 3,05 2,86 

79 900 4,50 B 2,86 0,30 3,05 2,86 

80 900 4,50 B 2,86 0,30 3,05 2,86 

81 900 4,50 B 2,86 0,30 3,05 2,86 

84 900 4,50 B 2,86 0,30 3,05 2,86 

89 900 4,50 B 2,86 0,30 3,05 2,86 

90 900 4,50 B 2,86 0,30 3,05 2,86 

Celkom 
 

195,50 
 

124,37 
 

132,96 124,37 
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3.1.2. Výpočet množstva materiálu pre pilóty D 1200mm 

Predpoklad spotreby betónu: 1,13 m3/m dĺžky pilóty 

Tab.č. 3 - Výpočet množstva použitého betónu a vyťaženej zeminy – D1200 

Č.piloty 
profil 

[mm] 

dĺžka 

pilóty 

[m] 

typ 

armokoša 

[-] 

spotreba 

betónu 

[m3] 

Prebetónovanie 

hlavy pilót [m] 

spotreba 

betónu 

celkom 

[m3] 

vyťažená 

zemina 

[m3] 

1 1200 4,00 C 4,52 0,30 4,86 4,52 

2 1200 4,00 C 4,52 0,30 4,86 4,52 

3 1200 4,00 C 4,52 0,30 4,86 4,52 

4 1200 4,00 C 4,52 0,30 4,86 4,52 

5 1200 4,00 C 4,52 0,30 4,86 4,52 

6 1200 4,00 C 4,52 0,30 4,86 4,52 

7 1200 4,00 C 4,52 0,30 4,86 4,52 

8 1200 4,00 C 4,52 0,30 4,86 4,52 

9 1200 4,00 C 4,52 0,30 4,86 4,52 

10 1200 4,00 C 4,52 0,30 4,86 4,52 

11 1200 4,00 C 4,52 0,30 4,86 4,52 

17 1200 4,00 C 4,52 0,30 4,86 4,52 

19 1200 4,00 C 4,52 0,30 4,86 4,52 

25 1200 4,00 C 4,52 0,30 4,86 4,52 

26 1200 4,00 C 4,52 0,30 4,86 4,52 

28 1200 4,00 C 4,52 0,30 4,86 4,52 

30 1200 4,00 C 4,52 0,30 4,86 4,52 

31 1200 4,00 C 4,52 0,30 4,86 4,52 

35 1200 4,00 C 4,52 0,30 4,86 4,52 

36 1200 4,00 C 4,52 0,30 4,86 4,52 

37 1200 4,00 C 4,52 0,30 4,86 4,52 

39 1200 4,50 D 5,09 0,30 5,43 5,09 

41 1200 4,00 C 4,52 0,30 4,86 4,52 

42 1200 4,00 C 4,52 0,30 4,86 4,52 

47 1200 4,00 C 4,52 0,30 4,86 4,52 

49 1200 4,00 C 4,52 0,30 4,86 4,52 
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51 1200 4,50 D 5,09 0,30 5,43 5,09 

53 1200 4,00 C 4,52 0,30 4,86 4,52 

55 1200 4,00 C 4,52 0,30 4,86 4,52 

60 1200 4,00 C 4,52 0,30 4,86 4,52 

61 1200 4,00 C 4,52 0,30 4,86 4,52 

63 1200 4,50 D 5,09 0,30 5,43 5,09 

65 1200 4,00 C 4,52 0,30 4,86 4,52 

66 1200 4,00 C 4,52 0,30 4,86 4,52 

71 1200 4,50 D 5,09 0,30 5,43 5,09 

72 1200 4,50 D 5,09 0,30 5,43 5,09 

74 1200 4,50 D 5,09 0,30 5,43 5,09 

76 1200 4,50 D 5,09 0,30 5,43 5,09 

77 1200 4,50 D 5,09 0,30 5,43 5,09 

82 1200 4,50 D 5,09 0,30 5,43 5,09 

83 1200 4,50 D 5,09 0,30 5,43 5,09 

85 1200 4,50 D 5,09 0,30 5,43 5,09 

87 1200 4,50 D 5,09 0,30 5,43 5,09 

88 1200 4,50 D 5,09 0,30 5,43 5,09 

Celkom 
 

182,50 
 

206,40 
 

221,33 209,27 
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3.2. Celkové množstvo  

Tab.č. 4 - Celkový výkaz vŕtaných pilót 

Označenie 
Priemer 

pilóty [mm] 

Dĺžka 

pilóty 

[m] 

Počet 

[ks] 

Dĺžka 

celkom 

[m] 

Objem 

zeminy 

[m3] 

Objem 

betónu 

[m3]  

A 900 4,0 14,0 56,0 35,63 40,79 

B 900 4,5 32,0 144,0 91,61 96,78 

C 1200 4,0 31,0 124,0 140,24 145,40 

D 1200 4,5 13,0 58,5 66,16 71,32 

   
Celkom 382,5 333,64 354,29 

- Množstvo vyťaženej zeminy 

Objemová hmotnosť zeminy 1830 kg/m3 

Celkový objem vyťaženej zeminy pre pilóty je 333,64 m3. V nakyprenom stave (+20%) 

sa jedná o 400,4 m3 zeminy.  

- Betón 

Betón C25/30 XC2  (SK)-Cl 0,4 – Dmax =16 mm, konzistencia S4 

Dodávateľom betónu bude spoločnosť Ladce betón, s.r.o., betonáreň Trenčín, Zlatovská 

1895.  

Výrobca betónu a receptúra bude pred začatím prác zapísaný v stavebnom denníku 

zhotoviteľa pilót. Použitá receptúra musí byť správcom stavby odsúhlasená a musí 

vyhovieť skúškam 

Celkový objem čerstvého betónu C 25/30 XC2 pre pilóty vrátane strát je:    

354,29 * 1,10 = 393,08 m3. 

- Výstuž 

Typ výstuže -  B500B 

Dodávateľ Kodretes S.R.P – Trenčín, Belá 1955/5. 

Dodávateľ výstuže bude pred začatím prác zapísaný v stavebnom denníku zhotoviteľa 

pilót. 
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Tab.č. 5 - Výkaz výstuže pilót [22] 

NÁZOV 

PRVKU 

OZNAČENIE 

PRVKU 
PROFIL 

DĹŽKA 

[m] 

CELKOM 

KUSOV 

[KS] 

DĹŽKA 

CELKOM [m] 

B500B B500B 

∅16 ∅8 

P
il

ó
ty

 

1 8 46,05 14   644,70 

2 16 4,2 512 2150,40   

3 8 51,54 32   1649,28 

4 16 4,7 476 2237,20   

5 8 65,66 31   2035,46 

6 8 73,49 13   955,37 

  

DĹŽKA CELKOM 4387,60 5284,81 

HMOTNOSŤ [kg/bm] 1,58 0,39 

HMOTNOSŤ [kg] 6924,95 2085,39 

OCEĽ CELKOM [kg] 9010,34 

3.2.1. Doplnkový materiál 

- Betónové distančné kolieska 

Minimálne krytie výstuže 80 mm 

Tab.č. 6 - Výpočet množstva distančných prvkov 

Typ 

armokoša 

Priemer 

distančného prvku 

Počet kusov 

/ 1 armokoš 

počet 

armkošov 

počet distančných 

prvkov 

A 160 12 14,0 168 

B 160 12 32,0 384 

C 160 15 31,0 465 

D 160 15 13,0 195 

Celkom 1212 
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3.3. Doprava 

Doprava materiálu na stavbu bude prebiehať podľa harmonogramu tak, aby bol 

zabezpečený plynulý postup prác.  

3.3.1. Primárna doprava 

3.3.1.1. Doprava vyťaženej zeminy 

Vyťažená zemina bude zo staveniska odvážaná na skládku v mestskej časti Trenčín 

- Nozdrkovce, vzdialenej od stavby 4,1 km. K odvozu zeminy z vrtov bude použité 

nákladný automobil Tatra T158 – 8P5R44 o objeme 18 m3 a úžitnej hmotnosti 28250 kg. 

Zemina bude na nákladný automobil nakladaná hydraulickým rýpadlo-nakladačom CAT 

434F2 o objeme lopaty 1,15 m3. 

Objem zeminy vezený jedným nákladným automobilom vypočítame podielom 

úžitnej hmotnosti vozidla [kg] a objemovej hmotnosti zeminy v rozpojenom stave 

[kg/m3] 

𝑉 =
𝑀

𝜌
  [m3]         (3.3.1) 

𝑉 =
28250 𝑘𝑔

1830 𝑘𝑔/𝑚3
 = 15,44 m3 

Pracovná výkonnosť rýpadlo-nakladaču:  

Doba pracovného cyklu:   a) Ťaženie   20 s 

b) Zdvih+otočenie  10 s  

c) Výsyp   10 s 

d) Späť   20 s 

Suma    t = 60 s 

Objem lopaty:    Vlop= 1,15 m3 

Teoretická výkonnosť stroja:  Q = 
3600

𝑡
 .Vlop .Kv.kw    (3.3.2) 

     Q = 
3600

60
 . 1,15 . 1,25 . 0,7  

     Q = 60,37 m3/h 

Opravné koeficienty:    

- koeficient nakyprenia: kv = 1,25 [-] 

- Koeficient efektivity:  kw = 0,7 [-] 
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Naloženie:    tload = 
𝑉𝑎𝑢𝑡𝑎

𝑄
  [-]    (3.3.3) 

     tload = 
15,44

60,37
 

tload= 0,26 h  

Odvoz:     tc = 
𝑑

𝑠
   [h]     (3.3.4) 

     tc = 
4,0

30
 

     tc = 0,13 h 

Vyprázdnenie:    tu = 0,1 h 

Cesta späť:    tb = = 
𝑑

𝑠
 = 

4,0

50
 = 0,08 h 

Celkovo:    Tt = tload + tc+ tu + tb     (3.3.5) 

Tt = 0,26 + 0,13 + 0,1 + 0,08  

Tt = 0,57 h 

Počet áut:    Paut = 
Tt 

Tload 
      (3.3.6) 

     Paut = 
0,57

0,26
 

Paut = 2,19 = 3 ks 

Jeden pracovný cyklus nákladného automobilu Tatra T158 – 8P5R44 bude trvať 

0,57 hodiny. Pre plynulý prevoz na stavenisku navrhujem použiť 3 kusy nákladných 

automobilov. 

Počet jázd: 400,4 m3/ 15,44 m3 = 25,9 -> 26 jázd. 

3.3.1.2. Doprava betónovej zmesi  

Betónová zmes bude dodávaná z miestnej betonárne Ladce betón s.r.o., Zlatovská 

1895, 911 05 Trenčín. Pre prepravu betónovej zmesi bude použitý autodomiešavač  MAN 

TGS 35.400-1 o objeme mixu 8 m3 . Betón bude na stavbu dopravovaný priebežne podľa 

potreby. 

Počet jázd autodomiešavačov: 394 m3/ 8 m3 = 50 jázd. 

3.3.1.3. Doprava betonárskej výstuže 

Betonárska výstuž bude dodávaná firmou Kodretes s.r.o., Belá 1955/5, Trenčín, 

nachádzajúcej sa 4,0 km od stavby. Armokoše budú dopravované v celku nákladným 

automobilom MAN TGS 35.400 s hydraulickou rukou s dosahom 16,1 a maximálnou 

nosnosťou výložníka 8,39 t a ložnou plochou dĺžky 4,9 m. 
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3.3.2. Sekundárna doprava 

Ako sekundárna doprava na stavenisku bude použitý rýpadlo-nakladač CAT 434F2, 

ktorý bude slúžiť na nakládku materiálu na nákladné vozidlo a šmykový nakaldač 

KOMATSU SK 818 stavenisku a manipulácii s vyvŕtanou zeminou z vrtov a následnou 

nakládkou. 

Čerstvá betónová zmes bude do vrtu premiestnená sypákovou rúrou priamo 

z autodomiešavača. 

Armokoše budú do vrtu vložené pomocou zavesenia na vrtnú súpravu. 

3.4. Skladovanie 

Ku skladovaniu drobného materiálu bude zaistená uzamykateľná stavebná skladová 

bunka. Vyvŕtaná zemina bude odvážaná na skládku zeminy, nachádzajúcu sa vo 

vzdialenosti 4,0 km od staveniska pomocou nákladného automobilu.  

Skladovania armokošov bude na stavbe zabezpečené na spevnenej odvodnenej 

ploche. „Betonárska výstuž musí byť pri skladovaní chránená pred znečistením a musí 

byť čistá a prostá voľnej hrdze a voľných okutí po valcovaní pri vkladaní do vrtu“ [16] 

Betónová zmes bude na stavbu dopravovaná priebežne, a tak nie je potrené riešiť 

skladovacie plochy. 

V uzamykateľnej bunke budú skladované meracie prístroje a drobné náradie. 

4. PRACOVNÉ PODMIENKY 

4.1. Klimatické podmienky  

Stavbyvedúci a majster sú povinný sledovať klimatické podmienky, na ktorých 

základe budú prevedené prípadné opatrenia. Stavebné práce môžu byť prevádzané pri 

maximálnej rýchlosti vetra do 8 (11) m/s. Betonáž sa nesmie prevádzať pri teplotách 

nižších než +5°C. V zimnom období je potrebné prijať opatrenia pre ochranu čerstvej 

betónovej zmesi a chrániť ju pred premrznutím a znehodnotením, a to napríklad 

prehrievaním zmesi, upravením dávkovania cementu a pod. V letných mesiacoch pri 

teplotách vyšších než 25°C sa prevedie ošetrovací náter, ktorý zamedzuje nadmernému 

vysúšaniu. Základnou ochranou bude zakrytie  geotextíliou a dostatočné ošetrenie betónu 

vodou. Za dažďa môžeme prácu prevádzať, len pokiaľ nedôjde ku znehodnoteniu 

upraveného povrchu betónu.  
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4.2. Inštruktáž pracovníkov 

Všetci pracovníci budú dopredu oboznámený s možnými rizikami, ktoré môžu 

nastať pri prevádzaní pilót, budú riadne preškolený v oblastiach: 

- BOZP 

- Požiarna ochrana 

- Pravidlá o užívaní zariadení staveniska 

- Zoznámenie s projektovou dokumentáciou 

- Zoznámenie s technologickým postupom 

- Nutnosť nosiť doklady, profesné preukazy, identifikačné karty pracovníkov 

- Zoznámenie s pracovnou dobou 

Toto prehlásenie potvrdia svojím podpisom do protokolu o školení  

5. TECHNOLOGICKÝ POSTUP 

Vrty budú hĺbené vrtnou súpravou v dĺžkach odpovedajúcich prevádzacej 

dokumentácie pomocou vrtnej súpravy Bauer BG 15 H. Po vyhĺbení vrtu nasleduje 

vloženie armokoša a vyplnenie betónovou zmesou. 

Schéma pilotáže je znázornená na výkrese č. D.2.2 Schéma pilotáže. 

5.1. Prípravné práce 

Vŕtanie bude realizované vrtnou súpravou na pásovom podvozku zo spevnenej 

pracovnej plochy. 

Pred procesom vŕtania je potrebné zaistiť polohu osy pilót. Vytýčenie bude 

vykonané autorizovanými geodetom a predané zástupcom objednávateľa pred zahájením 

vrtných prác.  

Poloha osí bude vo vzdialenosti do 2 m po obvode stavby zaistená stavebnými 

lavičkami. Osy pilót sa vyznačia kolíkom z dreva, prípadne betonárskej ocele D 20 mm 

o dĺžke minimálne 0,3 m. Kolík bude farebne označený z dôvodu signalizácie a bude 

čiastočne zatlčený  do zeme, aby prípadne nedošlo k jeho posunu a aby netvoril prekážku 

pre prejazd stavebných mechanizmov. Priemer pilóty bude farebne odlíšený. Osu pilóty 

naviac zaistia pracovníci za dozoru vrtmajstra 4 kolíkmi umiestnenými vo vzdialenosti 1-

2 m od nej, aby bolo možné jej polohu jednoducho skontrolovať počas vŕtania. Vytýčenie 

musí byť pravidelne kontrolované, aby nedošlo k posunu vplyvom posunu terénu pri 



 

80 

 

vŕtaní prípadne prejazdom mechanizmu. Osy jednotlivých pilót budú vytýčené postupne, 

aby nebránili v pojazde vrtnej sústave po stavenisku. 

Geometrické tolerancie medzných odchýlok osy, zvislosti a hĺbky pre vŕtané pilóty 

sú bližšie špecifikované v kapitole 9. Kvalitatívne požiadavky a ich zaistenie. 

Pred zahájením prác musí byť vrtný nástroj prekontrolovaný zodpovednými 

pracovníkmi. Kontroluje sa hlavne správne osadenie pažníc, použitie správneho priemeru 

pažnice a utiahnutie šróbov. Pri pojazde vrtnej súpravy je nutné dávať pozor na vytýčené 

kolíky.  

Povrch na ktorom sa bude pohybovať vrtná súprava musí byť dostatočne vodorovný 

a bez rozjazdených koľají. Pokiaľ je povrch rozjazdený, napríklad v dôsledku prác za 

dažďa, je vhodné priehlbne vyrovnať štrkopieskovým zásypom, prípadne zabezpečiť 

správnu polohu vrtnej súpravy jej podložením. 

5.2. Hĺbenie vrtu 

Vrtná súprava bude ustavená nad osou vrtu tak, aby bola osa vrtného nástroja nad 

stredom budúcej pilóty, vrtný nástroj bude vycentrovaný. Zvislosť pracovného zariadenia 

je kontrolovaná obsluhou stroja elektronickým systémom vrtnej súpravy prípadne 

priložením vodováhy na výpažnicu. Zvislosť je kontrolovaná priebežne. V okamihu 

kontroly musí byť vrtný nástroj odstavený mimo prevádzku. Na pokyn vrtmajstra môže 

obsluha začať so samotným vŕtaním. Prípadné odklonenia a odchýlky od zvislice je nutné 

neustále vyrovnávať.  

Vrty všetkých pilót budú hĺbené rotačne náberovým spôsobom až na dno, kedy je 

hornina rozrušovaná vrtným nástrojom, ktorý má na spodnom konci osadené zuby alebo 

rezacie dosky. 

Vrty budú hĺbené ako zapažené. Výpažnice sa do vrtu zavádzajú zavŕtaním 

rotačným spôsobom za pomoci pažiacej hlavy vrtnej súpravy. Výpažnica postupuje 

smerom dolu súčasne s hĺbením vrtu, pri nesúdržných zeminách musí byť predsunutá 

pred vlastný vrták. Jednotlivé diely pažnice sa budú pridávať do závitu na seba podľa 

dĺžky vrtu. Päta výpažnice je pre jednoduchšie zavŕtanie a odpaženie zaopatrená 

pažnicovou korunkou. Hĺbka vrtu je vyznačená v PD a za jej dodržanie zodpovedá 

vrtmajster. Pri vŕtaní je hĺbka vrtu meraná priamo hĺbkomerom vrtnej súpravy. 

Počas vŕtania bude sledovaný a zaznamenávaný geologický profil – zloženie 

geologických vrstiev a hladina spodnej vody. Následne bude prevedené porovnanie 
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skutočného geologického profilu s predpokladmi projektu. Pri rozdielnych geologických 

pomeroch bude nutné oboznámiť túto skutočnosť zodpovednému geotechnikovi, ktorý 

rozhodne o prípadnej zmene pilotovacej dĺžky.  

 

Obr. č. 18  - vrtná špirála [16] 

 

Obr. č. 19  - oceľová výpažnica [16] 

Vyťažená zemina z vrtu bude vrtákom vyklepaná protismerným pohybom na 

okolitý terén, odkiaľ bude  pomocou šmykového nakladača KOMATSU SK818 

prevezená na medziskládku a následne pomocou rýpadlo-nakladača CAT 434F2 

naložená na pristavený nákladný automobil. Zemina bude následne odvážaná na skládku 

vzdialenú 4 km. Cyklus vŕtania sa opakuje až do požadovanej hĺbky vrtu. 
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„Vrty musia vyť vyhotovované tak, aby nedošlo k poškodeniu okolitých pilót. 

Poradie prevádzania sa musí voliť tak, aby neboli poškodené susedné pilóty. Vzdialenosť 

stredov vŕtaných pilót prevádzaných v časovom rozmedzí menšom než 4 hodiny musí byť 

aspoň štvornásobok veľkosti priemeru D, najmenej však 2 m“ [16] 

 

Obr. č. 20 - Osové vzdialenosti pilót [16] 

Vŕtanie pilót začne na spodnej pilotovacej úrovni v rohu na osiach G - 10, a bude 

pokračovať smerom po ose G. Vŕtanie pilót pod výťahovou šachtou bude prebiehať 

z úrovne -3,360 m so značným hluchým vŕtaním. Poradie vŕtania je schematicky 

znázornené na výkrese D.2.2 Schéma postupu pilotáže . Po vyvŕtaní je nutné zaistiť, aby 

bol výkop ohradený proti pádu pracovníkov do výkopu zábranou vo vzd. min. 1,5 m od 

hrany výkopu. 

5.3. Začistenie vrtu 

Po dosiahnutí projektovanej hĺbky a únosnej zeminy končí vŕtanie danej pilóty 

a nasleduje dočistenie dna. Dno sa začisťuje čistiacim hrncom s rovným dnom. Po 

dočistení vrtu premeria vrtmajster rozmery s PD (hĺbka, priemer). 

Po začistení vrtu nasleduje osadenie armokoša do vrtu. Na armokošoch budú  

symetricky osadené distančné vložky podľa PD. „Distančné vložky sa upevňujú na 

armokoš symetricky, pričom – ich najmenší počet pre priečny profil armokoša sú 3 kusy; 

ich najväčšia vzdialenosť v pozdĺžnom smere je 3,0 m; musí byť zaistená dostatočná 

tolerancia medzi vložkou a vnútornou stenou pažnice alebo steny vrtu tak, aby sa dal 

armokoš osadiť voľne do vrtu bež poškodenia jeho stien.“ [16] 



 

83 

 

Armokoš bude osadený pomocou zavesenia na vrtnú súpravu. Pri zdvíhaní je nutné 

dbať na zvýšenej opatrnosti aby nedošlo k deformácii armokoša. Armokoš je nutné osadiť 

vo zvislej polohe a centricky, k čomu slúžia distančné telieska. Pri osadení je nutné 

dodržať stanovenú výšku armokoša nad hlavou pilóty 200 mm podľa projektovej 

dokumentácie. Výška bude prekontrolovaná laserovým nivelačným prístrojom.  

 

Obr. č. 21 - Vrtný hrniec [16] 

5.4. Betonáž 

Pilóty je nutné betónovať čo najskôr po vyhĺbení vrtu. Suché, nezapažené 

a nesúdržné vrty musia byť zabetónované do 36 hodín. Betonáž musí byť uskutočnená na 

jeden záber bez prerušenia.  

Betónová zmes sa na stavenisko bude dovážať autodomiešavačom z betonárne 

Ladce betón, Zlatovská ulica 1895 Trenčín, vzdialenej od stavby 5,5 km. Pred zahájením 

betonáže skontrolujeme, či je betonáreň schopná dodať potrebné množstvo betónu 

v žiaducom čase. Práce musia byť skoordinované tak, aby čas medzi vŕtaním a betonážou 

bol čo najkratší. Výsyp jedného autodomiešavača môže trvať maximálne 90 minút.  

Pred betonážou musí byť skontrolovaná dodávka dodacieho listu, konzistencia 

betónu je kontrolovaná skúškou sadnutia kužeľu. Betón nevyhovujúcej kvality nesmie 

byť do pilóty použitý. (parametre skúšky viď. kapitola 9. Kvalitatívne požiadavky a ich 

zaistenie.) 

Obsluha autodomiešavača je povinná dbať na miestne prevádzkové predpisy na 

stavenisku, obzvlášť dodržiavať maximálnu dovolenú rýchlosť 10 km/h, nevchádzať 
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mimo vyznačené trasy a pred opustením staveniska očistiť vozidlo tak, aby nemohlo 

dôjsť k znečisteniu verejnej komunikácie. 

Betónová zmes sa do suchého vrtu ukladá pomocou usmerňovacej rúry 

o minimálnom priemere 200 mm umiestnenou v strede vrtu, ktorej horný koniec je 

opatrený násypkou o dostatočnom objeme, aby bolo možné betonáž prevádzať plynulo. 

Rúra usmerní prúd betónovej zmesi centricky na dno vrtu, vďaka čomu nedochádza 

k odrážaniu betónu od výstuže, čím by mohlo prísť k oddeleniu zložiek zmesi a tým 

pádom k znehodnoteniu betónu. „Betonážna rúra musí byť hladká, aby umožnila plynulý 

prietok betónovej zmesi a jej vnútorný priemer nesmie byť menší než osemnásobok 

veľkosti najväčšej frakcie kameniva.“ [16] 

Pokiaľ sa betónuje pod vodou, bude použitá betónová kolóna (sýpacia rúra), ktorá 

je spustená na dno vrtu a betonáž je prevádzaná plynule zdola nahor pri súčasnom 

vytlačovaní vody z vrtu. Sýpacia rúra musí byť vodotesná a musí sa postupne odoberať 

tak, aby v priebehu betonáže nedošlo k vyťaženiu jej spodného konca z betónovej zmesi 

(musí byť ponorená min. 1,5 m). Spodná voda bude pri betonáži pomocou sýpacích rúr 

vytlačená k pracovnej rovine, odkiaľ bude priebežne odčerpávaná kalovým čerpadlom. 

Prítomnosť vody vo vrte sa musí skontrolovať bezprostredne pred začatím betonáže. 

„Prebetónovanie cez projektovú úroveň hlavy pilóty má byť prevedené vždy pokiaľ 

sa počíta s vyťažením pažníc.“ [16] 

 Pilóty budú prebetónované o min. 100 mm v prípade betonáže suchého vrtu alebo 

min. 300 mm v prípade betonáže do vody. Za neprítomnosti stavbyvedúceho odpovedá 

za priebeh vŕtania a betonáže pilót majster. 

5.5. Odpaženie vrtu 

Súčasťou betonáže pilót zapažených oceľovými výpažnicami je vyťahovanie týchto 

výpažníc prebiehajúce priamo po betonáži. Výpažnice sa vyťahujú pozvoľna a je 

potrebné neustále sledovať stav hladiny betónu. Pri poklese hladiny, spôsobenom 

plnením kaverny za rubom výpažnice, je nutné betón doplniť. 

Pri postupnom odpažovaní vrtu musí byť spodná hrana výpažnice min. 2,0 m pod 

hladinou betónu, a tým sa dosiahne udržanie pretlaku betónu proti spodnej vode. Pri 

betonáži je možné odčerpávať vodu zo zapaženého vrtu ktorá je vytlačovaná betónom. 

Čerpanie je možné zahájiť až pokiaľ bude mať stĺpec betónu vo výpažnici min. 2,0 m. 
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Na armokoši bude počas odpažovania meraná niveleta. V prípade poklesu bude kôš 

povytiahnutý zdvíhacím zariadením vrtnej súpravy na požadovanú úroveň v rámci 

tolerancie ( viď. kapitola 9. Kvalitatívne požiadavky a ich zaistenie.) 

5.6. Úprava hlavy pilóty 

„Pretože horná časť betónového drieku pilóty nemusí vykazovať požadovanú 

kvalitu, je nutné pilótu dostatočne prebetónovať, aby bolo isté, že betón pod úrovňou 

čistej hlavy pilóty bude vykazovať požadované vlastnosti.“ [16] 

Pokiaľ je hlava pilóty znečistená zeminou je nutné túto časť odbúrať. Na odbúranie 

sa použije búracie kladivo. Pri búraní sa musí dbať na to, aby sa nepoškodila vyčnievajúca 

výstuž.  

„Konečné odbúranie na úroveň čistej hlavy pilóty smie byť prevedené až v dobe, 

kedy betón dosiahne dostatočné pevnosti“ [16] 

5.7. Ošetrovanie a ochrana betónu 

Ochrana a ošetrovanie betónovanie zmesi musí začať ihneď po betonáži. Povrchová 

teplota betónu nesmie klesnúť pod 0°C do tej doby, než pevnosť v tlaku povrchu 

nedosiahne minimálne 5 MPa. 

„Pri vonkajšej teplote menšej než +3°C s klesajúcou tendenciou teploty, sa musí 

hlava čerstvo vybetónovaných pilót chrániť pred mrazom“ [16] 

6. ZLOŽENIE PRACOVNEJ ČATY 

- 1 x vrtmajster  

- Funkcia:  Vedúci pracovnej čaty. Zodpovedá za dodržanie 

technologického postupu. Kontroluje činnosti vrtnej súpravy, polohu, hĺbku 

a zvislosť vrtu a geologický profil. Vykonáva skúšky betónovej zmesi 

a spracováva protokol o výrobe vŕtanej pilóty. 

- Oprávnenie:  Preukaz strojníka stavebných strojov podľa vyhlášky č. 

77/1965 Sb. o výcviku, způsobilosti a registrací obsluh stavebních strojů. 

Zdravotná spôsobilosť. 

- 2 x betonár  

- Funkcia:  ukladanie betónovej zmesi do vrtu  

- Oprávnenie:  zdravotná spôsobilosť 
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- 2 x viazač  

- Funkcia:  vkladanie armokošov do vrtov  

- Oprávnenie:  viazačský preukaz, zdravotná spôsobilosť 

- 2 x pomocný pracovník  

- Funkcia:  pomoc pri prevádzaných prácach 

- Oprávnenie:  zdravotná spôsobilosť 

- Vodič autodomiešavača  

- Funkcia:  dovoz betónovej zmesi z betonárne na stavenisko  

- Oprávnenie:  vodičský preukaz sk.C, profesný preukaz, zdravotná 

spôsobilosť 

- 2 x vodič nákladného automobilu  

- Funkcia:  odvoz vyťaženej zeminy na skládku, dovoz armokošov 

z armovne na stavbu  

- Oprávnenie:  vodičský preukaz sk.C, profesný preukaz, zdravotná 

spôsobilosť 

- 1 x obsluha nakladača  

- Funkcia:  nakladanie odvŕtanej zeminy na nákladný automobil 

- Oprávnenie: vodičský preukaz sk.C alebo T, Preukaz strojníka 

stavebných strojov podľa vyhlášky č. 77/1965 Sb. o výcviku, způsobilosti a 

registrací obsluh stavebních strojů, zdravotná spôsobilosť 
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7. STROJE, NÁRADIE, POMÔCKY BOZP 

Stroje vrátane ich technických parametrov sú bližšie špecifikované v samostatnej 

kapitole č. 8. Návrh strojnej zostavy pre technologickú etapu 

7.1. Hlavné stavebné mechanizmy 

- Rýpadlo nakladač CAT 434F2 

- Šmykový nakladač KOMATSU SK 818 

- Vibrační doska WACKER DPU 3750H  

- Vrtná súprava Bauer BG 15 H 

- Nákladný automobil Tatra T158 – 8P5R44, MAN TGS 35.400-1 

- Autodomiešavač MAN TGS 35.400-1 

- Ťahač návesu MB Actros 963-4E 

- Podvalník Goldhofer STZ L-6 

7.2. Vrtné náradie 

- Oceľová kolona pažníc D 900 a D 1200 mm 

- Rezná korúnka D 900 a D 1200 mm 

- Špirálový vrták 

- Šapa 

- Vrtný hrniec 

- Sypákové rúry s násypkou 

7.3. Doplnkové stroje a náradie 

- Búracie kladivo 

- Viazačské kliešte 

- Pákové kliešte 

- Zvárací poloautomat KIT 2200 Standard 4kladka 

- Predlžovací kábel (30m) 

- Nivelačný prístroj 

- Meracia lať, vodováha (2m) 

- Meracie pásmo (5, 10, 30m), šnúrky, zvinovací meter, uholník 

- Lopata, krompáč, kladivo, lžíce, hladítko 
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7.4. Pomôcky BOZP 

- Bezpečnostná prilba 

- Ochranné pracovné oblečenie 

- Reflexná vrstva 

- Pracovné rukavice 

- Pevná pracovná obuv 

- Ochranné okuliare 

- Zváracia ochranná kukla 

8. KONTROLA KVALITY 

Podrobnejšie rozpísaná kontrola kvality je v kapitole 9. Kvalitatívne požiadavky 

a ich zaistenie. 

U všetkých kontrol je prítomný stavbyvedúci a vedúci pracovnej čaty. Dokumenty 

k záznamom o kvalite sú – stavebný denník, protokoly o skúškach, prevozné záznamy 

prevádzaných prác, predávacie protokoly prevádzaných prác 

8.1. Kontrola kvality vstupná 

- Kontrola projektovej dokumentácie 

- Prevzatie pracoviska 

- Kontrola presnosti a pripravenosti zemných prác  

- Kontrola strojov, náradí a pomôcok 

- Kontrola paženia 

- Kontrola betónu 

- kontrola výstuže 

- Kontrola kvalifikácie pracovníkov a BOZP 

8.2. Kontrola kvality medzioperačná 

- Kontrola klimatických podmienok 

- Kontrola spôsobilosti pracovníkov 

- Kontrola vytýčenia pilót 

- Kontrola uskutočňovania vrtu  

- Kontrola geologického profilu vrtu 

- Kontrola paženia 
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- Kontrola osadenia armokoša 

- Kontrola betonáže 

- Kontrola ošetrenia betónu 

- Kontrola dodržania úpravy hláv pilót 

- Kontrola vytiahnutia výpažníc 

8.3. Kontrola kvality výstupná 

- Kontrola geometrie a kvality 

- Kontrola pevnosti 

- Kontrola čistoty staveniska 

9. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA 

Všetky práce môžu vykonávať len pracovníci k tomu určený a riadne preškolený. 

Všetci pracovníci musia nosiť ochranné osobné pomôcky. 

Podrobnejšie požiadavky BOZP sú spracované v kapitole 10. Bezpečnosť práce 

riešenej technologickej etapy 

10. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, NAKLADANIE 

S ODPADMI 

Všetok odpad zo stavby bude triedený. Recyklovateľný odpad bude odvážaný 

k recyklácii, ostatný odpad na skládku. Stavba nebude mať negatívny vplyv na životné 

prostredie, všetky stavebné práce budú prebiehať v súlade so zákonom č. 225/2017 sb. O 

územním plánování a stavebním řádu. 

Odpady je povolené likvidovať len v zariadeniach, ktoré majú oprávnenie 

k likvidácii odpadov. Nutnosťou zhotoviteľa je uschovať doklady o predaní odpadov pre 

prípadnú kontrolu. Počas výstavby nesmie dochádzať k znečisťovaniu ovzdušia 

prípadným pálením spáliteľného odpadu. Ľahký materiál musí byť zabezpečený proti 

odfúknutiu. Odpad je nutné počas realizácie  triediť, podľa uvedeného zákona. Pre systém 

nakladania s odpadmi bude na pracovisku určená odpovedajúca osoba. 

S odpadmi bude nakladané podľa zákona č. 185/2001 Sb. o odpadoch a vyhlášky 

Ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb., ktorá stanovuje katalóg odpadov. 

Podrobnejšie riešenie odpadov je riešené v kapitole 6. Riešenie organizácie 

výstavby. 
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1. OBECNÉ INFORMÁCIE O STAVBE 

Názov stavby:   Obytný súbor Olbrachtova 

Miesto stavby:  ulica Ivana Olbrachta 

911 01 Trenčín 

kraj: Trenčiansky 

p.č.: 829/1, 8291/3, 831/1, 831/2, 832/1, 832/2 

Investor:   MONOLIT SLOVAKIA s.r.o. 

    Námestie sv. Anny č.360/10, 91101 Trenčín 

Projektant:   TEKT s.r.o. 

28.októbra 1170/9, 91101 Trenčín  

1.1. Informácie o stavbe 

Jedná sa o novostavbu obytného súboru Olbrachtova, pozostávajúceho zo štyroch 

samostatne stojacich objektov SO201, SO202, SO203 a SO204 nachádzajúceho sa 

v centrálnej časti mesta Trenčín. Realizácia jednotlivých objektov je rozdelená na etapy. 

Bytové domy sú navrhnuté s jedným prípadne dvoma vchodmi, s čiastočne zapusteným 

suterénom a piatimi nadzemnými podlažiami, pričom posledné podlažie je riešené ako 

ustupujúce. Na prízemnom podlaží sa nachádzajú garáže. Konštrukčný systém objektu je 

riešený ako priečny stenový železobetónový monolitický systém, od 3.NP kombinovaný 

s obvodovým murovaným systémom. Stropná konštrukcia je riešená ako železobetónová 

doska. Zastrešenie objektu je riešené plochou stenou. 

1.2. Informácie o objekte 

Proces zakladania na ŽB pilótach sa uskutoční v objekte SO203 – bytový dom „C“. 

Jedná sa o novostavbu obytného domu s pôdorysnými rozmermi 

33,2 x 16,6 m s piatimi nadzemnými a jedným podzemným poschodím. 

1.3. Informácie o stavebnom procese 

Technologický predpis rieši realizáciu zakladania objektu. Vzhľadom na výsledky 

IGP sa uvažuje s hĺbkovým zakladaním na ŽB vŕtaných pilótach votknutých do štrkovej 

vrstvy zistenej podľa IGP na úrovni cca 208,00 m.n.m.  
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Objekt bude založený na vŕtaných pilótach s priemerom 900 a 1200 mm 

vystužených armokošom. Na ose „G“ bude zrealizovaný základový ŽB nosník vysoký 

900 mm a široký 600 mm.  

 Po ukončení pilotáže bude na zhutnenom štrkovom násype vyhotovená vrstva 

podkladového betónu hr. 100 mm. HH podkladového betónu bude na úrovni HH pilot, 

čiže - 3,360 m a - 4,285 m. Na podkladovom betóne bude vyhotovená základová doska 

hr. 250 mm. Doska bude z vodostavebného betónu C25/30 XC3 Cl 0,4-DMAX=16 mm 

S4,. Základová doska bude mať tri výškové úrovne. Horná úroveň dosky bude na úrovni 

- 3,110 m, spodná úroveň - 4,035 m a priehlbeň výťahovej šachty - 4,950 m. Jednotlivé 

výškové úrovne základovej dosky budú spojené základovými stenami hr. 200 mm 

o výške  0,915 m. 

Základová doska bude bude pod všetkými vertikálnymi nosnými prvkami 

podopretá pilótami, pričom sa uvažuje dosko-pilótový model, pri ktorom časť zaťaženia 

prevezme dostatočne tuhá základová doska cez kontaktné napätie v základovej škáre a 

časť prevezmú pilóty. 

2. PRIPRAVENOSŤ 

2.1. Pripravenosť staveniska 

Stavenisko je po obvode riadne oplotené mobilným oplotením výšky 2,0 m proti 

vstupu neoprávnených osôb a stavba bude riadne označená bezpečnostnými ceduľami 

s nápisom „Nepovolaným vstup zakázaný“ nachádzajúcom sa pri vjazde na stavenisko.  

Prístup na stavenisko je možný priamo zjazdom z ulice Ivana Olbrachta, ktorý sa 

nachádza na severnej strane pozemku staveniska. Vjazd na stavenisko bude spevnený 

a dostatočne široký pre bezproblémový vjazd nákladných automobilov.  

Stavenisko je pomocou prípojok pripojené na vodu a elektrickú rozvodnú sieť 

z ktorej je pripojený staveniskový rozvod. Na stavenisku bude vybudované zázemie pre 

pracovníkov pomocou mobilných stavebných buniek, ktoré budú plniť funkciu 

kancelárií, šatní a takisto bunky slúžiace ako hygienické zázemie. Bunky je nutné napojiť 

na vodu, kanalizáciu a rozvod elektrickej energie. Pre skladovanie pracovných pomôcok 

a drobného materiálu budú pripravené uzamykateľné kontajnery.  

Umiestnenie zariadenia staveniska (viď. Príloha č. C.2.1 - Výkres zariadenia 

staveniska – spodná stavba) 
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2.2. Pripravenosť procesu 

Pre technologický proces zakladania je nutné, aby boli aby boli dokončené všetky 

zemné práce v rámci hrubých terénnych úprav (HTÚ) a výkopov stavebnej jamy pre 

realizáciu základového trámu v ose „G“. Ďalej  budú zrealizované vŕtané ŽB pilóty 

s upravenými hlavami pilót. štrkový vankúš, zhutnený na požadovanú únosnosť min. 

Edef = 25 MPa a spodnú výškovú úroveň - 4,285 m, hornú výškovú úroveň – 3,360 m 

a priehlbeň výťahovej šachty na úroveň – 4,950 m.  

2.3. Pripravenosť podkladu 

Ako podklad pod základové konštrukcie bude vyhotovený štrkový vankúš, 

zhutnený na požadovanú únosnosť min. Edef = 25 MPa a spodnú výškovú úroveň - 4,285 

m, hornú výškovú úroveň – 3,360 m a priehlbeň výťahovej šachty na úroveň – 4,950 m. 

2.4. Prevzatie pracoviska 

Prevzatie prebieha medzi zodpovednou osobou dodávateľa základových prác a 

stavbyvedúcim hlavného dodávateľa stavby za prítomnosti TDS. 

K prevzatiu staveniska dôjde v zazmluvnenom termíne, ktorý vyplýva 

z harmonogramu prác. O prevzatí staveniska je vyhotovený zápis do stavebného denníka. 

Pri prevzatí bude kontrolovaná predovšetkým úplnosť dokončených zemných prác, 

výšková úroveň hláv pilót podľa PD a ďalej plochy pre skládky materiálu a príjazdová 

cesta na stavenisko. Pred zahájením prác budú vytýčené všetky nadzemné a podzemné IS 

vrátane ich ochranných pásiem. 

Stavenisko sa predáva s kompletnou PD a schváleným technologickým predpisom 

objednávateľa.  

Doložené budú všetky tieto doklady:  

- Dokumentácia skutočného prevedenia so zakreslenými zmenami 

- Geodetické zameranie s vyhodnotením odchýlok voči PD 

- Doklady o zhode na všetky použité materiály 

- Protokoly o skúškach betónu 

- Certifikáty  
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3. MATERIÁL, DOPRAVA, SKLADOVANIE 

3.1. Špecifikácia materiálu 

3.1.1. Základný materiál 

Podrobnejší výpočet materiálu viď. Príloha č. B.1.1 – Položkový rozpočet 

a) Základová doska 

- Betón:  C25/30 XC3 Cl 0,4 – Dmax =16 mm, konzistencia S4 

- Objem:  142,78 m3 

- Výstuž:  B500B 

- Hmotnosť: 17,09 t   

b) Základové steny 

- Betón:  C  25/30 XC3 Cl 0,4 – Dmax =16 mm, konzistencia S4 

- Objem:  17,75 m3 

- Výstuž:  B500B 

- Hmotnosť: 2,13 t 

c) Základový nosník 

- Betón:  C 25/30 XC2 Cl 0,4 – Dmax =16 mm, konzistencia S4 

- Objem:  17,93 m3 

- Výstuž:  B500B 

- Hmotnosť: 2,06 t 

d) Podkladný betón 

- Betón:  C 12/15  Dmax =16 mm, konzistencia S4 

- Objem:  60,448 m3 

Celkový objem čerstvého betónu: 

- C 25/30 XC3 Cl 0,4 –  vrátane strát je (142,78 + 15,11) x 1,05 = 165,78 m3 

- C 25/30 XC2 – 17,93 x 1,05 = 18,83 m3 

- C 12/15 – 60,45 x 1,10 = 66,5 m3 

Debnenie  

Pre debnenie základovej dosky budú použité debniace dosky 3S, o rozmeroch 1500 

x 500 x 21 [mm], v kombinácii s operným rámom. 

Pre debnenie základových stien a základového nosníka bude použité obojstranné 

systémové rámové debnenie PERI Domino.  
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Tab.č. 7 - Výpis prvkov debnenia – priehlbeň výťahovej šachty  

 

Tab.č. 8 - Výpis prvkov debnenia - základové steny  

 

Č.prvku Popis prvku ks
Hmotnosť 

[kg]

Š1 DOMINO PANEL D 125X50 12 28,60

Š2 DOMINO PANEL   D   125X 35 8 22,40

Š3 DOMINO PANEL D 125X25 8 18,60

Š4 Vonkajší roh DAW 125 4 5,49

Š5 Šachtový diel DSE 125 4 77,10

Š6 Kĺbový roh DGE 125 4 34,20

Š7 DOMINO zámok DRS 16 3,94

Š8 DOMINO klinový zámok DKS 72 1,17

Š9 Vyrovnávacia závora DAR 80 4 8,51

Š10 Spojovacia tyč, L=0,85 m, DW15 32 1,23

Š11 Matice DW 15 64 1,66

Š12 Drevená príložka DPA 2.1/15 L = 125 cm 4 0,00

Š13 Vložka DWD 3/9.6 L = 125 cm 8 0,00

Hmotnosť celkom 1 465,28

Č.prvku Popis prvku ks
Hmotnosť 

[kg]

P1 DOMINO PANEL D 250X100 30 87,60

P2 DOMINO PANEL D 125X100 28 47,30

P3 DOMINO PANEL D 125X75 2 38,70

P4 DOMINO PANEL D 125X50 20 28,60

P5 DOMINO PANEL D 125X25 8 18,60

6 Vonkajší roh DAW 125 8 5,49

7 Vložka DWD 125 x 10 8 5,94

8 Kĺbový roh DGE 125 8 34,20

9 DOMINO zámok DRS 64 3,94

10 DOMINO klinový zámok DKS 140 1,17

11 Čelná kotva - DSA 8 2,10

12 Vyrovnávacia závora DAR 80 4 8,51

13 Kotevný držiak DAH 72 1,11

14 Napínak ocelovej pásky DLS 60 2,48

15 Spojovacia tyč, L=0,85 m, DW15 109 1,23

16 Matice DW 15 230 1,66

17 Drevená príložka DPA 2.1/16.9 L = 25cm 10 0,00

18 Drevená príložka DPA 2.1/25 L = 100cm 2 0,00

19 Vložka DWD  3/ 5 L = 25cm 20 0,00

20 Vložka DWD  5/10 L = 100cm 4 0,00

21 Vložka DWD  8/ 4 L = 15cm 6 0,00

22 Vložka DWD 2.5/11.7 L = 125cm 4 0,00

23 Vložka DWD 4.5/11.7 L = 125cm 4 0,00

24 Vložka DWD 7.5/11.7 L = 100cm 8 0,00

25 Vložka DWD 7.5/11.7 L = 125cm 8 0,00

Hmotnosť celkom 6 327,03
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Tab.č. 9 - Výpis prvkov debnenia - základový nosník  

 

 

Tab.č. 10 - Výkaz plôch základových konštrukcií pre debnenie  

Použitie MJ 
Spotreba 

[m2] 

Spodná doska m2  29,75 

Horná doska m2  27,39 

Výťahová 

šachta 
m2 2,16 

Základový 

nosník 
m2 60,84 

Základové 

steny 
m2 73,025 

Č.prvku Popis prvku ks
Hmotnosť 

[kg]

Z1 Oceľová stena U100 SRZ  95 CM 4 19,80

Z2 DOMINO PANEL D 250X100 26 87,60

Z3 DOMINO PANEL D 125X100 2 47,30

Z4 DOMINO PANEL D 125X25 2 18,60

Z5 DOMINO zámok DRS 4 3,94

Z6 DOMINO klinový zámok DKS 52 1,17

Z7 Čelná kotva - DSA 8 2,10

Z8 Kotevný držiak DAH 8 1,11

Z9 Napínak ocelovej pásky DLS 52 2,48

Z10 Spojovacia tyč, L=1,00 m, DW15 43 1,44

Z11 Spojovacia tyč, L=1,20 m, DW15 4 1,73

Z12 Matice DW 15 102 1,66

Z13 Drevená príložka DPA 2.1/18.9 L = 60cm 10 0,00

Z14 Drevená príložka DPA 2.1/60 L = 100cm 2 0,00

Z15 Vložka DWD  3/ 5 L = 60cm 20 0,00

Z16 Vložka DWD  7/11.7 L = 125cm 2 0,00

Z17 Vložka DWD  8/ 4 L = 18cm 12 0,00

Z18 Vložka DWD  8/10 L = 100cm 6 0,00

Hmotnosť celkom 2 958,00



 

99 

 

3.1.2. Doplnkový materiál 

- Tesniaci systém Pentaflex KB 167 

- Obojstranne povrstvený pozinkovaný plech 

- Rozmery: 2000 x 167 x 1,2 [mm] 

- Upevňovanie k betonárskej výstuže pomocou jednej spony na meter 

- Hĺbka osadenia: ≥ 30 mm 

- Použitie v pracovnej škáre – doska/stena, stena/stena a doska/doska 

 

Obr. č. 22 - Tesniaci systém Pentaflex KB 167 [34] 

- Tesniaci systém Pentaflex KB 80 

- Obojstranne povrstvený pozinkovaný plech 

- Rozmery: 2000 x 167 x 1,2 [mm] 

- Upevňovanie k betonárskej výstuže pomocou jednej spony na meter 

- Hĺbka osadenia: ≥ 30 mm 

- Použitie v pracovnej škáre – stena/doska 

 

Obr. č. 23 - Tesniaci systém Pentaflex KB 80 [34] 
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- Pentaflex KB ECK 

- Obojstranne povrstvený pozinkovaný plech 

- Rozmery: 500 x 167 x 1,2 [mm] 

- Upevňovanie sa prevádza pomocou spojovacích spôn k priebežnému 

prvku Pentaflex KB 

- Hĺbka osadenia: ≥ 30 mm 

- Použitie v rohoch pracovnej škáry – doska/stena 

 

Obr. č. 24 - Tesniaci plech Pentaflex ECK [34] 

- Bobtnavý pásik Swellflex BT 

- Bentonitový bobtnavý tesniaci pásik – pri styku s vodou zväčeuje svoj objem 

- Rozmery 16 x 21 [mm] 

- Balenie – kartón 20 x 5 m 

- Použitie pri utesnení prestupov potrubia vodotesnými konštrukciami 

 

Obr. č. 25 - Bobtnavý pásik Swellflex BT [35] 
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- Spony Pentaflex 

o Spona omega  

- Použitie v pracovnej škáre doska/steny  

- Pripevnenie k hornej vrstve výstuže dosky 

o Spona KB 80  

- Použitie v pracovnej škáre stena/doska 

- Pripevnenie na vnútornú výstuž steny 

- Vylamovacia výstuž Pentabox 

- Vylamovacia výstuž kombinovaná s tesniacim systémom, používaná pre 

vodonepriepustné konštrukcie 

- Použitie v pracovnej škáre stena/stena 

 

Obr. č. 26 - Vylamovacia výstuž Pentabox [34] 

- Spínanie bednenia Pentaflex Opti 

- Plastová trubka určená k spínaniu debnenia pre vodotesné konštrukcie 

v kombinácii s tesniacimi zátkami 

- Vnútorný priemer 22 mm, dĺžka 250 mm 

- Balenie – 50 ks trubiek, 100 ks tesniacich zátiek a 100 ks Opti zátiek 
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Obr. č. 27 - Spínanie debnenia Petaflex Opti [34] 

- Priechodky potrubia Transwand DM 

o Tesnené prestupy pre prestup potrubia k nasadeniu trubky s hrdlom 

o Určené pre materiál PVC/PP 

o Hrúbka steny/dosky – 250 mm 

 

Obr. č. 28 - Tesniaci prestup potrubia Transwand DM [34] 
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- Betónové distančné podložky  

- Betónová distančná podložka vyrobená z vláknocementu, určená na 

spodné krytie základov 

- Výška krytia 30 mm, dĺžka 1,0 m 

- Použitie pri základovej doske a základovom nosníku 

- Balenie 1250 ks 

 

Obr. č. 29 - Betónová distančná podložka [36] 

- Plastové distančné podložky 

- Distančný krúžok so svorkou v strede na zovretie oceľového prútu 

- Výška krytia 20 a 30 mm 

- Použitie pri základových stenách 

- Balenie 1000 ks 

 

Obr. č. 30 - Plastová distančná podložka [37] 

3.1.3. Pomocný materiál 

Je nutné počítať s dodaním doplnkového materiálu ako stavebné rezivo, 

uzemňovacie pásiky, odformovací olej, viazací drôt, trojhranné lišty a podobne. Tento 

drobný spojovací materiál nie je vo výkaze počítaný 
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3.2. Doprava 

Doprava materiálu na stavbu bude prebiehať podľa harmonogramu tak, aby bol 

zabezpečený plynulý postup prác.  

3.2.1. Primárna doprava 

3.2.1.1. Doprava betónovej zmesi  

Betónová zmes bude dodávaná z miestnej betonárne Ladce betón s.r.o., Zlatovská 

1895, 911 05 Trenčín. Pre prepravu betónovej zmesi bude použitý autodomiešavač  MAN 

TGS 35,400-1 o objeme mixu 8 m3 . Betón bude na stavbu dopravovaný priebežne podľa 

potreby. 

Počet jázd autodomiešavačov: 251,11 m3/ 8 m3 = 32 jázd. 

3.2.1.2. Doprava betonárskej výstuže 

Betonárska výstuž bude dodávaná firmou Kodretes s.r.o., Belá 1955/5, Trenčín, 

nachádzajúcej sa 4,0 km od miesta stavby. Výstuž bude dopravovaná v celku nákladným 

automobilom s valníkom MAN 35.400 s hydraulickou rukou s nosnosťou 13 t a ložnou 

plochou dĺžky 6,2 m. 

Všetky výstuže budú ohýbané predom v armovacej firme. Na stavenisko budú 

dovážané vo finálnom stave, ktorý je možné priamo vyviazať do konštrukcie. Jednotlivé 

zväzky s výstužou budú zaopatrené identifikačnými štítkami. 

3.2.1.3. Doprava debnenia 

Debnenie bude dodávať firma PERI spol. s.r.o., Šamorínska 18, 903 01 Senec, 

Slovensko, nachádzajúca sa 105 km od miesta stavby. 

Debnenie bude dopravené nákladným automobilom MB Actros 963-4E 

s návesovým valníkom s dĺžkou ložnej plochy 13,6 m. 

3.2.2. Sekundárna doprava 

Sekundárna doprava materiálu na stavenisku bude zabezpečená vežovím žeriavom 

Liebherr 42.K1 s dolnou otočou, umiestnenie (viď. Príloha č. C.2.1 - Výkres zariadenia 

staveniska). V malom rozsahu bude materiál prepravovaný po stavenisku pomocou 

stavebného fúrika alebo ručne.  

Doprava betónovej zmesi do základovej dosky bude zabezpečená autočerpadlom  

Putzmeister BSF 28-4.16H. Základový nosník a základové steny budú betónované 

pomocu bádie na betón HMT43-750 o objeme 750 l, zavesenej na vežovom žeriave. 
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3.3. Skladovanie 

Skladovacie plochy pre debnenie a výstuž sú podrobnejšie rozpísané v kapitole 6. 

Riešenie organizácie výstavby. Ich umiestnenie (viď. Príloha č. C.2.1 - Výkres zariadenia 

staveniska). 

Skladovacie plochy budú spevnené stavebným recyklátom v hrúbke min. 150 mm 

a odvodnené. Výstuž bude podložená na drevených hranoloch výšky 100 mm, ktoré budú 

rozmiestnené tak, aby nedošlo k následnému priehybu výstuže. 

Stavebné rezivo a debnenie budú skladované na paletách a zakryté plachtou, 

zabezpečenou proti odfúknutiu. Zakrytie prevedieme spôsobom, ktoré zabezpečí 

cirkuláciou vzduchu. Skladovanie debnenia do výšky max. 2,0 m, drobné prvky ako 

spojovacie zámky budú skladované v mrežových paletách , ktoré môžu byť uskladňované 

maximálne 3 na sebe. 

4. PRACOVNÉ PODMIENKY 

4.1. Klimatické podmienky  

Stavbyvedúci a majster sú povinný sledovať klimatické podmienky, na ktorých 

základe budú prevedené prípadné opatrenia. Stavebné práce môžu byť prevádzané pri 

maximálnej rýchlosti vetra do 8 (11) m/s. Betonáž sa nesmie prevádzať pri teplotách 

nižších než +5°C. V zimnom období je potrebné prijať opatrenia pre ochranu čerstvej 

betónovej zmesi a chrániť ju pred premrznutím a znehodnotením, a to napríklad 

prehrievaním zmesi, upravením dávkovania cementu. V letných mesiacoch pri teplotách 

vyšších než 25°C sa prevedie ošetrovací náter, ktorý zamedzuje nadmernému vysúšaniu. 

Základnou ochranou bude zakrytie  geotextíliou a dostatočné ošetrenie betónu vodou. 

Za dažďa môžeme prácu prevádzať, len pokiaľ nedôjde ku znehodnoteniu 

upraveného povrchu betónu.  

4.2. Inštruktáž pracovníkov 

Všetci pracovníci budú dopredu oboznámený s možnými rizikami, ktoré môžu 

nastať pri vykonávaní prác na základovej doske, budú riadne preškolený v oblastiach: 

- BOZP 

- Požiarna ochrana 

- Pravidlá o užívaní zariadení staveniska 

- Zoznámenie s projektovou dokumentáciou 
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- Zoznámenie s technologickým postupom 

- Nutnosť nosiť doklady, profesné preukazy, identifikačné karty pracovníkov 

- Zoznámenie s pracovnou dobou 

Toto prehlásenie potvrdia svojím podpisom do protokolu o školení  

5. TECHNOLOGICKÝ POSTUP 

Pred začatím prác musí byť vykonaná kontrola predchádzajúcich prác. Bude 

skontrolovaná pripravenosť podkladu vo forme zhutneného štrkového vankúša. Práce     

na základových konštrukciách budú začínať od úrovne výťahových šachiet. Postupy prác 

na rôznych úrovniach základovej dosky sú až na bod 5.6 Pracovné škáry, v škáre 

doska/stena identické. Pred realizáciou hornej úrovne základovej dosky bude v ose „G“ 

realizovaný základový nosník.    

5.1. Debnenie podkladného betónu 

Po zhutnení štrkového násypu v úrovni -100 mm oproti HH pilót, bude vyhotovené 

debnenie pre podkladný betón. Debnenie bude pozostávať z betonárskych preglejok 

a hranolov. Vzájomné spojenie bude prevedené pomocou stavebných klincov. Debnenie 

bude zapreté voči posunutiu pomocou drevených hranolov. Časti preglejok, ktoré pri 

betonáži budú v kontakte s betónom, musia byť pred betonážou opatrené oddebňovacím 

prípravkom.  

5.2. Betonáž podkladného betónu 

Ako podkladný betón bude použitá pevnostná trieda C12/15, v hrúbke 100 mm, tak 

aby horná hrana podkladného betónu bola v úrovni hornej hrany hláv pilót. Doprava 

betónovej zmesi bude prebiehať pomocou autočerpadla betónu Putzmeister BSF 28-

4.16H. ukladanie betónu nesmie prebiehať z výšky viac než 1,5 m. Betónová zmes bude 

následne hutnená a zarovnaná vibračnými lištou.  Pri zhutňovaní betónovej zmesi 

základovej dosky vibračnou lištou sa postupuje v pruhoch tak, aby sa plochy účinnosti 

prekrývali o 100 – 200 mm. 

Po dokončení betonáže je nutné podkladný betón ošetrovať a previesť 

technologickú prestávku v realizovanom úseku. 
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5.3. Debnenie základovej dosky 

Na dostatočne vyzretom podkladnom betóne bude realizovaná základová doska. 

Tvar dosky sa odvodí od rohových lavičiek a pomocou vodováhy a šnúrky prekreslí na 

podkladný betón. V priehlbňach výťahových šachiet sa tvar dosky odvodí z bodov 

vytýčených geodetom.  

Montáž debnenia začne v rohoch stavby a bude postupovať do stredu. Debniace 

dosky sa spájajú hranolmi, debnenie bude zapreté voči posunutiu pomocou drevených 

hranolov. Časti preglejok, ktoré pri betonáži budú v kontakte s betónom, musia byť pred 

betonážou opatrené oddebňovacím prípravkom. 

5.4. Výstuž základovej dosky 

Na podkladný betón sa rozmiestnia distančné prvky vo forme betónových 

podložiek výšky 30 mm, rozmiestnených po osových vzdialenostiach 1,0 m. Pre dištanciu 

pri zvislých konštrukciách alebo okrajoch dosky, budú použité vláknocementové 

distančné telieska, ktoré sa privezujú drôtikom k jednotlivým armatúram. Ich vzdialenosť 

musí byť volená tak, aby nedochádzalo k priehybom výstuže. Rozteč bodových teliesok 

po vzdialenosti cca 700 -1000 mm, podľa priemeru použitej výstuže. 

Armovanie základovej dosky bude prebiehať podľa výkresu výstuže spodnej 

stavby. Na miesto výstavby bude výstuž dopravovaná po zväzkoch pomocou vežového 

žeriavu. Na presnú pozíciu bude uložená ručne a zviazaná s ostatnými prútmi.  

Je nutná kontrola umiestnenia prútov, ich priemer, krytie a vzájomné vzdialenosti. 

5.5. Uzemnenie obvodovým zemničom 

Uzemnenie bude vykonané pospojovaním zemniaceho vodiča s výstužou 

základovej dosky podľa projektu uzemnenia.  

(Táto časť projektovej dokumentácie nebola poskytnutá). 

„Potom, čo sa vodiče zemničov alebo základová výstuž v betóne pripraví, ale 

predtým než dôjde k zaliatiu betónom, by mala osoba znalá previesť celkové posúdenie 

uzemňovacej sústavy a vypracovať o tom správu. Dokumentácia by mala obsahovať 

popis, plány a fotografie a mala by byť súčasťou dokumentácie celej elektrickej 

inštalácie. 
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Betón použitý v základoch, by mal obsahovať aspoň 240 kg cementu na 1 m3 

betónu, ďalej by mal mať polotekutú konzistenciu, aby dokázal vyplniť diery pod 

zemničom“ [30] 

5.6. Pracovné škáry 

V miestach napojenia základovej dosky na základovú stenu bude vytvorená 

pracovná škára obsahujúca tesniaci systémový prvok. Túto pracovnú škáru je nutné 

opatriť tesniacim pásom typu Pentaflex KB 167, ktoré zabránia prípadnému priesaku 

vody škárou. Pre správnu účinnosť týchto pásov je nutná minimálna hĺbka osadenia 30 

mm. Pásy sú opatrené z obidvoch strán dvojdielnou ochrannou fóliou, ktorú je nutné 

bezprostredne pred betonážou odstrániť. Pri pozdĺžnom styku sa v oblastiach koncov 

stočí horná ochranná fólia. Plechy sa k sebe navzájom pritlačia s minimálnym presahom 

50 mm a poistia sa spojovacou sponou 

V prípade realizácie pri teplote nižšej než 5°C, je nutné spoje ohriať a následne pre 

ochranu spoja stočiť hornú ochrannú fóliu späť. Tesniace plechy sa pripevňujú 

k betonárskej výstuži pomocou spôn vo vzdialenosti maximálne 1,0 m o hornú výstuž. 

Pri spájaní tesniacich prvkov v rohoch sa používa tvarovka Pentaflex KB Eck, 

prípadne ohnutím plechu. Odstránenie hornej ochrannej fólie sa prevádza najskôr až po 

betonáži konštrukcie dosky. Prípadné T spoje sa na stavbe riešia ohnutím plechu 

a poistením spojovacou sponou. 

 

Obr. č. 31 - Detail vodorovnej pracovnej škáry [34] 
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5.7. Betonáž základovej dosky 

Betonáž bude prebiehať po jednotlivých úrovniach. Jednotlivé úrovne budú 

betónované vcelku, vzhľadom k veľkosti nie sú nutné betonážne zábery. Po vyhotovení 

výstuže základovej dosky a osadení tesniacich pásov do pracovných škár môžeme 

vykonať betonáž. Pred samotnou betonážou je potrebné skontrolovať kvalitu armovacích 

prác – poloha, krytie a druh prútov. Tejto kontroly sa zúčastní stavbyvedúci, technický 

dozor investora a statik. 

Doprava betónovej zmesi bude prebiehať pomocou autočerpadla betónu 

Putzmeister BSF 28-4.16H. Poloha autočerpadla viď. Príloha č. D.2.3 – Schéma betonáže 

základovej dosky. „Ukladanie a zhutňovanie musí byť tak rýchle, aby sa zabránilo 

nesprávnemu spojeniu vrstiev, a tak pomalé, aby sa zabránilo nadmernému sadaniu 

alebo preťaženiu debnenia a podperného lešenia.“ [38] 

Ukladanie betónu nesmie prebiehať z výšky viac než 1,5 m. Betónová zmes bude 

následne hutnená a zarovnaná vibračnými lištou. Miesta pracovných škár je nutné 

dôkladne zhutniť pomocou ponorných vibrátorov. Vpichy vibrátoru musia byť zvislé, 

vzdialenosť nesmie presiahnuť 1,4 násobok akčného polomeru účinnosti. pri vibrovaní 

nesmie dôjsť ku styku vibrátoru s konštrukciou debnenia, výstužou ani pažnicami 

prestupov. 

 Pri zhutňovaní betónovej zmesi základovej dosky vibračnou lištou sa postupuje 

v pruhoch tak, aby sa plochy účinnosti prekrývali o 100 – 200 mm. 

Po betonáži je nutné začať u všetkých konštrukcií s ošetrovaním betónu s ohľadom 

na elimináciu vzniku trhliniek. Pred kropením bude konštrukcia zakrytá navlhčenou 

geotextíliou. 

5.8. Montáž debnenia a výstuž zvislých základových konštrukcií 

Pre debnenie základových stien bude použité systémové rámové debnenie PERI 

Domino. Najprv sa zo strany od výkopu osadí pomocou žeriavu prvá strana panelov. 

Vzhľadom na výšku steny 675 mm, budeme steny debniť pomocou panelov o rozmeroch 

2500 x 1000 mm kladených na dĺžku. Pred samotným osadením je nutné všetky plošné 

dielce opatriť oddebňovacím prípravkom.  

Nasleduje armovanie stien. Pri vystužovaní je nutné kontrolovať správnosť 

uloženia a počet jednotlivých prútov. Predpísaná krycia vrstva bude dodržaná pomocou 

plastových dištančných podložiek.  
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Jednotlivé panely sa k sebe upínajú pomocou klinových zámkov Domino DKS 

u málo namáhaných spojov, prípadne zámkami DRS. Po armovaní nasleduje osadenie 

druhej strany debnenia. Tá sa s prvou prepojí pomocou spínacej tyče skrz plastové 

spínanie debnenia Pentaflex Opti. Pred zaklopením je nutné odstrániť ochrannú fóliu.  Pre 

prenos zaťaženia z čelného debnenia do panelov bude použitá čelná kotva. Debnenie bude 

zakotvené pomocou stabilizátorov navŕtaných do betónových panelov a vyrovnané do 

zvislej polohy.  

5.9. Montáž prestupov 

Pred osadením druhej strany debnenia, je nutné osadiť prestupy pre budúce vedenie 

kanalizácie. Osadené preto budú priechodky potrubia Transwand DM. Montážna plastová 

pomôcka bude najprv pripevnená k jednej strane debnenia. Nasleduje armovanie stien. 

V mieste prestupov bude výstuž odstránená. Nasleduje vloženie pažnice, osadenej na 

plastový prvok. Okolo pažnice bude umiestnený bobtnavý pásik, ktorý sa rovnomerne 

bez naťahovania zatlačí do lepidla. Po betonáži sa do pažnice osadí tesniaca vložka 

spoločne s potrubím, nasleduje utiahnutie vložky a jej utesnenie. 

5.10. Pracovné škáry 

Pred betonážou základových stien je nutné osadenie tesniacich plechov do 

pracovnej škáry stena/doska. Na to bude  použitý prvok Pentaflex KB 80. Montáž prvku 

je zhodná s prvkom Pentaflex KB 167, s tým rozdielom, že upevnenie prvku sa vykonáva 

pomocou spony KB 80.  Spona sa upevňuje na vnútornú výstuž steny. Hĺbka osadenia je 

takisto min. 30 mm. Ostatný postup osadenia viď. bod 5.6 Pracovné škáry.  

5.11. Betonáž zvislých základových konštrukcií 

Pred samotnou betonážou je potrebné skontrolovať kvalitu armovacích prác ako 

poloha, krytie a druh prútov. Tejto kontroly sa zúčastní stavbyvedúci, technický dozor 

investora a statik. 

Doprava betónovej zmesi po stavenisku bude prebiehať pomocou bádie s rukávom, 

zavesenej na vežovom žeriave. Výška liatia betónovej zmesi nemôže prekročiť hodnotu 

1,5 m, aby nedošlo k porušeniu konzistencie betónovej zmesi. 

Pri betonáži stien bude betón ukladaný po vrstvách tak, aby bolo možné ponorným 

vibrátorom zasiahnuť do predchádzajúcej vrstvy aspoň do hĺbky 50 mm. Vpichy 

vibrátoru musia byť zvislé, vzdialenosť nesmie presiahnuť 1,4 násobok viditeľného 
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polomeru účinnosti. Pri vibrovaní nesmie dôjsť ku styku vibrátoru s konštrukciou 

debnenia, výstužou ani pažnicami prestupov. Nesmie prísť ku previbrovaniu betónovej 

zmesi, čo by malo za následok vylučovanie cementového mlieka na povrch. 

5.12. Oddebňovanie a ošetrovanie betónu 

Oddebnenie stien a základového nosníka môže nastať až po predpísanej dobe 

tuhnutia betónu, kedy konštrukcia nadobudne dostatočnú pevnosť. „Doporučená doba 

oddebnenia konštrukcií bielych vaní je podľa TP ČBS 02 minimálne 36 hodín. Pri 

kratších oddebňovacích lehotách je nutné začať maxi. Do 1 hodiny po oddebnení 

s účinným ošetrovaním. Ošetrovanie by malo byť prispôsobené klimatickým podmienkam 

a malo by trvať minimálne 7 dní. Za vhodné ošetrenie sa považuje ponechanie  v debnení, 

nanesenie postreku proti odpareniu v dostatočnom množstve alebo zaplachtovanie“ 

[33].Zhotovená konštrukcia sa skontroluje, prípadné poškodenia sa vyriešia. Debnenie je 

nutné dôkladne očistiť a následne uložiť na skladovaciu plochu. 

6. ZLOŽENIE PRACOVNEJ ČATY 

- 1 x žeriavnik 

- Funkcia:  obsluha žeriavu  

- Oprávnenie:  preukaz na obsluhu vežového žeriavu, zdravotná 

spôsobilosť 

- 1 x zvárač 

- Funkcia:  zváranie výstuže 

- Oprávnenie:  zváračský preukaz, zdravotná spôsobilosť 

- 1 x vedúci tesárov 

- Funkcia:  zodpovedá za dodržanie PD tvaru debnenia 

- Oprávnenie:  platné osvedčenie k práci, prax minimálne 5 rokov, 

zdravotná spôsobilosť 

- 2 x tesár 

- Funkcia:  kompletácia debnenia 

- Oprávnenie:  výučný list, preškolenie v obore, zdravotná spôsobilosť 
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- 1 x pomocník  

- Funkcia:  pomocné práce pri kompletácii debnenia 

- Oprávnenie:  preškolenie v obore, zdravotná spôsobilosť 

- 1 x vedúci železiarov 

- Funkcia:  zodpovedá za dodržanie PD výstuže 

- Oprávnenie:  platné osvedčenie k práci, prax minimálne 5 rokov, 

zdravotná spôsobilosť  

- 2 x železiar 

- Funkcia:  kladenie výstuže 

- Oprávnenie:  výučný list, preškolenie v obore, zdravotná spôsobilosť  

- 2 x pomocný železiar 

- Funkcia:  pomocné práce pri kladení výstuže 

- Oprávnenie:  preškolenie v obore, zdravotná spôsobilosť 

- 1 x vedúci betonárov 

- Funkcia:  zodpovedá za dodržanie technologický postupov pre 

betonáž a hutnenie betónovej zmesi 

- Oprávnenie:  platné osvedčenie k práci, prax minimálne 5 rokov, 

zdravotná spôsobilosť  

- 2 x betonár 

- Funkcia:  betonáž základových konštrukcií 

- Oprávnenie:  výučný list, preškolenie v obore, zdravotná spôsobilosť  

- 2 x pomocný pracovník 

- Funkcia:  pomocné práce pri betonáži základových konštrukcií 

- Oprávnenie:  preškolenie v obore, zdravotná spôsobilosť 

- 1 x vodič autodomiešavača 

- Funkcia:  dovoz betónovej zmesi z betonárne na stavenisko  

- Oprávnenie:  vodičský preukaz sk. C, profesný preukaz, zdravotná 

spôsobilosť 
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- 1 x vodič nákladného automobilu 

- Funkcia:   dovoz výstuže z armovne na stavbu 

- Oprávnenie:  vodičský preukaz sk. C, profesný preukaz, zdravotná 

spôsobilosť 

- 1 x obsluha autočerpadla 

- Funkcia:  obsluha čerpadla betónovej zmesi 

- Oprávnenie  vodičský preukaz sk. C, profesný preukaz, zdravotná 

spôsobilosť 

7. STROJE, NÁRADIE, POMÔCKY BOZP 

Stroje vrátane ich technických parametrov sú bližšie špecifikované v samostatnej 

kapitole č. 8 Návrh strojnej zostavy. 

7.1. Hlavné stavebné mechanizmy 

- Vežový žeriav Liebherr 42.K1 

- Autočerpadlo  Putzmeister BSF 28-4.16H  

- Nákladný automobil MSN 35.400 s valníkom a hydraulickou rukou 

- Autodomiešavač  MAN TGS 35.400-1 

- Ťahač návesu MB Actros 963-4E 

7.2. Doplnkové stroje a náradie 

- Vysokofrekvenčný vibrátor Enar M6 AF 

- Vibrační jednotka elektrická ENAR QXE 

- Bádia na betón – model HM43 – 750 l 

- Ponorný vibrátor 

- Viazačské kliešte 

- Pákové kliešte 

- Zvárací poloautomat KIT 2200 Standard 4kladka 

- Predlžovací kábel (30m) 

- Nivelačný prístroj 

- Meracia lať, vodováha (2m) 

- Meracie pásmo (5, 10, 30m), šnúrky, zvinovací meter, uholník 
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7.3. Pomôcky BOZP 

- Bezpečnostná prilba 

- Ochranné pracovné oblečenie 

- Reflexná vrstva 

- Pracovné rukavice 

- Pevná pracovná obuv 

- Ochranné okuliare 

- Zváracia ochranná kukla 

8. KONTROLA KVALITY 

Podrobnejšie rozpísaná kontrola kvality je v kapitole 9. Kvalitatívne požiadavky. 

U všetkých kontrol je prítomný stavbyvedúci a vedúci pracovnej čaty. Dokumenty 

k záznamom o kvalite sú – stavebný denník, protokoly o skúškach, prevozné záznamy 

prevádzaných prác, predávacie protokoly prevádzaných prác 

8.1. Kontrola kvality vstupná 

- Kontrola projektovej dokumentácie 

- Kontrola a prevzatie pracoviska  

- Kontrola dokončených konštrukcií 

- Kontrola debnenia 

- Kontrola výstuže 

- Kontrola skladového materiálu 

- Kontrola strojov 

- Kontrola pracovníkov a OOPP 

8.2. Kontrola kvality medzioperačná 

- Klimatické podmienky 

- Kontrola spôsobilosti pracovníkov 

- Kontrola bezpečnostných prvkov 

- Uloženie výstuže 

- Poloha prestupov 

- Systémové tesniace prvky 

- Čerstvá betónová zmes 
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- Kontrola hutnenia 

- Ošetrovanie betónu 

- Kontrola oddebnenia 

8.3. Kontrola kvality výstupná 

- Kontrola geometrie 

- Pevnosť betónu 

- Vodotesnosť 

9. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA 

Všetky práce môžu vykonávať len pracovníci k tomu určený a riadne preškolený. 

Všetci pracovníci musia nosiť ochranné osobné pomôcky. 

Podrobnejšie požiadavky BOZP sú spracované v kapitole 10. Bezpečnosť práce. 

10. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, NAKLADANIE 

S ODPADMI 

Všetok odpad zo stavby bude triedený. Recyklovateľný odpad bude odvážaný 

k recyklácii, ostatný odpad na skládku. Stavba nebude mať negatívny vplyv na životné 

prostredie, všetky stavebné práce budú prebiehať v súlade so zákonom č. 225/2017 sb. O 

územním plánování a stavebním řádu. 

Odpady je povolené likvidovať len v zariadeniach, ktoré majú oprávnenie 

k likvidácii odpadov. Nutnosťou zhotoviteľa je uschovať doklady o predaní odpadov pre 

prípadnú kontrolu. Počas výstavby nesmie dochádzať k znečisťovaniu ovzdušia 

prípadným pálením spáliteľného odpadu. Ľahký materiál musí byť zabezpečený proti 

odfúknutiu. Odpad je nutné počas realizácie  triediť, podľa uvedeného zákona. Pre systém 

nakladania s odpadmi bude na pracovisku určená odpovedajúca osoba. 

S odpadmi bude nakladané podľa zákona č. 185/2001 Sb. o odpadoch a vyhlášky 

Ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb., ktorá stanovuje katalóg odpadov. 

Podrobnejšie riešenie odpadov je riešené v kapitole 6. Riešenie organizácie 

výstavby pre zadanú technologickú etapu. 
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TECHNICKÁ SPRÁVA ZARIADENIE STAVENISKA 

1. Identifikačné údaje 

1.1 Údaje o stavbe  

Názov stavby:   Obytný súbor Olbrachtova – Bytový dom C 

Druh stavby:   Novostavba  

Miesto stavby:  ulica Ivana Olbrachta 

911 01 Trenčín 

kraj: Trenčiansky 

p.č.: 829/1, 8291/3, 831/1, 831/2, 832/1, 832/2 

Investor:   MONOLIT SLOVAKIA s.r.o. 

    Námestie sv. Anny č.360/10, 91101 Trenčín 

Projektant:   TEKT s.r.o. 

28.októbra 1170/9, 91101 Trenčín  

 

1.2 Obecné informácie o stavenisku 

Stavenisko obytného súboru Olbrachtova sa nachádza v centrálnej časti mesta 

Trenčín na Slovensku, situované na ulici Ivana Olbrachta. Plocha pozemku a staveniska 

je 5681,1 m2, zastavaná plocha 1619,3 m2. Pozemok sa nachádza na parcelách číslo 829/1, 

8291/3, 831/1, 831/2, 832/1, 832/2.  

Pozemok sa nachádza v rovinatom území, celkové prevýšenie je 1,5 m. Na 

pozemku sa nachádza len náletová drevina a starý stavebný materiál ktorý bude pred 

začatím stavby odvezený investorom. Na severnej strane pozemku v mieste budúceho 

zjazdu na stavenisko sa nachádza lipa o priemere kmeňa cca 40 cm, ktorú bude nutné 

vyrúbať. Na stavenisko je navrhnutý vjazd zo severnej strany, kde bude neskôr zjazd na 

parkovisko pri obytných domoch z ulice Ivana Olbrachta. Šírka zjazdu je navrhnutá 5,5 

m.  
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2. Objekty zariadenia staveniska 

Ako zázemie pre zamestnancov sú navrhnuté obytné kontajnery, ktoré budú určené 

pre vedenie stavby, organizačné schôdzky a kontrolné dni. Ďalšie bunky budú slúžiť ako 

šatne pre zamestnancov subdodávateľov. Hygienické zázemie je riešené mobilným 

kontajnerom s WC a sprchou a samostatnými mobilnými WC. Prípojky a umiestnenie 

zariadenia (viď. Príloha č. C.2.1 - Výkres zariadenia staveniska – spodná stavba) 

Bunky budú navrhované podľa počtu pracovníkov pre danú etapu. 

Kontajnery budú uložené na vodorovný podklad tvorený betónovými podložkami 

umiestnených na  štrkovom podsype s toleranciou ± 5 mm. Bunky budú vzájomne 

prepojené elektrinou a napojené na prívod NN. Prípojka NN bude dovedená zo 

staveniskového rozvádzaču umiestnenom na západnej strane pozemku. Sanitárne bunky 

budú napojené na prívod vody a odvádzané do splaškovej kanalizácie.  

2.1 Kancelárie, sociálne zariadenie  

Pre návrh stavebných buniek bol použitý sortiment mobilných kontajnerov firmy 

Ramirent. 

V etape spodnej stavby sa na stavenisku budú nachádzať pracovníci pre 

vykonávanie pilotáže a následne základovej dosky, kde sa budú čiastočne prelínať 

s pracovníkmi vykonávajúcimi ležatú kanalizáciu. 

Podľa bilancií prác z programu Contec vychádza, že sa na stavenisku bude 

vyskytovať maximálne cca 10 pracovníkov. 
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a) Návrh šatní 

Pri návrhu sa uvažuje na jedného pracovníka plocha 1,25 m2  podlahovej plochy 

stavebnej bunky. V prípade, že šatňa bude slúžiť aj pre prestávky na občerstvenie, je 

nutné uvažovať plochu 1,25 + 0,5 m2 na pracovníka. Zvolený obytný kontajner má 

vnútorné rozmery 5850 x 2230 mm, plocha je teda 13,04 m2. Z toho vyplýva že na jeden 

obytný kontajner pripadne 13,04 / 1,75 = 7,4 -> 7 pracovníkov. Celkom budú navrhnuté 

2 obytné kontajnery. 

Technické parametre: 

- Vonkajšia dĺžka:  6058 mm 

- Vonkajšia šírka:  2438 mm 

- Vonkajšia výška:  2800 mm 

- Vnútorná dĺžka:   5850 mm 

- Vnútorná šírka:   2230 mm 

- Vnútorná výška:  2500 mm 

- Hmotnosť:   2100 kg 

Vybavenie: 

- 1 x elektrické topidlo 2 kW 

- 3 x elektrická zásuvka 220 V 

- Elektrická prípojka 380 V / 32 A 

- 2 x žiarovkové svetlo 36 W 

- 1 x svietidlo 60 W 

- Okno 1800 x 1200 mm s roletou 

 

Obr. č. 32 - Schéma stavebnej bunky  [39] 
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b) Návrh kancelárií 

Ako kancelária stavbyvedúceho bude navrhnutý dvojitý kontajner o vonkajších 

rozmeroch 6058 x 4876 mm. 

Technické parametre: 

- Vonkajšia dĺžka:  6058 mm 

- Vonkajšia šírka:  4876 mm 

- Vonkajšia výška:  2800 mm 

- Vnútorná dĺžka:   5850 mm 

- Vnútorná šírka:  4480 mm 

- Vnútorná výška:  2500 mm 

- Hmotnosť:   2 x 2100 kg 

Vybavenie: 

- 2 x elektrické topidlo 2 kW 

- 6 x elektrická zásuvka 220 V 

- Elektrická prípojka 380 V / 32 A 

- 4 x žiarovkové svetlo 2 x 36 W 

- 2 x svietidlo 60 W 

- 2 x plastové okno 1800 x 1200 mm s roletami 

- 1 x spojovací materiál 

 

Obr. č. 33 - Schéma kancelárskej bunky [40] 



 

123 

 

2.2 Hygienické zariadenie staveniska 

Návrh hygienického zázemia 

Podľa výpočtu bude použitá jedna bunka typu „sprcha/WC“. Tento kontajner bude 

umiestnený v severo-západnom rohu staveniska pri východe. 

Výpočet umyvárne: 

- 1 umývadlo pre 5 – 8 osôb -> 2 x umývadlo pre 10 ľudí 

- 1 sprcha pre 10 – 15 osôb -> 1 x sprcha pre 10 ľudí 

- 1 sedadlo a 1 x pisoár do 10 osôb 

Technické parametre: 

- Vonkajšia dĺžka:  6058 mm 

- Vonkajšia šírka:  2438 mm 

- Vonkajšia výška:  2800 mm 

- Vnútorná dĺžka:  5850 mm 

- Vnútorná šírka:   2230 mm 

- Vnútorná výška:   2500 mm 

- Hmotnosť:    2300 kg 

Vybavenie: 

- 2 x elektrické topidlo 2 kW 

- 2 x sprchová kabína 

- 3 x umývadlo 

- 2 x pisoár 

- 2xtoaleta toaleta 

- 1 x boiler 200 l 

 

Obr. č. 34 - Schéma sprcha/WC  [41] 
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2.3 Prevádzkové zariadenia staveniska 

Stavebné bunky budú pripojené na elektrickú sieť z podružného rozvádzača 

trojfázovou rozvodnou sústavou o fázovom napätí 380 V. 

Sanitárna bunka pripojená z vodomernej šachty cez prípojku HDPE DN32 a do 

kanalizačnej šachty cez PVC trubku DN50. 

2.4 Skladovacie plochy 

Ako skladovacie plochy budú využité spevnené časti pozemku a okraja stavebnej 

jamy. Ich poloha (viď. Príloha č. C.2.1 Výkres zariadenia staveniska) 

a) Skladovanie ocele 

Oceľ sa bude na stavbu dovážať priebežne podľa potreby po jednotlivých zväzkoch 

alebo hotových armokošoch. Veľkosť plochy je volená od dĺžky armokošov – 2 x 4,5 m 

+ 0,75 m = 9,75 m -> 10 m v priečnom smere. Celková plocha skládky je 100 m2, čo je 

dostatočné pre uskladnenie 30 t armatúry. 

Skladovania armokošov bude na stavbe zabezpečené na spevnenej odvodnenej 

ploche. Zväzky oceľových prútov musia byť podložené drevenými hranolmi v rozstupoch 

max. 2 m. Materiál sa smie skladovať v sekciách do výšky max. 1,8 m. Medzi 

jednotlivými sekciami je nutné zaistiť priechodnú šírku 750 mm alebo 300 mm pre 

manipulačný priestor. Oceľ bude zakrytá proti nepriaznivým vplyvom okolia. 

b) Skladovanie dreva a debnenia 

Drevený materiál sa musí skladovať tak, aby bol chránený pred mechanickým 

poškodením a poveternostnými vplyvmi. Materiál musí byť uložený na podkladoch, aby 

naň nemohla pôsobiť zemná vlhkosť. Pritom sa musí podložiť tak, aby sa rezivo 

nedeformovalo a aby nebolo vystavené nežiaducemu napätiu (krúteniu, priehybom). 

Rozstupy podkladných hranolov max. 2 m. Umiestnenie skládky je volené tak, aby bolo 

možné zapätkovanie autočerpadla pre betonáž základových dosiek.   

Debnenie bude skladované v skladovacích rámoch do výšky max. 1,5 m, debny so 

spojovacími prvkami maximálne v 2 radoch na sebe. 
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c) Skladovanie oceľových pažníc 

Oceľové pažnice budú skladované na spevnenom odvodnenom povrchu a budú 

zabezpečené proti pádu. Spolu s pažnicami sa budú skladovať aj vrtné nástroje. Skládka 

bude umiestnená v blízkosti pilotovacej pláne.  

d) Skladovanie ostatného materiálu 

 Ostatný materiál ako napríklad distančné prvky, tesniace pásy a pod., bude 

skladovaný v krytom uzamykateľnom sklade. 

2.5 Sklady 

Na stavenisku bude umiestnený uzamykateľný skladový kontajner. Bude slúžiť 

k uskladneniu náradia subdodávateľov. 

 

Obr. č. 35 - Schéma skladu [42] 

Technické parametre: 

- Vonkajšia dĺžka:  6058 mm 

- Vonkajšia šírka:  2438 mm 

- Vonkajšia výška:  2800 mm 

- Vnútorná dĺžka:   5898 mm 

- Vnútorná šírka:   2250 mm 

- Vnútorná výška:  2390 mm 

- Hmotnosť:   1530 kg 
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2.6 Oplotenie 

Stavenisko bude zo západnej strany chránené stávajúcim oplotením na ktorom bude 

pripevnená ochranná sieť z dôvodu zníženia prašnosti do okolia stavby. Zo severnej 

strany bude stavenisko pred začatím prác oplotené mobilným oplotením v dĺžke 55 m 

s osadenou cloniacou textíliou z dôvodu zníženia prašnosti do okolia. Vstupná brána bude 

uzamykateľná a budú ju tvoriť dva plotové diely. 

 

Obr. č. 36 - Schéma oplotenia [43] 

Technické parametre: 

- Rozmer poľa:  3472 x 2000 mm 

- Priemer trubky: 30 mm – horizontal, 42 mm – vertikal 

- Veľkosť oka:  200 x 100 mm 

- Povrchová úprava:   žiarový zinok 

Pri vjazde bude umiestnená informatívna tabula s zverejnením hlavného 

zhotoviteľa stavby a o zákazoch na stavenisku a zákaze vstupu nepovolaným osobám 

a ďalej o OOPP potrebných pre vstup na stavenisko a možné riziká.  

 

Obr. č. 37 - Informácie o zákazoch [44] 
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2.7 Komunikácie po stavenisku 

Vstup na stavenisko bude riešený v severnej časti pozemku priamym zjazdom 

z ulice Ivana Olbrachta. Polomer oblúku je 15 m, čo zodpovedá doporučenému polomeru 

pre vozidlá s návesom. 

Doprava na stavenisku je riešená ako dvojprúdová a bude zaistená po spevnených 

plochách. Tieto plochy budú spevnené recyklovanou stavebnou drťou v hr. 0,2 m a šírke 

min. 5 m s požadovaným priečnym sklonom 2 – 4 %. Novovybudovaný zjazd šírky 5 m 

+ 0,5 m krajnice, sa bude nachádzať v miestach budúceho zjazdu na parkovisku a preto 

bude zhotovený z betónových panelov o rozmeroch 2,0 x 3,0 x 0,15 m  osadených 

v štrkopieskovom podklade o pozdĺžnom sklone  max. 8 %. Maximálna povolená 

rýchlosť po stavenisku je 10 km/h. Nákladné automobily sa budú otáčať v priestoroch 

staveniska, prípadne do priestoru nacúvajú. 

2.8 Parkovisko 

Parkovanie automobilov zamestnancov bude možné na vyhradenom mieste 

v stavebnej jame, prípadne na priľahlých komunikáciách. 

2.9 Osvetlenie  

Okolo staveniska sa nachádza stávajúce verejné osvetlenie. Na pracovisku budú 

k dispozícii prenosné halogénové reflektory rozmiestnené a využívané podľa aktuálnej 

potreby. Maximálny výkon jedného reflektoru je  500 W, napätie 220 V a výška 

teleskopického statívu 1,8 m.  

2.10 Kontajner na odpad 

Ma stavenisku budú umiestnené 2 kontajnery na stavebný odpad o objeme 5 m3, 

rozmer: 3500 x 1820 x 1100 mm. Dopravou kontajnerov na stavenisko a ich vyvážanie 

bude zabezpečovať prenajímateľ.   

3. Zdroje pre stavbu 

3.1 Elektrická energia pre prevádzku staveniska 

Elektrina bude po stavenisku rozvádzaná z hlavného rozvádzača s elektromerom, 

ktorý bude osadený v mieste elektrickej prípojky objektu. Z hlavného rozvádzača bude 

natiahnutý kábel k podružnému rozvádzaču, odkiaľ budú rozvody elektrickej siete 

pokračovať ku stavebným bunkám a žeriavu. 
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Výpočet zdanlivého príkonu 

Pre návrh NN prípojky staveniska bol prevedený výpočet zdanlivého príkonu: 

𝑆 =  1,1√(𝛽1 ∗ 𝑃1 + 𝛽2 ∗ 𝑃2 + 𝛽3 ∗ 𝑃3)2 + (0,7 ∗ 𝑃1)2     (3.1.) 

S – zdanlivý príkon [kW] 

1,1 – rezerva na nepredpokladané zvýšenie výkonu 

𝛽1 – koeficient náročnosti elektromotorov – 0,5 

𝛽2 – koeficient náročnosti vnútorného osvetlenia ZS – 0,8 

𝛽3 – koeficient náročnosti vonkajšieho osvetlenia – 1,0 

P1  - výkon elektromotorov [kW] 

P2  - výkon vnútorného osvetlenia ZS [kW] 

P3  - výkon vonkajšieho osvetlenia staveniska [kW] 

 

Tab.č. 11 - výpočet P1 - inštalovaný výkon elektromotorov na stavenisku [45] 

P1 - inštalovaný výkon elektromotorov na stavenisku 

Stroj 

Výkon 

jedného 

stroja [kW] 

Výkon 

celkom [kW] 

Žeriav Liebherr 42 K1 16,3 16,3 

Ponorný vibrátor – 2 ks 0,49 0,98 

Zvárací automat  KIT 2200 Standard 5,3 5,3 

Ponorné čerpadlo kalové 10 10 

Búracie kladivo Bosch GS 16-28 – 2 ks 1,75 3,5 

Boiler 220 l 2 2 

Kúrenie stavebných buniek – 6 ks 2 12 

Celkom 50,08 
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Tab.č. 12 - Výpočet P2 - inštalovaný výkon osvetlenia vnútorných priestorov ZS [45] 

P2 - inštalovaný výkon osvetlenia vnútorných priestorov ZS 

Typ osvetlenia 
Výkon jedného 

svetla [kW] 

Výkon 

celkom [kW] 

Žiarovkové svetlo – 16 ks 0,36 5,76 

Svietidlo – 6 ks 0,6 3,6 

Celkom 9,36 

Tab.č. 13 - Výpočet P3 - inštalovaný výkon vonkajšieho osvetlenia [45] 

P3 - inštalovaný výkon vonkajšieho osvetlenia 

Typ osvetlenia 
Výkon jedného 

svetla [kW] 

Výkon 

celkom [kW] 

Žiarovkové svetlo – 3 ks 0,5 1,5 

Celkom 1,5 

𝑆 =  1,1√(0,5 ∗ 50,08 + 0,8 ∗ 9,36 + 1,0 ∗  1,5)2 + (0,7 ∗ 50,08)2   

𝑺 =   𝟓𝟑, 𝟕𝟒 𝒌𝑾 

Vypočítaný zdanlivý príkon je len orientačná hodnota, ktorá je stanovená pre maximálny 

teoretický odber elektrickej energie.  

3.2 Potreba vody pre prevádzku staveniska 

Pred zahájením zemných prác bude nanovo vybudovaná prípojka ukončená vodomernou 

šachtou na hranici staveniska. Na stavenisku bude vytvorená vetvová sieť potrubí, ktorá 

bude rozvedená hlavným potrubím s odbočkami k jednotlivým miestam odberu. Na 

stavenisku bude potrubie vedené v chráničke. 

Návrh prípojky vody pre zariadenie staveniska: 

a) Prevádzkové účely 

𝑄𝑎 =  
𝑆𝑣∗𝐾𝑛

𝑡∗3600
  [l/s]         (3.2.a) 

Qa - množstvo vody [l/s] 

Sv  -  spotreba vody za deň [l] 

Kn  -  koeficient rovnomernosti odberu (pre technologické prevádzky kn = 1,5) 

T    - čas, počas ktorého je voda odoberaná [h] 
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Tab.č. 14 - Voda na prevádzkové účely [45] 

Sv - spotreba vody za deň 

Činnosť MJ 
spotreba 

na MJ [l] 

počet 

MJ na 

deň 

celkom 

spotreba na 

deň [l] 

ošetrovanie betónu m3 100 74 7400 

umývanie nákladných 

vozidiel 
ks 1000 10 10000 

celkom 17400 

𝑄𝑎 =  
17400∗1,5

8∗3600
  

𝑄𝑎 = 0,90 l/s 

b) Hygienické účely 

Qb =  
𝑃𝑝∗𝑁𝑠∗𝐾𝑛

𝑡∗3600
  [l/s]         (3.2.b) 

Qb - množstvo vody [l/s] 

Pp  - počet pracovníkov 

Ns  -  norma spotreby vody na osobu za deň [l] 

Kn  -  koeficient rovnomernosti odberu (pre hygienické účely kn = 2,7) 

T    - čas, počas ktorého je voda odoberaná [h] 

Qb =  
10∗85∗2,7

8∗3600
  = 0,079 l/s 

c) Návrh svetlosti potrubia 

Návrh svetlosti vodovodného potrubia vychádza z celkovej spotreby vody na stavenisku 

v okamihu teoretického odberu vody. 

Q = Qa+ Qb =  0,90 + 0,079         (3.1.c) 

Q = 0,978 l/s 

Tab.č. 15 - Dimenzie pripojovacieho potrubia vodovodu [45] 

 

Prípojke vody pre stavenisko bude vyhovovať vodovodné potrubie HDPE DN 32. 

Dimenzie potrubia

Spotreba vody Q  [l/s] 0,25 0,35 0,65 1,1 1,6 2,7 4,9 7 11,5 18

Menovitá svetlosť  ["] 1/2 3/4 1 1  1/4 1  1/2 2 2  1/2 3 4 5

Menovitá svetlosť  [mm] 15 20 25 32 40 50 63 80 100 125
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d) Voda pre požiarne účely 

Nutné je aj zaistenie vody pre požiarne účely. Voda pre požiarne účely bude 

v prípade nutnosti zaistená z podzemného požiarneho hydrantu, umiestneného na ulici 

Ivana Olbrachta, cca 85 m od objektu SO 203 –  viď. Príloha č. C1.1 – Koordinačný 

výkres. 

4. Napojenie staveniska na stávajúcu dopravnú a technickú 

infraštruktúru 

4.1 Riešenie dopravných trás 

Vjazd a výjazd vozidiel zo severnej strany staveniska formou zjazdu priamo na 

ulicu Ivana Olbrachta. V čase výstavby bude umiestnená dopravná značka informujúca 

o vjazde a výjazde zo stavby ako aj značka obmedzujúca rýchlosť na 30 km/h. 

 

 

Obr. č. 38 - Výjazd vozidiel stavby [46] 
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4.2 Napojenie na technickú infraštruktúru 

a) Pripojovacie miesta technickej infraštruktúry, 

Objekt bude pripojený na stávajúce inžinierske siete. Pripojovacie miesta 

sa nachádzajú na hraniciach pozemku –  prípojka vody, dažďová a kanalizačná 

prípojka a plynové prípojka bude napojená na ulici Ivana Olbrachta na severnej 

strane pozemku a telekomunikačné vedenie a nízke napätie zo strany západnej. 

b) Pripojovacie rozmery, výkonné kapacity a dĺžky. 

- Kanalizačná prípojka – DN250, 55,6 m,  

- Vodovodná prípojka – DN50, 70,2 m 

- Plynová prípojka – DN50, 82,3 m 

- Prípojka NN – 396 kW, 38,7 m 

5. Likvidácia zariadenia staveniska 

Oplotenie staveniska, komunikácie po stavenisku ako aj objekty zariadenia 

staveniska budú ponechané pre ďalšie etapy výstavby. 

6. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

Podrobné riešenie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku je 

riešené v kapitole 10. Bezpečnosť práce. 

7. Životné prostredie 

7.1 Ochrana životného prostredia 

Stavba sa nenachádza na žiadnom chránenom území. Lokalita neleží na území  

prírodného parku ani v jeho blízkosti. 

Všetky stavebné práce budú prebiehať v súlade s platnou legislatívou, obzvlášť: 

- Zákon č. 172/2018 Sb., ktorým sa mení zákon č. 201/2012 Sb., o ochrane ovzdušia, 

v znení neskorších predpisov 

- Zákon č. 183/2017 Sb., ktorým sa mení zákon č. 17/1992 Sb., o ochrane životného 

prostredia, v znení neskorších predpisov 

- Zákon č. 123/2017 Sb., ktorým sa mení zákon č. 114/1992 Sb., o ochrane prírody 

a krajiny, v znení neskorších predpisov 

- Zákon č. 45/2019 Sb. ktorým sa mení zákon č. 185/2001 Sb., o odpadoch, 

v súvislosti s prijatím nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ortuti 
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- Vyhláška č. 93/2016 Sb., o katalógu odpadov 

7.2 Druhy odpadov a ich likvidácia 

a) Odpady pri zriaďovaní staveniska 

Tab.č. 16 - Odpady vzniknuté pri zriaďovaní staveniska [29] 

Číslo 

Katalógové 

číslo 

odpadu 

Názov, druh odpadu 

Označenie 

pre účel 

evidencie 

1 17 01 01  Betón O  

2 17 04 05 Železo a oceľ O  

3  17 04 11 káble neuvedené pod 17 04 10 O  

4  17 05 03 Zemina a kamene obsahujúce nebezpečné látky N 

5 17 05 05 Zemina a kamene    O  

6 17 06 04 

Izolačné materiály neuvedené pod 17 06 01 a 17 

06 03 O  

7 20 02 01 Biologicky rozložiteľný odpad O  

b) Odpady vzniknuté počas výstavby 

Tab.č. 17 - Odpady vzniknuté počas výstavby [29] 

Číslo 

Katalógové 

číslo 

odpadu 

Názov, druh 

odpadu 

Označenie 

pre účel 

evidencie 

Charakteristika 

vzniku 

Spôsob 

likvidácie 

1 15 01 01 
Papierové a 

lepenkové obaly 
O 

Od použitých 

materiálov pre 

výstavbu 

Recyklácia 

2 15 01 02 Plastové obaly O 

Od použitých 

materiálov pre 

výstavbu 

Recyklácia 

3  15 01 
Obaly 

(podskupina) 
ON 

Bližšie neurčené 

obaly z 

materiálov pre 

výstavbu 

Recyklácia 
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4 15 02 02 

Absorpčné 

činidlá, filtračné 

látky znečistené 

nebezpečnými 

látkami 

N 

Materiál použitý 

na čistenie 

súčastí, 

poprípade 

záchyt únikov 

ropných látok 

Odvoz a 

likvidácia 

špecializovanou 

firmou 

5 17 01 01 Betón O 
Stavebný 

materiál 
Recyklácia 

6 17 02 01 Drevo O 
Stavebný 

materiál 
Recyklácia 

7  17 02 03 Plasty O 

Odpady 

konštrukčných 

materiálov 

použitých pri 

výstavbe 

Recyklácia 

8 17 04 
Kovy 

(podskupina) 
O 

Odpady káblov 

použitých pri 

výstavbe 

Recyklácia 

9  17 04 11 

Káble neuvedené 

pod číslom 17 04 

10 

O Výkopové práce Skládka 

10 17 05 04 

Zemina a kamene 

neuvedené pod 

číslom 17 05 03 

O Výkopové práce Skládka 

11  17 06 04 

Izolačné 

materiály 

neuvedené pod 

17 06 01 a 17 06 

03 

O 

Zbytky 

konštrukčných 

materiálov 

použitých pri 

výstavbe 

Skládka 

12  17 09 03 
Iné stavebné a 

demolačné 
N 

Podiel z 

výstavby 

Chemické 

zneškodnenie, 
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odpady (vrátane 

zmesových 

stavebných a 

demolačných 

odpadov) 

obsahujúcich 

nebezpečné látky 

znečistené 

použitými 

nebezpečnými 

látkami 

odvoz na 

skládku 

13 20 01 21 

Žiarovky a iný 

odpad obsahujúci 

ortuť 

O Z osvetlenia 
Spätný odber 

výrobku 

14 20 03 01 

Zmesový 

komunálny 

odpad 

O 

Odpad od 

pracovníkov na 

stavbe 

Skládka 

15 20 03 03 Uličný odpad O 
Upratovanie 

vonkajších plôch 
Skládka 

Poznámka: 

Pre účely evidencie sa odpady zaradené podľa Katalógu odpadov ako NO označujú 

s „N“. S „NO“ sa musí nakladať odpovedajúcim spôsobom (predanie oprávneným 

osobám, ktoré majú príslušné súhlasy, spaľovňa, skládka nebezpečných odpadov. 

Odpady zatriedené do skupiny 08, 15, 16, 17 sú odpady, ktoré vzniknú pri vlastnej 

stavebno-montážnej činnosti s odpady skupiny 20 sú odpady z prevozu (napr. zo 

sociálneho zariadenia, šatní, jedální) na stavenisku. Bližšie špecifikovať množstvo 

stavebných odpadov nie je možné a bude riešené počas stavby evidenciou odpadov. 

Likvidácia odpadov bude zabezpečená zhotoviteľom ma príslušných skládkach. 

Všetok odpad bude recyklovateľný a bude zvážaný k recyklácii na stredisko Erson 

recycling, Soblahovská 3479, Trenčín. Ostatný odpad bude odvážaný do zberného 

strediska odpadov Marius Pedersen, Zlatovská 2200, Trenčín. 
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7.3 Ochrana okolia staveniska 

a) Hluk z výstavby 

V dobe stavby sa predpokladajú len mierne hladiny hluku a prašnosti. Tieto 

negatívne vplyvy ide čiastočne dodávateľom stavby obmedziť na minimum, voľbou 

optimálnych technologických postupov. Z dôvodu obývania okolitých budov by počas 

realizácie stavby tj. pracovnej doby 7:00 – 21:00 hod. nemalo dôjsť k prekročeniu 

povolených limitov hluku na stavbe stanovenej §11 odstavec 4 nariadenie vlády č. 

241/2018 Sb. v platnom znení tj. 55 dB. Nájomníci okolitých objektov budú zoznámení 

s priebehom stavebných prác. Pri výstavbe bude maximálne zohľadnené obmedzenie 

prašnosti. Susedné stavby nebudú spôsobom zakladania nijako zasiahnuté ani 

obmedzené.  

b) Vyrúbanie drevín 

Stavebné úpravy nevyžadujú žiadne asanácie dotknutého územia. Demolácia sa 

v rámci tohto projektu nerieši.  

Na pozemku sa nachádza len náletová drevina a starý stavebný materiál ktorý bude 

pred začatím stavby odvezený investorom. Na severnej strane pozemku v mieste 

budúceho zjazdu na parkovisko sa nachádza lipa o priemere kmeňa cca 40 cm, ktorú bude 

nutné vyrúbať. Pred vyrúbaním je nutné podať žiadosť  na odbor životného prostredia 

MÚ Trenčín. 

8. Časový plán výstavby 

Rozhodujúce dielčie termíny: 

- Plánovaný začiatok etapy:  7/2019 

- Plánovaný koniec etapy: 10/2019 

9. Dôležité telefónne čísla 

Nižšie uvedené telefónne čísla budú vyvesené na viditeľnom mieste na stavenisku 

a v bunke stavbyvedúceho. 

Tiesňová linka:    112 

Rýchla záchranná služba:   155 

Hasičský záchranný zbor:   150 

Polícia:     158 

Mestská polícia:    159 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Časový plán pre technologickú etapu hrubej spodnej časti je spracovaný v prílohe 

č. B.2.1 Časový plán, a B.2.2 Bilancia potreby pracovníkov. 

Časový plán sa skladá z riadkového harmonogramu etapy spodnej stavby a grafu 

potreby pracovníkov  vypracovanom v programe CONTEC. 
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Úvod 

Táto kapitola sa zaoberá návrhom strojnej zostavy pre zadanú etapu zakladania. Stroje 

sú navrhované podľa dostupnosti vozových parkov v blízkosti stavby tak, aby ich doprava 

bola čo najkratšia. Stroje sú prehľadne rozdelené do skupín podľa účelu vykonávanej 

práce. 

1. Stroje pre zemné práce 

1.1. Rýpadlo-nakladač CAT 434F2 

Na nakládku vyhĺbenej zeminy z medziskládky na nákladné auto bude využitý 

rýpadlo-nakladač, ktorý má vo svojom vozovom parku firma zhotoviteľa Monolit 

Slovakia s.r.o. Stroj bude taktiež využitý pri odstraňovaní nájazdu pre vrtnú súpravu, pri 

preprave paletovaného materiálu po stavenisku ako aj pri hĺbení priehlbne výťahovej 

šachty. 

 

Obr. č. 39 – Rýpadlo nakladač CAT 434 F2 [47] 

Technické parametre stroja: 

- Celkový výkon motora:    74,5 kW 

- Prevádzková hmotnosť:    9,25 t 

- Nakladacia výška:     3,518 m 

- Výsypná výška:     2,745 m 

- Objem lopaty nakladacieho zariadenia:  1,15 m3 

- Nosnosť pri maximálnom zdvihu:   4,66 t 

- Objem rýpadla:     0,08 - 0,29 m3 

- Hĺbkový dosah rýpadla:    4,349 m 

- Dosah rýpadla:     5,655 m 

- Dosah nakládky:     1,808 m 
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Obr. č. 40 - CAT 434 F2 - špecifikácie [47] 
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1.2. Kolesové rýpadlo CAT M317F  

Kolesové rýpadlo CAT M317F bude požité na výkop jamy pre spodnú pilótovaciu 

úroveň po etape HTU.  Rýpadlo navrhujem z dôvodu predchádzajúceho nachádzania sa 

na stavenisku z etapy HTU a z hľadiska objemu výkopu cca 300 m3. 

 

Obr. č. 41 – Kolesové rýpadlo CAT  M317F [48] 

 

Technické parametre stroja: 

- Celkový výkon motora:    112 kW 

- Prevádzková hmotnosť:    17,3 t 

- Výška hĺbenia:     9,91 m 

- Výsypná výška:     6,81m 

- Objem rýpadla:     0,2 – 1,0 m3 

- Hĺbkový dosah rýpadla:    5,87 m 

- Dosah rýpadla:     9,11 m 
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Obr. č. 42 - CAT M317 F - dosah rýpadla [49] 

Tab.č. 18 - CAT M317F - špecifikácie [49] 
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1.3. Šmykový nakladač Komatsu SK818  

Na premiestňovanie vyhĺbenej zeminy z vrtov pre pilóty na medzi skládku bude 

použitý šmykový nakladač KOMATSU SK818, prenajatý firmou ZEMKOP s.r.o. Stroj 

bude použitý aj na rozprestretie štrkového podsypu základovej dosky a spätné zásypy 

základových konštrukcií. Stroj navrhujem z dôvodu malých prejazdných vzdialeností 

medzi pilótami pri zásypoch základových stien, pomedzi ktoré prejde zvolený šmykový 

nakladač, a malý polomer otočenia. 

Technické parametre: 

- Prejazdná šírka stroja:  1,66 m 

- Hmotnosť:    2,91 t 

- Nosnosť ramena:   0,87 t 

- Objem lopaty:    0,4 m3 

- Výložná výška:   2,28 m 

- Šírka stroja:    1,73 m 

 

Obr. č. 43 – Šmykový nakldač Komatsu SK 818 [50] 
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Obr. č. 44 – Komatsu SK 818 – technické parametre [50] 
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1.4. Vibrační doska WACKER DPU 3750H  

Na hutnenie štrkového podsypu základovej dosky bude použitá obojsmerná 

vibračná doska WACKER DPU 3750H, prenajatá firmou RAMIRENT spol s.r.o. Dosku 

som navrhol z dôvodu účinnej hĺbky hutnenia, potrebnej na zhutnenie 30 cm štrkového 

podsypu. 

Technické parametre: 

- Prevádzková hmotnosť:   247 kg 

- Výkon motoru:    5,4 kW 

- Spotreba paliva:    0,6 l/h 

- Objem palivovej nádrže:   5,0 l 

- Odstredivá sila:    378 kN 

- Účinná hĺbka hutnenia:   35 cm 

- Rozmer dosky:    500 x 703 mm 

- Úroveň hladiny zvuku:   108 dB 

 

 

Obr. č. 45 – Vibračná doska WACKER DPU 375OH [51] 
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2. Stroje pre vrtné práce 

2.1. Vrtná súprava Bauer BG 15 H 

Vzhľadom k relatívne malej hĺbke navrhnutých pilót 4,0 – 4,5 m bol 

najdôležitejším faktorom priemer vŕtanej pilóty D1200 mm, navrhol som najmenšiu 

súpravu z modelovej rady firmy Bauer BG  a to Bauer BG 15 H BT 40. Vrtnú súpravu 

pre hĺbenie pilót, dodáva firma TUBAU a.s.  

Technické parametre: 

- Hmotnosť súpravy:     46,3 t 

- Výkon motora:      230 kW 

- Celková výška nad zemou:    18,0 m 

- Rotačná hlava:      KDK 150 KL 

- Točivý moment:     151 kNm 

- Rýchlosť otáčok:     36 U/min 

- Rýchlosť hlavného navijaku:    77 m/min 

- Rýchlosť pomocného navijaku:   55 m/min 

- Sklon stožiara vpred/vzad:    15°/5°/±5 

- Dopravná rýchlosť:     1,5 km/h 

- Použitá Kelly tyč:     BK 15/343/3/18 

- Maximálna hĺbka vrtu:     18,7 m 

- Maximálny priemer paženého vrtu:   1,2 m 
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Obr. č. 46 - Bauer BG 15H - technické parametre [52] 
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Prepravné rozmery: 

- Dĺžka podvozku:    4,71 m 

- Šírka podvozku:    3,00 m 

- Dĺžka stožiara:     16,82 m 

- Výška celkovo:     3,4 m 

- Hmotnosť súpravy:    46,3 t 

 

Obr. č. 47 - Bauer BG 15H - prepravné rozmery [52] 
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3. Stroje pre manipuláciu s bremenami 

3.1. Vežový žeriav Liebherr 42 K.1 

3.1.1. Návrh žeriavu: 

a) Kritické bremená 

1) Najťažšie bremeno je bádia na betón HMT 43-750 o objeme 750 litrov naplnená 

betónovou zmesou, nosnosť tejto bádie  je 1200 kg, samotná hmotnosť 260 kg, 

- hmotnosť     1200 + 260 = 1460 kg  

- dĺžka vyloženia   28,0 m 

 

2) Najvzdialenejšie bremeno je betonáž bádiou v rohu stavby na osiach G -10  

- hmotnosť     1,46 t,  

- dĺžka vyloženia   28,0 m, 

 

3) Najbližšie bremeno je betonáž na osy „A“ pomocou bádie  

- Hmotnosť:   1,46 t 

- Dĺžka vyloženia:  4,0 m  

 

b) Návrh  

Zvoleným požiadavkám sa najbližšie približuje samo staviteľný vežový žeriav 

Liebherr 42 K.1 so spodnou otočou. 

c) Záťažový diagram 
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d) Posúdenie  

Ako môžeme vidieť na obrázku č. 48 záťažového diagramu vežového žeriavu 

Liebherr 42 K.1, kritické bremená sú pod krivkou diagramu.  

Samo staviteľný vežový žeriav Liebherr 42 K.1 so spodnou otočou daným podmienkam 

vyhovuje. 

Žeriav Liebherr 42 K.1 bude na stavbe využívaný predovšetkým na dopravu 

stenového a stropného debnenia, betonáže stien pomocou bádie, výstuže stien a stropnej 

dosky, tehál a prekladov. Materiál bude odoberaný zo skládky a vyložený na požadované 

miesto 

Technické parametre: 

- Maximálna dĺžka ramena:     36,0 m 

- Maximálna nosnosť na konci ramena:    1,2 t 

- Maximálna nosnosť pri veži:     2,5 t 

- Maximálna výška pod hákom:     26,0 m    

- Rozmer základne:      4,0 x 4,0 m 

- Transportná hmotnosť:      17,9 m 

- Výkon motoru zdvih/ otáčanie:    3,0 / 2,3 kW  

 

Obr. č. 48 - Liebherr 42 K.1 [53] 
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e) Preprava na stavbu 

Vežový žeriav Liebehrr 42 K.1. bude prenajatý od firmy Kranimex spol. s.r.o.. 

Žeriav bude na stavbu dopravený ako príves za ťahačom MB Actros 963 – 4E. Prepravné 

parametre viď. obr. č. 50. Dopravná trasa viď. kapitola  2.Situácia stavby so širšími 

vzťahmi dopravných trás, bod 2.3.2 Doprava vežového žeriavu 

 

 

Obr. č. 49 - Liebherr 42 K.1 - prepravné rozmery [53] 

f) Montážna schéma 

Žeriav je samo staviteľný a umiestnený v dostatočnej vzdialenosti od budovy tak, 

aby bolo možné jeho rozvinutie. Pri spiatočnom skladaní bude musieť byť žeriav otočený 

smerom od stavby. Žeriav je nutné ochrániť proti bleskom a to uzemnením. Schéma 

montáže viď. obr. č. 51 Miesto osadenia viď. Príloha č. C.1.2 – Zariadenie staveniska – 

spodná stavba 

 

Obr. č. 50 - Liebherr 42 K.1 - montážna schéma [53] 
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4. Stroje pre prácu s betónovou zmesou 

4.1. Autodomiešavač  MAN TGS 35.400-1 

Primárnu dopravu čerstvej betónovej zmesi bude zabezpečovať autodomiešavač 

MAN TGS 35.400-1. Betónovú zmes bude dovážať z betonárne Ladce Betón s.r.o. 

Technické parametre: 

- Objem :      8 m3 

- Sklon bubnu:     11,2° 

- Výkon separátneho pohonu:   86,5 kW 

- Otáčky bubna:     0-12 U/min 

- Priemer bubna:     2300 mm 

- Výška násypky:     2532 mm 

- Prejazdná výška:    2592 mm 

- Výsypná výška:     147 mm 

 

Obr. č. 51 - Autodomiešavač MAN TGS  35.400-1 [54] 
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4.2. Autočerpadlo  Putzmeister BSF 28-4.16H 

Ako sekundárna doprava čerstvej betónovej zmesi do základovej dosky bude slúžiť 

autočerpadlo Putzmeister BSF 28-4.16H. Stroj som navrhol podľa dosahu ramena 

výložníku, potrebného k efektívnemu a ekonomickému priebehu betonáže základovej 

dosky. Počas betonáže spodnej úrovne základovej dosky budú nutné 2. postavenia 

autočerpadla, viď. príloha č. D.2.3 – Schéma betonáže základovej dosky.   

Technické parametre: 

- Typ výložníku:    M28-4 Z 

- Výšková dosah:    27,3 m 

- Bočný dosah:    23,7 m 

- Hĺbkový dosah:    16,6 m 

- Rozbaľovacia výška:   6,5 m 

- Počet ramien:    4 ks 

- Predné pätky:    5,6 m 

- Zadné pätky:    2,6 m 

- Výkon:      160 m3/ h 

- Dopravný tlak:    85 bar 

- Priemer dopravného potrubia:  125 mm 

- Koncová hadiaca:   max. 4,0 m 

- Nádrž na vodu:    610 l 

 

Obr. č. 52 - Putzmeister BSF 28-4.16H [55] 
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Schéma postavenia autočerpadla viď. Príloha č. D.2.3 – Schéma betonáže základovej 

dosky. 

 

Obr. č. 53 - Putzmeister BSF 28-4.16H – schéma dosahu výložníka [55] 

 

Obr. č. 54 - Putzmeister BSF 28-4.16H  - schéma zapätkovania [55] 

23,7 
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4.3. Vysokofrekvenčný vibrátor Enar M6 AF 

Technické parametre 

- Výrobca:  Enar 

- Napätie:   400 V  

- Hmotnosť:  26 kg 

- Otáčky:   12 000 ot./min. 

- Priemer:   80 mm 

- Dĺžka hriadeľa:  5 m 

 

4.4. Vibrační jednotka elektrická 

ENAR QXE 

Technické parametre: 

- Výrobca:  Enar  

- Napätie:   230 V  

- Hmotnosť:  12,5 kg 

- Frekvencia:  3 000 vibr./min. 

- Priemer:   80 mm 

- Dĺžka lišty:  2 m 

- Max. príkon:  1050 W 

 

4.5. Bádia na betónovú zmes HMT 

43-750 

Technické parametre: 

- Objem:   750 l 

- Výška:   1595 mm  

- Nosnosť:  1200 l 

- Hmotnosť:  260 kg 

Obr. č. 55 - Ponorný vibrátor Enar M6 AF 

[56] 

Obr. č. 56 - Vibračná jednotka Enar QXE 

[57] 

Obr. č. 57 - Bádia HMT 43-750 [58] 
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5. Ostatné stroje a náradie 

5.1. Búracie kladivo BOSCH GSJ 16-28 

Technické parametre: 

- Príkon:    1750 W 

- Frekvencia príklepu:  1300 min-1 

- Hmotnosť:   17,9 kg 

- Dĺžka:    760 mm 

- Upínanie nástrojov:  28 mm, šesť hran 

 

5.2. Vŕtacie kladivo BOSCH GBH 240 

Technické parametre: 

- Príkon:    790 W 

- Frekvencia príklepu:  4200 min-1 

- Hmotnosť:   2,9 kg 

- Dĺžka:    397 mm 

- Upínanie vrtákov:  4 - 24 mm 

 

5.3. Zvárací poloautomat KIT 2200 

Standard 4kladka 

Technické parametre: 

- Napätie:    3x400V 

- Istenie:    16 A 

- Rozsah zváracieho prúdu: 40 – 190 A 

- Hmotnosť:    56 kg 

 

 

 

Obr. č. 58 - Búracie kladivo 

BOSCH GSJ 16-28 [59] 

Obr. č. 59 - Vŕtacie kladivo BOSCH 

GBH 240 [60] 

Obr. č. 60 - Zvárací poloautomat KIT 

2200 [61] 
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5.4. Trimble S5 3 DR 

Totálna stanica použitá na presné vytýčenie konštrukcií 

Technické parametre: 

- Presnosť merania uhlov:  3´´ (1,0 mgon) 

- Presnosť merania dĺžok (hranol): 1 mm + 2 ppm 

- Presnosť merania dĺžok (bezhranol): 2 mm + 2 ppm 

- Minimálna zaostrovacia vzdialenosť: 3 m 

- Zväčšenie ďalekohľadu:  30 x  

 

 

 

5.5. Nivelačný prístroj SOKKIA B30 

Kompenzátorový nivelačný prístroj s hliníkovým statívom, určený na vynášanie 

a kontrolu výšok. 

Technické parametre: 

- Presnosť určenia výšky    ± 1,0 mm/km 

- Minimálne zaostrenie     0,5 m 

- Zväčšenie ďalekohľadu   24 x  

 

Obr. č. 62 - Nivelačný prístroj SOKKIA B30 [63] 

Obr. č. 61 - Trimble S5 3 

DR [62] 
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5.6. Stavebné kalové čerpadlo HCP 50 AS H21.1 

Technické parametre: 

- Výtlak:    13,5 m 

- Maximálny ponor:  30 m 

- Prietok:    12 m3/h 

- Napätie:    230 V 

 

5.7. Vysokotlakový čistič Kärcher K5 

Technické parametre: 

- Príkon:    2,1 kW 

- Tlak:    20/145 (bar/Mpa) 

- Prietok:    500 l/h 

- Napätie:    230 V 

 

Obr. č. 63 - Vysokotlakový čistič Kärcher K5 [64] 
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6. Nákladná doprava 

6.1. Nákladný automobil MAN 35.400 s hydraulickou rukou 

Určený na dopravu výstuže.  

Technické parametre: 

- Dĺžka:    9,7 m 

- Šírka:    2,55 m 

- Výška:    3,65 m 

- Model hydraulickej ruky: Hiab XS288  

- Dosah výložníka:  16,1 m 

- Max. nosnosť výložníka: 8,39 t 

 

Obr. č. 64 - Nákladný automobil MAN 35.400 [65] 

Hydraulická ruka Hiab XS288 bude využitá pri vykládke výstuže. Potrebný dosah 

výložníka pre skládku výstuže je 10 m.  Ako môžeme vidieť na obr. č. 66, v tejto 

vzdialenosti je únosnosť výložníka 1,46 t, čo vyhovuje vykládke najťažších 

zväzkovaných prútov. 
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Obr. č. 65 - Dosah hydraulickej ruky [66] 
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6.2. Nákladný automobil MAN 4×2 s ramenovým naťahovákom 

kontajnerov 

Určený na prepravu kontajnerov. Tento typ nákladného automobilu môže odviezť 

stavebný kontajner v objeme 5-7 m3, čo vyhovuje pre navrhnutý stavebný kontajner 

o objeme 5 m3.. Týmto typom vozidla disponuje firma ERSON recycling, zabezpečujúca 

odvoz stavebného odpadu. 

Technické parametre: 

- Dĺžka:    8,4 m 

- Šírka:    2,55 m 

- Výška:    3,65 m 

- Výkon motora:   324 kW 

- Prevádzková hmotnosť: 10,7 t 

- Nosnosť:   5,3 t 

- Objem kontajnerov:  5 – 7 m3 

 

Obr. č. 66 - MAN 4x2 na odvoz kontajnerov [67] 
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6.3. Tatra T158 – 8P5R44 

Nákladný automobil určený na odvoz zeminy z vyhĺbenej jamy a pilót na skládku. 

Daným vozidlom disponuje firma Stafis, zabezpečujúca odvoz zeminy. 

Technické parametre: 

- Dĺžka:    8,37 m 

- Šírka:    2,55 m 

- Výška:    3,35 m 

- Výkon motora:   340 kW 

- Max. prípustná hmotnosť: 44 t 

- Korba:    18 m3 

 

Obr. č. 67 - TATRA T158 – 8P6R44 [68] 
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6.4. MercedesBenz Actros 963-4E 

Slúži na ako ťahač návesov Schmitz Cargobull Platform a podvalníku Goldhofer 

STZ L-6 použitého na prepravu vrtnej súpravy. 

Technické parametre: 

- Dĺžka:    5,94 m 

- Šírka:    2,55 m 

- Výška:    3,86 m 

- Výkon motora:   343 kW 

- Počet náprav:   3 

 

Obr. č. 68 - MercedesBenz Actros 963-4E [69] 

6.5. Podvalník Goldhofer STZ L-6 

Podvalník určený na prepravu vrtnej súpravy. 

Technické parametre: 

- Dĺžka ložnej plochy:  12 - 20 m 

- Ložná šírka:   2,75 – 3,00 m 

- Nosnosť:   66,0 t 

- Výška ložnej plochy:  0,8 – 0,9 m 

- Počet náprav:   6 

 

Obr. č. 69 - Podvalník Goldhofer STZ L-6 [69] 
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6.6. Náves Schmitz Cargobull Platform 

Otvorený náves určený na dopravu debnenia. 

Technické parametre: 

- Dĺžka ložnej plochy:  13,62 m 

- Ložná šírka:   2,48 m 

- Nosnosť:   24,0 t 

- Počet náprav:   3 

 

Obr. č. 70 - Náves Schmitz Cargobull Platform [70] 

 

6.7. IVECO Eurocargo 

Slúži na dopravu stavebného reziva. Daným vozidlom disponuje firma MP-Holz, 

ktorá bude pre stavbu dodávať stavebné rezivo. 

Technické parametre: 

- Dĺžka ložnej plochy:  7,0 m 

- Ložná šírka:   2,5 m 

- Nosnosť:   10,5 t 

 

Obr. č. 71 - IVECO Eurocargo [71] 
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6.8. Scania P380 

Slúži na dopravu štrku rôznych frakcií. Daným vozidlom disponuje firma Stafis, 

ktorá bude zabezpečovať dodávku štrku. 

Technické parametre: 

- Dĺžka ložnej plochy:  4,9 m 

- Ložná šírka:   2,3 m 

- Výška korby:   1,4 m 

- Objem korby:   16 m3 

- Nosnosť:   39,0 t 

- Počet náprav:   3 

 

Obr. č. 72 - Scania P380 [72] 
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6.9. Renault Master so sklopnou nadstavbou 

Slúži na dopravu drobného materiálu zo stavebnín. Daným vozidlom disponujú 

stavebniny Monolit Slovakia. 

Technické parametre: 

- Dĺžka ložnej plochy:  4,10 m 

- Ložná šírka:   2,35 m 

- Výška korby:   0,50 m 

- Objem korby:   4,8 m3 

- Nosnosť:   1,42 t 

 

Obr. č. 73 - Renault Master [73] 

 



 

 

     

 

 

 

 

 



 

 

     

 

Kontrolný a skúšobný plán pre etapu spodnej hrubej stavby, konkrétnejšie pre 

vŕtané pilóty a základové konštrukcie na princípe technológie „bielej vane“, je  v textovej 

forme vypracovaný v Prílohe č. B.3.1 – Popis kontrol a v tabuľkovej forme v Prílohách 

č. B.3.2 – KZP – Vŕtané pilóty, a č. B.3.3 – KZP – Základové konštrukcie. 

 

  



 

 

     

 

 

 

 



 

 

     

 

1. Legislatíva bozp .............................................................................................. 173 

2. Požiadavky na zariadenie staveniska .............................................................. 175 

2.1 obecné požiadavky .................................................................................. 175 

2.2 požiadavky na zariadenia pre rozvod elektrickej energie ....................... 176 

2.3 požiadavky na prístupové cesty ............................................................... 177 

2.4 požiadavky na zamedzenie proti pádu .................................................... 177 

2.5 požiadavky na skladovanie a manipuláciu s materiálom ........................ 178 

3. Bezpečnosť pri užívaní strojných mechanizmov ............................................ 179 

3.1 Zemné práce ............................................................................................ 179 

3.1.1 vŕtacia súprava ..................................................................................... 179 

3.1.2 nakladače a rýpadla ............................................................................. 180 

3.1.3 nákladné vozidlá .................................................................................. 182 

3.2 základové práce ....................................................................................... 183 

3.2.1 vibračná doska ..................................................................................... 183 

3.2.2 zdvíhacie zariadenia ............................................................................ 183 

3.2.3 preprava betónovej zmesi .................................................................... 185 

4. Bezpečnosť pri práci s náradím ...................................................................... 186 

4.1 ručné náradie ........................................................................................... 186 

4.2 elektrické a pneumatické náradie ............................................................ 187 

4.3 motorové náradie ..................................................................................... 188 

5. Debniace a betonárske práce .......................................................................... 189 

6. Práca s výstužou a zváračské práce ................................................................ 190 

7. Požiarna bezpečnosť ....................................................................................... 191 



 

173 

 

 

1. LEGISLATÍVA BOZP 

Všetky osoby pohybujúce sa na stavenisku, obzvlášť pracovníci, musia byť preškolený 

a zoznámený s rizikami, ktoré môžu vzniknúť pri výstavbe a s tým súvisí aj oboznámenie 

s bezpečnostným opatrením. 

Pri vykonávaní všetkých prác je nutné dbať na dodržiavanie príslušných bezpečnostných 

predpisov, zákonov, Nariadení Vlády, vyhlášok a noriem. 

- Zákon č. 32/2019 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 

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

na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

- Nařízení vlády č. 136/2016 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 

591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništích, a nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace 

a provádění zkoušek z odborné způsobilosti 

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na 

pracoviště a pracovní prostředí 

- Vyhláška č. 77/1965 Sb. Vyhláška ministerstva stavebnictví o výcviku, 

způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů 

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 

nebo do hloubky 

- Zákon č. 88/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se 

upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 

nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, 

zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 

455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění 
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pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 

předpisů 

- Vyhláška č. 192/2005 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého úřadu 

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

bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů 

- Nařízení vlády č. 246/2018 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 

361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění 

pozdějších předpisů 

- Nařízení vlády č. 375/2017 Sb. Nařízení vlády o vzhledu, umístění a provedení 

bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů 

- Vyhláška č. 221/2014 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb., o 

stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru 

(vyhláška o požární prevenci) 

- Zákon č. 237/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární 

ochraně, ve znění pozdějších předpisů 

- ČSN EN 16228-1 – Vrtací zařízení pro zakládání staveb – Bezpečnost – část 1: 

Společné požadavky 

- ČSN EN 16228-2 – Vrtací zařízení pro zakládání stavbe – bezpečnost – část 2: 

Mobilní vrtné soupravy pro civilní a geotechnické inženýrství, těžbu a hornictví 

- ČSN 73 0821 –Požární bezpečnost staveb – Požární odolnost stavebnícj konstrukcí  

- ČSN ISO 12480-1 – Jeřáby – Bezpečné používání – část 1: Všeobecně 

- ČSN ISO 9244 – Stroje pro zemní práce – Bezpečnostní štítky pro stroje – 

Všeobecné zásady 

- ČSN 33 1600 – Revize a kontroly elektrických spotrebičů během používání 
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2. POŽIADAVKY NA ZARIADENIE STAVENISKA 

2.1 Obecné požiadavky 

Všetky nižšie uvedené požiadavky musia byť splnené, aby sa predišlo ohrozeniu zdravia 

pracovníkov a ostatných ľudí v okolí staveniska. Všetky osoby vstupujúce na stavby 

musia byť poučené o spôsobe pohybu na stavenisku. 

a) Možné riziká pri pohybe osôb na stavenisku 

- Pád do stavebnej jamy alebo pád z výšky 

- Zrazenie vozidlom alebo stavebným strojom, prípadne zachytenie pohyblivými 

časťami stroja 

- Nadýchanie sa výfukovými plynmi 

- Zvýšený hluk alebo vibrácie 

- Úder padajúcim alebo vystreleným predmetom 

- Úraz elektrickým prúdom 

- Úder alebo pricviknutie zaveseným predmetom 

- Úraz tlakovým médiom 

- zakopnutie 

- Prepichnutie chodidla klincom 

- Zavalenie konštrukciou alebo zeminou 

b) Opatrenia ku zníženiu rizík na stavenisku 

- Oplotenie staveniska po celom obvode, minimálna výška oplotenia 1,8 m 

- Označenie staveniska informačnými ceduľami o priebehu prác 

- Vstup na stavenisko musí byť uzamykateľný a označený proti zamedzeniu vstupu 

nepovolaným osobám a vjazdu nepovolaných vozidiel 

- Oplotenie stavebnej jamy vo vzdialenosti 1,5 m od výkopu 

- Pri zníženej viditeľnosti je nutné zabezpečiť na stavenisku osvetlenie 

- Pri zníženej viditeľnosti pod 30,0 m alebo rýchlosti vetra nad 11(8) m/s je nutné 

prerušiť práce 

- Všetky osoby pohybujúce sa na stavenisku budú vybavené ochrannými pracovnými 

pomôckami 

- OOPP pre pracovníkov: reflexná vesta, pevná obuv, ochranné okuliare, prilba, 

pracovné rukavice, prípadne ochrana sluchu a zváračské okuliare 



 

176 

 

 

- Cudzie osoby musia byť vybavené minimálne ochrannou prilbou a reflexnou 

vestou 

- Materiál musí byť skladovaný podľa technologického predpisu 

- Obmedzenie pohybu v blízkosti pracujúceho stroja, minimálna vzdialenosť je 2,0 

m od stroja, bez ochranných pomôcok proti nadmernému hluku 10,0 m 

- Dodržovanie poriadku na stavbe 

2.2 Požiadavky na zariadenia pre rozvod elektrickej energie 

a) Možné riziká pri práci s elektrickým zariadením 

- Úraz elektrickým prúdom pri zlom uzemnení elektrocentrály 

- Vytrhnutie prívodnej šnúry pri neopatrnej manipulácii pracovníka 

- Elektrický šok alebo popáleniny na mieste kontaktu pri dotyku živých častí stroja 

pod napätím 

- Elektrický šok alebo popáleniny na mieste kontaktu pri oživení neživých častí 

(krytov a konštrukcie) 

- Elektrický šok alebo popálenie miesta kontaktu dotykom prívodného vedenia 

s porušenou izoláciou 

- Úraz pri styku s pohyblivými časťami elektrocentrály pri odobratí ochranného 

krytu 

- Dotyk pracovníka s fázovým vodičom 

b) Opatrenia ku zníženiu rizík pri práci s elektrickým zariadením 

- Nepoužívané elektrické zariadenia musia byť odpojené od zdroju, prípadne vypnuté 

- Rozvody elektrickej energie po stavenisku musia byť riadne označené 

- Hlavný vypínač musí byť umiestnený na jednoducho prístupnom mieste a o jeho 

umiestnení musia byť informovaný všetci pracovníci 

- Vypínač musí byť zabezpečený voči neoprávnenému použitiu 

- Zariadenie pre rozvod elektrickej energie musí byť navrhnuté pre požadovaný 

odber elektrickej energie podľa potrieb prevádzanej etapy 

- Elektrické rozvody musia pravidelne prechádzať revíziami 

- Zariadenie musí mať riadne upevnené všetky bezpečnostné kryty 
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2.3 Požiadavky na prístupové cesty 

- pozdĺžny sklon príjazdovej cesty max 8(15)%, priečny sklon príjazdovej cesty max 

4%, jednostranný k pozdĺžnemu odvodňovaciemu priekopu 

- šírka vozoviek: 

- jednoprúdová minimálne 3,0 m 

- dvojprúdová 5,0 m + krajnice 0,5 m 

- zjazd do jamy pre pilotovaciu súpravu musí byť zhutnený a spevnený v sklone 10°, 

maximálne 15°  

- minimálna vzdialenosť okraja od pevných častí konštrukcie objektov vo 

vodorovnom smere 0,6 m, u rámp 3,0 m 

- maximálna dovolená rýchlosť po stavenisku 10 km/h, v miestach práce 5 km/h, 

a v miestach bez možnosti úniku 3 km/h 

- minimálna šírka chodníku je 0,75 m, obojsmerné 1,5 m, v prípade použitia ručných 

vozíkov + 0,6 m 

- sklon max. 1:5, u chodníkov len pre peších 1:3, pri sklone väčšom než 1:3 musí byť 

povrch zdrsnený a osadené zábradlie výšky min. 1,1 m 

- schody navrhujeme pre spád nad 1:2, ich maximálny sklon je 1:1 a musia mať aspoň 

jednostranné zábradlie 

2.4 Požiadavky na zamedzenie proti pádu 

- Vrty  nad 1,5 m hĺbky pádu musia byť ohradené alebo zakryté 

- Vrt, pri ktorom paženie presahuje výšku  1,0 m, je považovaný za dostatočne 

zaistený voči pádu 

- Stavebná jama hĺbky > 2,0 m, musí byť zabezpečená dvojtyčovým zábradlím výšky 

minimálne 1,1 m 

- Zamestnanci nesmú byť vystavený nebezpečiu pádu z výšky na pracovisku alebo 

na komunikácii s podlahou umiestnenou viac než o 0,5 m nad okolitou podlahou 

alebo terénom, pre tento účel je nutné zaistiť bezpečný prístup 

- Zamestnávateľ je povinný zaistiť opatrenie k zabráneniu pádu zamestnancov 

z výšky v prípade, že pracovisko leží vo výške nad 1,5 m, a to ochranou proti pádu 
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- Zamestnanec musí byť oboznámený, že pri prácach vo výškach a nad voľnou 

hĺbkou, ktoré vykonáva samostatne, je povinnosťou zamestnávateľa, aby 

zamestnanca oboznámil s pravidlami komunikácie a dorozumievania medzi sebou 

- Zamestnanci sú pri prácach vo výškach povinný používať OOPP, a to napríklad: 

istiace laná, polohovacie pásy, bezpečnostné postroje, zachytávače pádu, tlmiče 

pádu, karabíny, samonavíjacie systémy, bezpečnostné brzdy alebo vaky na 

prenášanie 

- Zamestnanci pracujúci vo výškach musia mať osvedčenie pre prácu vo výškach 

a musia podstupovať zdravotné prehliadky 1 x za 4 roky, pokiaľ nedovŕšia 50 

rokov, následne 1 x za 2 roky 

- Kontrola rebríkov by mala byť zamestnávateľom vykonávaná pravidelne 

v intervale 4 x za rok 

2.5 Požiadavky na skladovanie a manipuláciu s materiálom 

- skladovacia plocha musí byť spevnená a odvodnená, skladovanie debnenia do 

výšky max. 2,0 m, drobné prvky ako spojovacie zámky budú skladované 

v mrežových paletách , ktoré môžu byť uskladňované maximálne 3 na sebe 

- skladovanie zeminy do výšky max. 2,0 m 

- paletovaný materiál do výšky max. 2,0 m 

- bezpečný priechod v skládke najmenej 0,75 m, medzi čelami figúr 1,2 m 

- materiály budú umiestnené na rovnej, spevnenej a odvodnenej ploche na pokladoch  

- drobný materiál a ručné náradie bude skladované v zastrešených, uzamykateľných 

skladoch tak, aby nedošlo k neoprávnenej manipulácii a následnému poradeniu 
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3. BEZPEČNOSŤ PRI UŽÍVANÍ STROJNÝCH 

MECHANIZMOV 

Každý stroj musí mať k dispozícii prevádzkovú dokumentáciu, ktorá zahŕňa návod 

výrobcu, pokyny k údržbe a protokol o priebehu kontrol. 

Pred začatím prác vykoná obsluha stroja kontrolu a prevedie záznam do prevádzkového 

denníka stroja. 

3.1 Zemné práce 

3.1.1 Vŕtacia súprava 

Ohrozený priestor pri vŕtnej súprave, je priestor v polomere 2,0 – 3,0 m od rotačnej časti 

pracovného nástroja (špirála, vrtný hrniec) 

Ohrozeným priestorom pri pohybe vrtnej súpravy je myslený priestor 2,0 m kolmo na 

smer pohybu a 5,0 m v smere pohybu stroja  

a) Možné riziká pri práci s vrtnou súpravou 

- Nebezpečie navinutia 

- Nebezpečie vťaženia alebo zachytenia pohybujúcej sa časti prevodovej časti, 

pricvaknutia osôb pri preklopení alebo skĺznutí vrtnej súpravy 

- Nebezpečenstvo prepichnutia alebo pichnutia 

- Vniknutie do ohrozeného priestoru vrtnej súpravy pri jej prevádzke 

- Zranenie osôb vymrštenou zeminou od pracovného nástroja 

- Poranenie padajúcou pažnicou 

- Nebezpečenstvo výronu vysokotlakovej kvapaliny 

- Elektrický šok pri kontakte s podzemným silovým vedením 

- Elektrické nebezpečenstvo v dôsledku dotyku osôb s živými časťami (priamy alebo 

nepriamy dotyk) 

- Následky nebezpečia spôsobené hlukom ako strata sluchu a fyziologické poruchy, 

nehody v dôsledku rušenia prenosu reči a výstražných signálov 

- Spálenie a oparenie spôsobené kontaktom osôb s predmetmi alebo materiálmi 

s extrémnou teplotou, s vyžarovaním a podobne 

- Poškodenie zdravia prenášanými vibráciami, vystavovaním sa nadmerným 

koncentráciám prachu a toxických plynov 
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- Zranenie v dôsledku explózie alebo požiara stroja 

- Neočakávané spustenie, prekročenie otáčok/ zrýchlenie 

b) Opatrenia k zníženiu rizík pri práci s vrtnou súpravou 

- Pracovníci pohybujúci sa v blízkosti vrtnej súpravy sa musia pohybovať tak, aby 

o nich bola obsluha súpravy neustále informovaná 

- Pri prevádzke stroja sa musia pracovníci pohybovať mimo zóny ohrozeného 

priestoru stroja 

- Prísny zákaz vstupu do ohrozeného priestoru vrtnej súpravy. V prípade vstupu 

osoby do ohrozenej zóny, musí obsluha stroja vrtnú súpravu okamžite prerušiť 

práce 

- Stroje môžu byť používané len pokiaľ svojim stavom odpovedajú bezpečnému 

používaniu 

- Pri zistení poruchy stroja počas prevádzky, musia byť práce okamžite prerušené 

a musí byť zaistená oprava 

- Pokiaľ stroj nie je v prevádzke, musí byť zaistený tak, aby nedošlo k jeho zneužitiu 

neoprávnenou osobou 

- Musí byť zaistená stabilita stroja tak, aby nedošlo k jeho preklopeniu alebo zrúteniu 

pri pohybe vo svahu 

- Stroje sa nesmú používať v rozpore s pracovným návodom 

- Obsluha stroja nesmie opustiť svoje miesto, pokiaľ nie je zariadenie bezpečne 

zaistené 

3.1.2 Nakladače a rýpadla 

Ohrozený priestor nakladača a rýpadla sa počíta dosah stroja + 2,0 m  

a) Možné riziká pri práci s nakladačom a rýpadlom 

- Zranenie osoby padajúcim materiálom z pracovného nástroja pri nesprávnej 

manipulácii, ktorá by viedla k nakloneniu 

- Zranenie padajúcim materiálom z pracovného nástroja pri nesprávnom uložení 

materiálu 

- Pricviknutie alebo prejdenie osoby pri neopatrnom riadení, prípadne strate stability 

vozidla 
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- Pricviknutie alebo iné zranenie osoby pohyblivým ramenom nakladača alebo 

rýpadla 

- Poškodenie zdravia prenášanými vibráciami, vystavovaním sa nadmerným 

koncentráciám prachu a toxických plynov 

- Zranenie v dôsledku explózie alebo požiara stroja 

- Neočakávané spustenie stroja 

- Zranenie spôsobené únikom nebezpečných látok 

- Nebezpečenstvo výronu vysokotlakovej kvapaliny 

- Elektrický šok pri kontakte s podzemným silovým vedením 

- Elektrické nebezpečenstvo v dôsledku dotyku osôb s živými časťami (priamy alebo 

nepriamy dotyk) 

b) Bezpečnostné opatrenie pre elimináciu rizík pri práci s nakladačmi a 

rýpadlami 

- Zákaz vstupu do ohrozeného priestoru nakladača a rýpadla 

- Neočakávaný vstup možný len po dohodnutej signalizácii obsluhe stroja, ktorá dá 

spätnou signalizáciou odpoveď a preruší prácu stroja 

- Stroj sa nesmie používať k preprave iných osôb ako je obsluha stroja 

- Stroje budú používané, len pokiaľ budú vo vyhovujúcom stave odpovedajúcom 

bezpečnému použitiu 

- Pri zistení poruchy stroja počas prevádzky, musia byť práce okamžite prerušené 

a musí byť zaistená oprava 

- Pokiaľ stroj nie je v prevádzke, musí byť zaistený tak, aby nedošlo k jeho zneužitiu 

neoprávnenou osobou 

- Musí byť zaistená stabilita stroja tak, aby nedošlo k jeho preklopeniu alebo zrúteniu 

pri pohybe vo svahu 

- Stroje sa nesmú používať v rozpore s pracovným návodom 

- Obsluha stroja nesmie opustiť svoje miesto, pokiaľ nie je zariadenie bezpečne 

zaistené 
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3.1.3 Nákladné vozidlá 

a) Možné riziká pri práci s nákladnými vozidlami 

- Pricviknutie alebo prejdenie osoby pri neopatrnom riadení, prípadne strate stability 

vozidla alebo schopnosti brzdenia 

- Pád osoby z ložnej plochy vozidla 

- Zranenie osoby padajúcim materiálom z ložnej plochy vozidla, a to buď pri 

nesprávnom naklonení ložnej plochy, alebo pri jazde s nedostatočne zaisteným 

materiálom alebo nesprávnom uložení nákladu 

- Zranenie osôb nezaistenými bočnicami bozidla 

- Poškodenie zdravia prenášanými vibráciami, vystavovaním sa nadmerným 

koncentráciám prachu a toxických plynov 

- Zranenie v dôsledku explózie alebo požiara stroja 

- Neočakávané spustenie stroja 

- Zranenie spôsobené únikom nebezpečných látok 

- Nebezpečenstvo výronu vysokotlakovej kvapaliny 

- Elektrické nebezpečenstvo v dôsledku dotyku osôb s živými časťami (priamy alebo 

nepriamy dotyk) 

b) Bezpečnostné opatrenie pre elimináciu rizík pri práci s nákladnými vozidlami 

- Nákladné vozidlo nesmie byť preťažené 

- Stroje budú používané, len pokiaľ budú vo vyhovujúcom stave odpovedajúcom 

bezpečnému použitiu 

- Pri zistení poruchy stroja počas prevádzky, musia byť práce okamžite prerušené 

a musí byť zaistená oprava 

- Pokiaľ stroj nie je v prevádzke, musí byť zaistený tak, aby nedošlo k jeho zneužitiu 

neoprávnenou osobou 

- Musí byť zaistená stabilita stroja tak, aby nedošlo k jeho preklopeniu alebo zrúteniu 

pri pohybe vo svahu 

- Stroje sa nesmú používať v rozpore s pracovným návodom 

- Stroj sa nesmie používať k preprave osôb na ložnej ploche 
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3.2 Základové práce 

3.2.1 Vibračná doska 

a) Možné riziká pri práci s vibračnou doskou 

- Poškodenie objektu v blízkosti stroja 

- Pád alebo prevrátenie vibračnej dosky 

- Úraz vzniknutý pri manipulácii s vibračnou doskou 

- Poškodenie zdravia prenášanými vibráciami, vystavovaním sa nadmerným 

koncentráciám prachu a toxických plynov 

- Zranenie v dôsledku explózie alebo požiara stroja 

- Neočakávané spustenie stroja 

- Zranenie spôsobené únikom nebezpečných látok 

- Následky nebezpečia spôsobené hlukom ako strata sluchu a fyziologické poruchy, 

nehody v dôsledku rušenia prenosu reči a výstražných signálov 

- Spálenie a oparenie spôsobené kontaktom osôb s predmetmi alebo materiálmi 

s extrémnou teplotou, s vyžarovaním a podobne 

b) Bezpečnostné opatrenie pre elimináciu rizík pri práci s vibračnou doskou 

- Sústredenie na vykonávanú prácu 

- Stroje budú používané, len pokiaľ budú vo vyhovujúcom stave odpovedajúcom 

bezpečnému použitiu 

- Pri zistení poruchy stroja počas prevádzky, musia byť práce okamžite prerušené 

a musí byť zaistená oprava 

- Pokiaľ stroj nie je v prevádzke, musí byť zaistený tak, aby nedošlo k jeho zneužitiu 

neoprávnenou osobou 

- Musí byť zaistená stabilita stroja tak, aby nedošlo k jeho preklopeniu alebo zrúteniu 

pri pohybe vo svahu 

- Stroje sa nesmú používať v rozpore s pracovným návodom 

- Pri manipulácii používať viazacie prostriedky na to určené 

3.2.2 Zdvíhacie zariadenia 

a) Možné riziká pri práci so zdvíhacími zariadeniami 

- Zachytenie alebo zrazenie osoby pohybujúcim sa žeriavom 

- Vypadnutie bremena z uviazania a následný pád bremena z výšky 
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- Pricvaknutie viazača bremena pri viazaní 

- Nedostatočné uviazanie zdvíhaného materiálu 

- Zneužitie žeriavu neoprávnenou osobou 

- Vypadnutie alebo vykoľajenie žeriavu z dráhy 

- Strata stability a následný pád žeriava spôsobený preťažením 

- Poškodenie a následné pretrhnutie nosného lana 

- Pád bremena na osoby, pracujúce pod žeriavom 

- Zasiahnuté osôb elektrický prúdom 

- Zlyhanie zariadenia 

- Zranenie v dôsledku explózie alebo požiara stroja 

- Neočakávané spustenie, prekročenie otáčok/ zrýchlenie 

- Práce so zdvíhacími mechanizmami počas nevyhovujúcich poveternostných 

podmienok 

b) Bezpečnostné opatrenie pre elimináciu rizík pri práci so zdvíhacími 

zariadeniami 

- Pravidelné revízie zdvíhacieho zariadenia 

- Vymedzenie zakázaného priestoru pre manipuláciu s bremenami 

- Dostatočná nosnosť podložia a zaistenie stability stroja 

- Používanie zdvíhacieho mechanizmu len na práce, ku ktorým je určený 

- Preškolenie pracovníkov pracujúcich so zdvíhacími zariadeniami 

- Pracovníci sa k prepravovanému bremenu môžu iba v prípade, že chcú dané 

bremeno ustáliť v mieste, kde bude zložené 

- Rešpektovanie používania zdvíhacích mechanizmov len počas vyhovujúci 

poveternostných podmienok 

- Stroje budú používané, len pokiaľ budú vo vyhovujúcom stave odpovedajúcom 

bezpečnému použitiu 

- Pri zistení poruchy stroja počas prevádzky, musia byť práce okamžite prerušené 

a musí byť zaistená oprava 

- Pokiaľ stroj nie je v prevádzke, musí byť zaistený tak, aby nedošlo k jeho zneužitiu 

neoprávnenou osobou 

- Stroje sa nesmú používať v rozpore s pracovným návodom 

- Pri manipulácii používať viazacie prostriedky na to určené 
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3.2.3 Preprava betónovej zmesi 

a) Možné riziká pri práci súvisiacou s prepravou betónovej zmesi 

- Zachytenie a zranenie osoby o bubon autodomiešavača alebo o hydraulické časti 

stroja 

- Zranenie osôb tlakom pri čerpaní betónovej zmesi 

- Pád obsluhy z kabíny stroja, prípadne z pracovnej plošiny autodomiešavača 

- Strata stability autočerpadla 

- Neočakávané spustenie, prekročenie otáčok 

- Poškodenie zdravia prenášanými vibráciami, vystavovaním sa nadmerným 

koncentráciám prachu a toxických plynov 

- Zranenie v dôsledku explózie alebo požiara stroja 

- Neočakávané spustenie stroja 

- Zranenie spôsobené únikom nebezpečných látok 

- Nebezpečenstvo výronu vysokotlakovej kvapaliny 

- Elektrické nebezpečenstvo v dôsledku dotyku osôb s živými časťami (priamy alebo 

nepriamy dotyk) 

- Práce s autočerpadlom počas nevyhovujúcich poveternostných podmienok 

b) Bezpečnostné opatrenie pre elimináciu rizík pri práci súvisiacou s prepravou 

betónovej zmesi  

- Vyústenie potrubia na čerpanie zmesi musí byť dostatočne zaistené, aby bola 

minimalizovaná možnosť zranenia následkom pohybu spôsobeného dynamickými 

účinkami dopravovanej zmesi 

- V pracovnom priestore výložníka autočerpadla sa nesmie zdržovať žiadna fyzická 

osoba 

- Manipulácia s rozvinutým výložníkom smie prebiehať až po zaistení stability 

autočerpadla. V prípade premiestnenia musí byť výložník zložený v prepravnej 

polohe 

- Pri prevádzke čerpadla je nutné dodržiavať návod k použitiu. Nie je dovolené 

hadice prehýbať, manipulovať so spojkami a ručne premiestňovať hadice 

a potrubie, pokiaľ nie je výrobcom stanovené inak 

- Autočerpadlo musí byť umiestnené tak, aby bola dodržaná bezpečnostná 

vzdialenosť od okraja výkopu, podper lešenia a podobne 
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- Pri doprave zmesi k čerpadlu musí byť zaistený bezpečný prejazd 

- Rešpektovanie používania autočerpadla len počas vyhovujúci poveternostných 

podmienok 

- Stroje budú používané, len pokiaľ budú vo vyhovujúcom stave odpovedajúcom 

bezpečnému použitiu 

- Pri zistení poruchy stroja počas prevádzky, musia byť práce okamžite prerušené 

a musí byť zaistená oprava 

- Pokiaľ stroj nie je v prevádzke, musí byť zaistený tak, aby nedošlo k jeho zneužitiu 

neoprávnenou osobou 

- Stroje sa nesmú používať v rozpore s pracovným návodom 

4. BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI S NÁRADÍM  

4.1 Ručné náradie 

a) Možné riziká pri práci s ručným náradím 

- Poranenie počas používanie náradia, vznik povrchových, bodných alebo tržných 

rán 

- Narazenie častí tela – otlaky, odreniny, podliatiny 

- Poranenie zraku pracovníka 

- Zanesenie dýchacích ciest v prašnom prostredí 

- Poranenie pri uvoľnení časti nástroja 

- Poranenie pracovníka pri práci v stiesnených podmienkach 

- Poranenie pracovníka prípadne iných osôb pri vykĺznutí náradia z rúk 

- Pád pracovníka z výšky 

b) Bezpečnostné opatrenie pre elimináciu rizík pri práci s ručným náradím 

- Používanie vhodného druhu náradia 

- Nepoužívanie poškodeného náradia. Pri poškodení náradia počas prác musia byť 

dané práce okamžite prerušené 

- Dodržiavanie dostatočných odstupov 

- Nosenie OOPP 

- Pracovníci musia byť preškolený o práci a narábaním s náradím 
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4.2 Elektrické a pneumatické náradie 

a) Možné riziká pri práci s elektrickým a pneumatickým náradím 

- Úraz alebo ohrozenie života vzniknutý pri zásahu elektrickým prúdom 

- Namotanie odevu a voľných častí na náradie 

- Zranenie pracovníka odletujúcimi časťami materiálu 

- Pád pracovníka z výšky 

- Zlyhanie zariadenia 

- Zranenie v dôsledku explózie alebo požiara stroja 

- Neočakávané spustenie, prekročenie otáčok/ zrýchlenie  

- Poškodenie zdravia prenášanými vibráciami, vystavovaním sa nadmerným 

koncentráciám prachu 

- Následky nebezpečia spôsobené hlukom ako strata sluchu a fyziologické poruchy, 

nehody v dôsledku rušenia prenosu reči a výstražných signálov 

- Spálenie a oparenie spôsobené kontaktom osôb s predmetmi alebo materiálmi 

s extrémnou teplotou, s vyžarovaním a podobne 

- Poranenie počas používanie náradia, vznik povrchových, bodných alebo tržných 

rán 

- Narazenie častí tela – otlaky, odreniny, podliatiny 

- Poranenie zraku pracovníka 

- Zanesenie dýchacích ciest v prašnom prostredí 

- Poranenie pri uvoľnení časti nástroja 

b) Bezpečnostné opatrenie pre elimináciu rizík pri práci s elektrickým 

a pneumatickým náradím 

- Stroje budú používané, len pokiaľ budú vo vyhovujúcom stave odpovedajúcom 

bezpečnému použitiu 

- Pri zistení poruchy stroja počas prevádzky, musia byť práce okamžite prerušené 

a musí byť zaistená oprava 

- Dodržiavanie dostatočných odstupov 

- Nosenie OOPP 

- Pracovníci musia byť preškolený o práci a narábaním s náradím 

- Používanie vhodného druhu náradia 

- Dodržiavanie prestávok náradia počas prevádzky podľa návodu na používanie 
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- Neprenášanie nástroja za prívodný kábel 

- Odpojenie náradia po skončení prác 

- Udržiavanie nástroja v čistom stave 

4.3 Motorové náradie 

a) Možné riziká pri práci s motorovým náradím 

- Zranenie pracovníka z dôvodu kontaktu s reťazou alebo jeho roztrhnutím 

- Zranenie v dôsledku explózie alebo požiara stroja 

- Neočakávané spustenie, prekročenie otáčok/ zrýchlenie  

- Poškodenie zdravia prenášanými vibráciami, vystavovaním sa nadmerným 

koncentráciám prachu 

- Následky nebezpečia spôsobené hlukom ako strata sluchu a fyziologické poruchy, 

nehody v dôsledku rušenia prenosu reči a výstražných signálov 

- Spálenie a oparenie spôsobené kontaktom osôb s predmetmi alebo materiálmi 

s extrémnou teplotou, s vyžarovaním a podobne 

- Poranenie počas používanie náradia, vznik povrchových, bodných alebo tržných 

rán 

- Narazenie častí tela – otlaky, odreniny, podliatiny 

- Poranenie zraku pracovníka 

- Zanesenie dýchacích ciest v prašnom prostredí 

- Zranenie pracovníka odletujúcimi časťami materiálu 

- Pád pracovníka z výšky 

- Zlyhanie zariadenia 

b) Bezpečnostné opatrenie pre elimináciu rizík pri práci s motorovým náradím 

- Stroje budú používané, len pokiaľ budú vo vyhovujúcom stave odpovedajúcom 

bezpečnému použitiu 

- Pri zistení poruchy stroja počas prevádzky, musia byť práce okamžite prerušené 

a musí byť zaistená oprava 

- Dodržiavanie dostatočných odstupov 

- Nosenie OOPP 

- Pracovníci musia byť preškolený o práci a narábaním s náradím 

- Používanie vhodného druhu náradia 

- Dodržiavanie prestávok náradia počas prevádzky podľa návodu na používanie 
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5. DEBNIACE A BETONÁRSKE PRÁCE 

a) Možné riziká pri debniacich a betonárskych prácach 

- Zranenie vzniknuté pri stavaní debnenia zavalením z dôvodu zrútenia časti 

debnenia nesprávnym vykonaním alebo chybným nadimenzovaním  

- Zavalenie alebo zaliatie betónovou zmesou 

- Pád pracovníka z výšky 

- Zranenie spôsobené pri manipulácii z debnením 

- Zranenie spôsobené nesprávnym použitím náradia 

- Zranenie spôsobené zásahom elektrickým prúdom 

- Zranenie spôsobené uderením pri doprave betónovej zmesi 

b) Bezpečnostné opatrenie pre elimináciu rizík pri debniacich a betonárskych 

prácach 

- Manipulácia iba s funkčnými pracovnými prostriedkami 

- Dodržiavanie bezpečnostných odstupov 

- Používanie ochranného zábradlia pri prácach na pracovných plošinách 

umiestnených na debnení 

- Používanie OOPP 

- Pracovníci musia byť preškolený o práci a narábaním s náradím 

- Pri betonáži musí potrubie z autočerpadla alebo sypáková rúra smerovať do 

konštrukcie, pri betonáži základovej dosky sa musí betón sypať z výšky maximálne 

1,5 m 
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6. PRÁCA S VÝSTUŽOU A ZVÁRAČSKÉ PRÁCE 

a) Možné riziká pri prácach s výstužou a zváračských prácach 

- Poškodenie zraku  

- Popálenie časti tela 

- Úraz alebo ohrozenie života vzniknutý pri zásahu elektrickým prúdom 

- Poranenie počas prác, vznik povrchových, bodných alebo tržných rán 

- Narazenie častí tela – otlaky, odreniny, podliatiny 

- Zranenie vzniknuté poranením o strihačku alebo ohýbačku ocele 

- Zranenie spôsobené nesprávnym použitím náradia 

- Zranenie spôsobené zásahom elektrickým prúdom 

- Poškodenie zdravia vystavovaním sa nadmerným koncentráciám prachu 

a toxických plynov 

- Pád pracovníka z výšky 

- Vznik požiaru 

b) Bezpečnostné opatrenie pre elimináciu rizík pri prácach s výstužou 

a zváračských prácach 

- Zabezpečenie dostatočného priestoru pre zváranie 

- Dodržiavanie pravidiel požiarnej bezpečnosti 

- Dodržiavanie technologických postupov 

- Manipulácia iba s funkčnými pracovnými prostriedkami 

- Dodržiavanie bezpečnostných odstupov 

- Používanie ochranného zábradlia pri prácach na pracovných plošinách 

umiestnených na debnení 

- Používanie OOPP 

- Pracovníci musia byť preškolený o práci a narábaním s náradím 



 

191 

 

 

7. POŽIARNA BEZPEČNOSŤ 

- Požiarna ochrana na pracovisku bude zaistená v zmysle zákona č. 237/2000 Sb., 

v platnom znení a v platnom znení prováděcí vyhlášky č. 221/2014 Sb. o požární 

prevenci 

- V prípade nutnosti požiarneho zásahu je možné použitie podzemného hydrantu 

nachádzajúceho sa na ulici Ivana Olbrachta, cca 85 m od objektu SO 203 

- Zásady požiarnej bezpečnosti na stavenisku: 

- hasiace prístroje umiestnené tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť osôb 

- všetky osoby na pracovisku budú poučené o pravidlách PO a  

o rozmiestnení hasiacich prístrojov 

- použité hasiace prístroje musia mať platnú revíznu prehliadku 
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V svojej bakalárskej práci som sa zaoberal spracovaním stavebne technologickej 

etapy hrubej spodnej stavby obytného domu, so zameraním na základové konštrukcie. 

Pri riešení zadania som sa snažil návrh koncipovať tak, aby boli splnené 

požiadavky na bezpečnosť práce na stavenisku a taktiež postupovať s ohľadom na kvalitu 

prevedenia stavby. Bližšie som sa zameral na hlbinné zakladanie vo forme 

veľkopriemerových železobetónových pilót a základové konštrukcie vykonávané 

technológiou „bielej vane“. Pre tieto konštrukcie som vypracoval technologický predpis 

prevádzania prác. Pre danú technologickú etapu som ďalej vyhotovil kontrolný 

a skúšobný plán v tabuľkovej a textovej forme. Ďalej som vypracoval koncepciu 

zariadenia staveniska pre danú etapu, širšie vzťahy dopravných trás materiálu a strojov, 

položkový rozpočet vypracovaný v programe Buildpower S. Na daný rozpočet 

s výpočtovým výkazom výmer som spracoval časový harmonogram v programe 

CONTEC. V tomto softwari som takisto vypracoval bilanciu potreby pracovníkov.          

Pri návrhu dopravy strojov som sa bližšie zameral na trasu dopravy vrtnej súpravy, ktorá 

musí byť z dôvodov prekročenia rozmerov riešená ako nadrozmerná doprava. Vo 

výkresovej forme som vypracoval schémy výkopu jamy, postupu pilotáže a betonáže 

základovej dosky. Ďalej som spracoval výkres debnenia základových konštrukcií a detail 

napojenia základových konštrukcií. 

Počas spracovania bakalárskej práce som si rozšíril vedomosti ohľadom realizácie 

hĺbkového zakladania, základových konštrukcií vykonávaných technológiou „bielej 

vane“, práce so systémovým debnením a v neposlednom rade zdokonalil v práci so 

softwarom BUILDpower S a CONTEC. Získané skúsenosti chcem naďalej rozvíjať 

v budúcom profesnom živote.  
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Zoznam použitých skratiek 

Tab.  – tabuľka 

Obr.  – obrázok 

č.  – číslo 

cca  – približne 

p.č.  – parcelné čislo 

k.ú.  – katastrálne územie 

ks  – kus 

m  – meter 

mm  – milimeter 

m3  – meter kubický 

kg  – kilogram 

°C  – stupne celsia 

m/s  – metrov za sekundu 

km/h  – kilometrov za hodinu 

SO  – stavebný objekt 

ZS  – zariadenie staveniska 

z.č.  – zákon číslo 

v.č  – vyhláška číslo 

Sb.  – zbierka zákonov 

N.V.č  – nariadenie vlády číslo 

ČSN  – čecká štátna norma 

EN  – európska norma 

§  - paragraf 

BOZP  – bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

OOPP  – osobné ochranné pracovné prostriedky 

hr. – hrúbka 

tr.  – trieda 

KZP  – kontrolný a skúšobný plán 

min.  – minimálne 

max.  – maximálne 

SD  – stavebný denník 

PD  – projektová dokumentácia 

HTÚ - hrubé terénne úpravy 



 

200 

 

 

Zoznam obrázkov 

Obr. č. 1 – Územný plán mesta Trenčín [30] .................................................................. 23 

Obr. č. 2  - Trasa odvozu zeminy [31] ............................................................................ 48 

Obr. č. 3 - Trasa odvozu odpadu [31] ............................................................................. 49 

Obr. č. 4 - Trasa dopravy výstuže [31] ............................................................................ 50 

Obr. č. 5 -Trasa dopravy betónu [31] .............................................................................. 51 

Obr. č. 6 - Trasa dopravy debnenia [31] ......................................................................... 52 

Obr. č.7 - Trasa dopravy stavebného reziva [31] ............................................................ 53 

Obr. č. 8 - Trasa dopravy štrkopiesku [31] ..................................................................... 54 

Obr. č. 9 - Trasa dopravy zo stavebnín [31] .................................................................... 55 

Obr. č. 10 - Trasa dopravy vežového žeriavu  [31] ......................................................... 56 

Obr. č. 11 - Trasa dopravy vrtnej súpravy [31] ............................................................... 58 

Obr. č. 12 - Body záujmu [31] ........................................................................................ 59 

Obr. č. 13 - Kritické body [32] ........................................................................................ 59 

Obr. č. 14 - Bod záujmu č.1 [32] ..................................................................................... 60 

Obr. č. 15 - Bod záujmu č. 2 [32] .................................................................................... 60 

Obr. č. 16 - Bod záujmu č. 3 [32] .................................................................................... 61 

Obr. č. 17 - Bod záujmu č. 4 [32] .................................................................................... 61 

Obr. č. 18  - vrtná špirála [16] ......................................................................................... 81 

Obr. č. 19  - oceľová výpažnica [16] ............................................................................... 81 

Obr. č. 20 - Osové vzdialenosti pilót [16] ....................................................................... 82 

Obr. č. 21 - Vrtný hrniec [16] .......................................................................................... 83 

Obr. č. 22 - Tesniaci systém Pentaflex KB 167 [34] ....................................................... 99 

Obr. č. 23 - Tesniaci systém Pentaflex KB 80 [34] ......................................................... 99 

Obr. č. 24 - Tesniaci plech Pentaflex ECK [34] ............................................................ 100 

Obr. č. 25 - Bobtnavý pásik Swellflex BT [35] ............................................................ 100 

Obr. č. 26 - Vylamovacia výstuž Pentabox [34] ........................................................... 101 

Obr. č. 27 - Spínanie debnenia Petaflex Opti [34] ........................................................ 102 

Obr. č. 28 - Tesniaci prestup potrubia Transwand DM [34] ......................................... 102 

Obr. č. 29 - Betónová distančná podložka [36] ............................................................. 103 

Obr. č. 30 - Plastová distančná podložka [37] ............................................................... 103 

Obr. č. 31 - Detail vodorovnej pracovnej škáry [34] .................................................... 108 

file:///C:/Users/Juraj/Desktop/Bakalárka/A.Text/Kompletizace/Komplet_22.5.docx%23_Toc9423287


 

201 

 

 

Obr. č. 32 - Schéma stavebnej bunky  [39] ................................................................... 121 

Obr. č. 33 - Schéma kancelárskej bunky [40] ............................................................... 122 

Obr. č. 34 - Schéma sprcha/WC  [41] ........................................................................... 123 

Obr. č. 35 - Schéma skladu [42] ................................................................................... 125 

Obr. č. 36 - Schéma oplotenia [43] ............................................................................... 126 

Obr. č. 37 - Informácie o zákazoch [44] ....................................................................... 126 

Obr. č. 38 - Výjazd vozidiel stavby [46] ....................................................................... 131 

Obr. č. 39 – Rýpadlo nakladač CAT 434 F2 [47] ......................................................... 141 

Obr. č. 40 - CAT 434 F2 - špecifikácie [47] ................................................................. 142 

Obr. č. 41 – Kolesové rýpadlo CAT  M317F [48] ........................................................ 143 

Obr. č. 42 - CAT M317 F - dosah rýpadla [49] ............................................................ 144 

Obr. č. 43 – Šmykový nakldač Komatsu SK 818 [50] ................................................. 145 

Obr. č. 44 – Komatsu SK 818 – technické parametre [50] ........................................... 146 

Obr. č. 45 – Vibračná doska WACKER DPU 375OH [51] .......................................... 147 

Obr. č. 46 - Bauer BG 15H - technické parametre [52] ................................................ 149 

Obr. č. 47 - Bauer BG 15H - prepravné rozmery [52] .................................................. 150 

Obr. č. 48 - Liebherr 42 K.1 [53] .................................................................................. 152 

Obr. č. 50 - Liebherr 42 K.1 - prepravné rozmery [53] ................................................ 153 

Obr. č. 51 - Liebherr 42 K.1 - montážna schéma [53] .................................................. 153 

Obr. č. 52 - Autodomiešavač MAN TGS  35.400-1 [54] ............................................. 154 

Obr. č. 53 - Putzmeister BSF 28-4.16H [55] ................................................................ 155 

Obr. č. 54 - Putzmeister BSF 28-4.16H – schéma dosahu výložníka [55] ................... 156 

Obr. č. 55 - Putzmeister BSF 28-4.16H  - schéma zapätkovania [55] .......................... 156 

Obr. č. 56 - Ponorný vibrátor Enar M6 AF [56] ........................................................... 157 

Obr. č. 57 - Vibračná jednotka Enar QXE [57] ............................................................ 157 

Obr. č. 58 - Bádia HMT 43-750 [58] ............................................................................ 157 

Obr. č. 59 - Búracie kladivo BOSCH GSJ 16-28 [59] .................................................. 158 

Obr. č. 60 - Vŕtacie kladivo BOSCH GBH 240 [60] .................................................... 158 

Obr. č. 61 - Zvárací poloautomat KIT 2200 [61] .......................................................... 158 

Obr. č. 62 - Trimble S5 3 DR [62] ................................................................................ 159 

Obr. č. 63 - Nivelačný prístroj SOKKIA B30 [63] ....................................................... 159 

Obr. č. 64 - Vysokotlakový čistič Kärcher K5 [64] ...................................................... 160 

file:///C:/Users/Juraj/Desktop/Bakalárka/A.Text/Kompletizace/Komplet_22.5.docx%23_Toc9423341
file:///C:/Users/Juraj/Desktop/Bakalárka/A.Text/Kompletizace/Komplet_22.5.docx%23_Toc9423342
file:///C:/Users/Juraj/Desktop/Bakalárka/A.Text/Kompletizace/Komplet_22.5.docx%23_Toc9423343
file:///C:/Users/Juraj/Desktop/Bakalárka/A.Text/Kompletizace/Komplet_22.5.docx%23_Toc9423344
file:///C:/Users/Juraj/Desktop/Bakalárka/A.Text/Kompletizace/Komplet_22.5.docx%23_Toc9423345
file:///C:/Users/Juraj/Desktop/Bakalárka/A.Text/Kompletizace/Komplet_22.5.docx%23_Toc9423346
file:///C:/Users/Juraj/Desktop/Bakalárka/A.Text/Kompletizace/Komplet_22.5.docx%23_Toc9423347


 

202 

 

 

Obr. č. 65 - Nákladný automobil MAN 35.400 [65] ..................................................... 161 

Obr. č. 66 - Dosah hydraulickej ruky [66] .................................................................... 162 

Obr. č. 67 - MAN 4x2 na odvoz kontajnerov [67] ........................................................ 163 

Obr. č. 68 - TATRA T158 – 8P6R44 [68] .................................................................... 164 

Obr. č. 69 - MercedesBenz Actros 963-4E [69] ............................................................ 165 

Obr. č. 70 - Podvalník Goldhofer STZ L-6 [69] ........................................................... 165 

Obr. č. 71 - Náves Schmitz Cargobull Platform [70] .................................................... 166 

Obr. č. 72 - IVECO Eurocargo [71] .............................................................................. 166 

Obr. č. 73 - Scania P380 [72] ........................................................................................ 167 

Obr. č. 74 - Renault Master [73] ................................................................................... 168 

 



 

203 

 

 

Zoznam tabuliek 

Tab.č. 1.1 -Tabuľka odpadov, zdroj [29] ........................................................................ 41 

Tab.č. 2 - Výpočet množstva použitého betónu a vyťaženej zeminy – D900 ................ 70 

Tab.č. 3 - Výpočet množstva použitého betónu a vyťaženej zeminy – D1200 .............. 72 

Tab.č. 4 - Celkový výkaz vŕtaných pilót ......................................................................... 74 

Tab.č. 5 - Výkaz výstuže pilót [22] ................................................................................ 75 

Tab.č. 6 - Výpočet množstva distančných prvkov .......................................................... 75 

Tab.č. 7 - Výpis prvkov debnenia – priehlbeň výťahovej šachty ................................... 97 

Tab.č. 8 - Výpis prvkov debnenia - základové steny ...................................................... 97 

Tab.č. 9 - Výpis prvkov debnenia - základový nosník ................................................... 98 

Tab.č. 10 - Výkaz plôch základových konštrukcií pre debnenie .................................... 98 

Tab.č. 11 - výpočet P1 - inštalovaný výkon elektromotorov na stavenisku [45] ......... 128 

Tab.č. 12 - Výpočet P2 - inštalovaný výkon osvetlenia vnútorných priestorov ZS [45]

 ...................................................................................................................................... 129 

Tab.č. 13 - Výpočet P3 - inštalovaný výkon vonkajšieho osvetlenia [45] ................... 129 

Tab.č. 14 - Voda na prevádzkové účely [45] ................................................................ 130 

Tab.č. 15 - Dimenzie pripojovacieho potrubia vodovodu [45] ..................................... 130 

Tab.č. 16 - Odpady vzniknuté pri zriaďovaní staveniska [29] ..................................... 133 

Tab.č. 17 - Odpady vzniknuté počas výstavby [29] ..................................................... 133 

Tab.č. 18 - CAT M317F - špecifikácie [49] ................................................................. 144 

  



 

204 

 

 

Zoznam príloh 

- B.1.1 – Položkový rozpočet 

- B.2.1 – Časový plán 

- B.2.2 – Bilancia potreby pracovníkov 

- B.3.1 – KZP – Popis kontrol 

- B.3.2 – KZP – Vŕtané pilóty 

- B.3.3 – KZP – Základové konštrukcie 

- C.1.1 – Koordinačná situácia 

- C.1.2 – Širšie vzťahy dopravných trás – súčasný stav 

- C.1.3 – Širšie vzťahy dopravných trás – dočasný stav 

- C.2.1 – Zariadenie staveniska – spodná stavba 

- D.2.1 – Schéma výkopu 

- D.2.2 – Schéma pilotáže 

- D.2.3 – Schéma betonáže základovej dosky 

- D.2.4 – Výkres tvaru debnenia základových konštrukcií 

- D.2.5 – Detail priehlbne výťahovej šachty 

 


