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ABSTRAKT  
Diplomová práca rieši prípravu realizácie polyfunkčných domov v Bratislave. Jedná sa o 
tri samostatne stojace viacpodlažné bytové domy spojené spoločným suterénom. 
Diplomová práca obsahuje technickú správu k stavebne technologickému projektu, 
štúdiu realizácie hlavných technologických etáp, riešenie širších vzťahov dopravných trás 
s návrhom zásobovacích trás, objektový časový a finančný plán, podrobný časový plán pre 
hrubú spodnú a hrubú hornú stavbu, projekt zariadenia staveniska, návrh strojnej zostavy 
a jej posúdenie, technologický predpis pre monolitické konštrukcie, kontrolný a skúšobný 
plán pre monolitické konštrukcie, stanovenie doby oddebnenia monolitických konštrukcií, 
plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a vybrané body certifikácie LEED. Práca tiež 
zahŕňa plán zaistenia zdrojov pre hrubú stavbu doplnený o bilanciu pracovníkov, strojov 
a stavebného materiálu, položkový rozpočet vybraných technologických procesov, 
hlukovú štúdiu a finančnú analýzu predpokladaného zisku investície. 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ  
Polyfunkčný objekt, bytové domy, technologické podetapy, monolitický železobetón, 
hrubá stavba, zemné práce, konštrukčné podzemné steny, špeciálne zakladanie, hrubá 
spodná stavba, vodorovné nosné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie, betónové 
vodonepriepustné konštrukcie, hrubá horná stavba, debnenie, zariadenie staveniska, 
technologický predpis, časový plán, položkový rozpočet, strojná zostava, bezpečnosť 
a ochrana zdravia pri práci 

ABSTRACT 
This diploma thesis deals with the preparation of the implementation of multifunctional 
buildings in Bratislava. These are three detached multi-storey apartment buildings 
connected by a joint basement. The diploma thesis includes a technical report to the 
construction technological project, a study of the implementation of main technological 
phases, solving of broader relations of transport routes with the design of supply routes, 
a time schedule and a financial plan of the object, a detailed time plan for the rough 
substructure and rough superstructure, a building site equipment project, a machine 
assembly design and its assessment, a technological regulation for monolithic structures, 
a control plan and test plan for monolithic structures, a specification of the time period of 
the removal of the formwork of monolithic structures, an occupational safety and health 
plan and selected points of the LEED certification. The thesis also includes a plan for 
securing resources for the rough structure with added schedules of workers, machines 
and building materials, a cost estimation budget of selected technological processes, a 
noise study, and a financial analysis of the expected investment profit. 

KEYWORDS  
Multifunctional building, apartment buildings, technological subphase, monolith 
reinforced concrete, rough structure, excavation (earthwork), structural underground 
walls, special foundation, rough substructure, vertical load bearing structures, horizontal 
load-bearing structures, watertight concrete structure, rough superstructure, formwork, 
building site equipment, technological regulation, time schedule, cost estimation budget, 
machine set, occupational safety and health care  
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ÚVOD 

Témou mojej diplomovej práce je príprava realizácie technologickej etapy hrubej 

stavby polyfunkčných domov so súhrnným označením BCT1 – bývalá Cvernova továreň 

v Bratislave. Ide o prvú etapu výstavby bytových domov v rámci areálu Zwirn 

s komplexným zázemím. Polyfunkčný súbor bytových domov BCT1 sa skladá zo štyroch 

hlavných stavebných objektov: Podzemná garáž, Bytový dom AB, Bytový dom CD a Bytový 

dom EF. Bytové domy sú samostatne stojace osempodlažné budovy umiestnené na 

spoločnom suteréne. Suterén má tri podzemné podlažia a bude slúžiť ako podzemná 

garáž, a zároveň technické zázemie k bytovým domom. Hlavná nosná konštrukcia 

objektov je z obojsmerného železobetónového skeletu tvoreného zvislými a vodorovnými 

konštrukciami.  

Cieľom mojej diplomovej práce je stanovenie, čo možno najefektívnejšieho, 

spôsobu realizácie etapy hrubej stavby polyfunkčných, prevažne bytových domov. Pričom 

sa zameriavam na realizáciu zemných prác, zaistenia stien výkopov, špeciálneho 

zakladania a hlavne na technológiu vyhotovenia železobetónových monolitických 

konštrukcií. Tie v suteréne plnia okrem nosnej aj vodonepriepusnú funkciu. Pri 

spracovaní budem hľadať optimálne riešenia výstavby, ktoré zabezpečia jej plynulú 

realizáciu, a v čo možno najmenšej miere ovplyvnia životné prostredie a obyvateľov 

v okolí staveniska. To plánujem docieliť výberom a spracovaním najvhodnejších 

pracovných postupov vzhľadom ku umiestneniu stavby a jej charakteristiky.  
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A.1 Základné identifikačné údaje o stavbe  

A.1.1  Údaje o stavbe  

Názov stavby:   Polyfunkčný súbor bytových domov BCT1,

 Miesto stavby:   Bratislava - Nivy, Ružinov   

      ulice Košická, Svätoplukova, Paričková 

 Kraj:     Bratislavský kraj    

 Katastrálny úrad:   Bratislava II – Nivy     

Parcely číslo: 9747/1; 9744/6; 9747/5; 9747/24; 9747/41; 

9747/46; 9747/47; 9747/48; 9747/49; 

9747/50; 9747/51; 9747/53 

Charakter stavby:   Novostavba     

 Účel stavby:    Polyfunkčný     

 Predpokladané zahájenie:  03/2022     

 Predpokladané ukončenie:  05/2024     

 Celková zastavaná plocha:  5 625,9 m2     

 Obostavaný priestor:  153 872,3 m3     

 Predpokladané náklady projektu podľa THU:     

  - bez DPH    1 187 849 840,83 Kč    

  - s DPH   1 437 298 307,4 Kč 

A.1.2 Údaje o účastníkoch výstavby 

Stavebník:  ZWIRN area s.r.o    

 IČO: 51811391;    

 Račianska 153/A, 831 54 Bratislava 

Autor návrhu:  Compass, s.r.o   

 Ing.arch Juraj Benetin a kolektív 

 Bajkalská 29/E, 821 01 Bratislava 

Generálny Projektant:  Proma, s.r.o    

 IČO: 25119966   

 Tomášikova 64, 831 04 Bratislava 



21 
 

A.1.3 Charakteristika stavby  

Podnikateľským zámerom stavebníka je celková prestavba areálu bývalého 

závodu ZWIRN v Bratislave, ktorý slúžil prevažne na výrobu nití a niťových produktov. 

Cieľom projektu je rekonštrukcia historickej budovy Pradiareň, ktorá bude slúžiť na 

administratívne účely, k nej prislúchajúce novovybudované podzemné garáže  

a vybudovanie troch moderných polyfunkčných, prevažne bytových súborov 

s komplexným zázemím. 

Projekt ZWIRN nadväzuje na bohatú históriu bývalého priemyselného areálu 

cvernovej továrne a začína odvíjať nový príbeh, ktorý toto výnimočné miesto zmení na 

vitálnu bratislavskú štvrť pre moderný životný štýl. ZWIRN prináša nový impulz do 

obľúbenej a zabývanej lokality pri Dulovom námestí. Predstavuje špičkovú mestotvornú 

architektúru s odkazom na industriálnu históriu tohto miesta. [1] 

Výstavba je z technologického, časového a finančného hľadiska rozdelená do 

viacerých etáp. Obsahom mojej diplomovej práce je technologická etapa hrubej stavby 

prvej etapy výstavby bytových domov s názvom „Polyfunkčný súbor bytových domov 

BCT1“. Tieto sa nachádzajú v Bratislave v katastrálnom území Bratislava II - Nivy, 

v mestskej časti Bratislava – Ružinov, na parcelách č. (9747/1; 9744/6; 9747/5; 9747/24; 

9747/41; 9747/46; 9747/47; 9747/48;9747/49; 9747/50; 9747/51; 9747/53). Sú 

vymedzené ulicami Košická, Paríčkova a Svätoplukova. Všetky parcely sú definované ako 

zastavané plochy a nádvoria. Dosiaľ boli zastavané výrobnými objektami bývalej 

Cvernovej továrne. V súčasnosti boli spomínané objekty asanované a plocha budúcej 

výstavby zrovnaná do jednotnej úrovne. Polyfunkčný súbor bytových domov BCT1 sa 

skladá zo štyroch hlavných stavebných objektov: Podzemná garáž, Bytový dom AB, 

Bytový dom CD a Bytový dom EF. Všetky bytové domy sú umiestnené na spoločnej 

podzemnej garáži, ktorá je pôdorysne rozsiahlejšia, ako bytové domy a má celkovo 3 

podzemné podlažia. Suterén bude plniť prevažne funkciu podzemnej garáže 

a technického zázemia pre bytové domy. Bytové domy sa líšia tvarovo a zastavanou 

plochou, ale všetky majú rovnaký počet 8 nadzemných podlaží. Prechod medzi 

jednotlivými bytovými domami je možný len v spoločnom suteréne, od úrovne 1.NP sú od 

seba vzájomne dilatované v celej svojej výške.  
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ZWIRN 1 = BCT 1 

ZWIRN 3 = BCT 3 

Obrázok A.1 – Členenie projektu Zwirn na etapy [2] 

Obrázok A.2 – Vizualizácia projektu Zwirn [3] 
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A.2 Popis územia stavby  

A.2.1 Zhodnotenie územia stavby  

Stavba je umiestnená v Bratislavskom kraji, na  území hlavného mesta SR, 

Bratislavy, v okrese Bratislava II - Nivy, v mestskej časti Bratislava – Ružinov, na parcelách 

č. (9747/1; 9744/6; 9747/5; 9747/24; 9747/41; 9747/46; 9747/47; 9747/48;9747/49; 

9747/50; 9747/51; 9747/53). Pozemky sú podľa katastra nehnuteľností umiestnené 

v katastrálnom území Bratislava II - Nivy,  v zastavanom území obce. V bezprostrednej 

blízkosti sa nachádza Autobusová stanica Nivy. Celé územie funkčne a ideovo nadväzuje 

na navrhovanú blokovú zástavbu v rámci rozvíjajúcej sa a revitalizujúcej sa zóny bývalej 

Cvernovej továrne-BCT. Územie Zóny BCT je ohraničené Košickou ul., Svätoplukovou 

a Páričkovou ulicou. Vymedzenie riešeného územia pre stavbu „Polyfunkčný súbor 

bytových domov BCT 1, je na ploche vymedzenej pozemkami vo vlastníctve stavebníka.  

Hranice riešeného územia stavby sú nasledovné: 

zo severu:  Páričkova ulica, Bytový dom Pari, Bytový dom Dulovo námestie.

 zo západu:  NKP Pradiareň, Námestie a podzemné garáže pre Pradiareň BCT

 z východu:  Košická ulica       

 z juhu:  Obslužná komunikácia BCT 1 / 2 

A.2.2 Chránené územie a ochranné pásma 

Záber poľnohospodárskeho pôdneho fondu (ppf) resp. Lesného pôdneho 

fondu (lpf) 

Pozemky pod navrhovanou výstavbou sa nachádzajú v zastavanej časti mesta a nie 

sú evidované v poľnohospodárskom pôdnom fonde. So zábermi PPF, alebo LPF sa 

neuvažuje. 

Ochranné pásma 

Počas výstavby i pri  neskoršom užívaní zrealizovaného stavebného diela  nie je 

nutné stanovovať dočasné, ochranné hygienické pásma. Ochranné pásma jestvujúcich 

podzemných i nadzemných inžinierskych sietí a zariadení budú v plnom rozsahu 

rešpektované resp. bude s nimi nakladané v zmysle projektového riešenia príslušnej 

odbornej profesie.  Zvláštne a osobitné opatrenia počas výstavby, v dotyku s podzemnými 
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inžinierskymi sieťami, revíznymi šachtami a ostatnými objektmi a  zariadeniami (napr. 

v majetku SPP, a.s., ZSE, a.s. a Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Bratislava)  budú 

spresnené v samostatných projektových riešeniach jednotlivých profesií (problematika 

trvalého prístupu majiteľov a správcov I.S. k zariadeniam počas výstavby a poloha 

dočasných objektov zariadenia staveniska voči ochranným pásmam týchto zariadení). So 

vznikom nových ochranných pásiem je uvažované iba v rozsahu novo položených I.S. 

Počas výstavby polyfunkčného objektu budú ochranné pásma jestvujúcich I.S. a ich 

technických zariadení rešpektované v zmysle platnej legislatívy SR a projektového 

riešenia príslušných odborných profesií. Zvláštne a osobitné opatrenia počas výstavby, v 

dotyku s predmetnými inžinierskymi sieťami, revíznymi šachtami, vpusťami a ostatnými 

objektmi a technickými zariadeniami lokality pozri samostatné projekty odborne 

spôsobilých projektantov a vyjadrenia príslušných majiteľov a správcov sietí. 

Polohopisné a výškopisné zakreslenie podzemných, nadzemných, dočasných i trvalých I.S. 

riešeného územia tvorí nedeliteľnú súčasť predmetnej projektovej dokumentácie. 

A.2.3 Prieskumy a merania  

V prípravnej fáze projektu bol na stavebných parcelách prevedených viacero 

prieskumov, posudkov a skúšok objednaných stavebníkom. Ich cieľom bolo preveriť 

vhodnosť investičného zámeru na tomto území. 

a. Podrobný inžiniersko-geologický prieskum 

Realizovala firma TRANSIAL, spol. s r.o., Podunajská 25, 821 06 Bratislava  

v Marci  (Březen) 2018. 

Zhodnotenie výsledkov podrobného inžinierskogeologického 

a hydrogeologického prieskumu pre bývalý areál BCT. Záujmové územie sa nachádza 

v areáli bývalého BCT. Ohraničené je ulicami Košická, Svätoplukova a Páričkova.  Zo 

získaných výsledkov vyplývajú nasledovné závery : 

• Územie je poznačené dlhodobou prestavbou BCT 

• Z hľadiska geologického je budované stratigrafickými útvarmi kvartéru a neogénu 

• Stratigrafická hranica medzi kvartérom a neogénom bola zistená v úrovni 120,35 
m n.m. až 123,68 m n.m. 
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• Neogénne sedimenty vekovo zaraďujeme do najvrchnejšieho neogénu a to do 
panonu až pontu. Sedimentácia je charakteristická pre zanikajúcu sedimentačnú 
panvu. Bezprostrednú podložnú vrstvu v podloží štrkov vytvárajú piesky ílovité.  
Nepriepustné íly sa nachádzajú v hĺbke 23,3 m p.t (113,09 m n.m. ) ( až 29,0 m p.t. 
(107,70 m n.m. ) 

• Kvartér je tvorený fáciami antropogénnych a fluviálno jazerných sedimentov 

• Fácia antropogénnych sedimentov modeluje reliéf terénu. V podloží budov 
objektov BCT sa nachádzajú podzemné priestory, ktoré  boli z časti zasypané. 
Tvorené sú siltmi so stavebným odpadom v podobe betónových kvádrov, tehál, 
plechov, oceľových potrubí a podobne 

• Fácia fluviálno jazerných sedimentov je tvorená subfáciou nivných a dnových 
sedimentov 

• Subfácia nivných sedimentov  z litologického hľadiska tvoria silty a silty piesčité 

• Subfáciu dnových sedimentov tvoria štrky so zlou až dobrou zrnitosťou. Vekove 
patria k najmladším  terasám Dunaja 

• Hydrogeologické pomery sú ovplyvnené geologickou stavbou územia , zrážkami 
a stavom Dunaja 

• Podzemná voda nevytvára agresívne prostredie pre betónové konštrukcie 

• Podzemná voda z dôsledkov mernej vodivosti vytvára agresívne prostredie 
oceľovým konštrukciám, ktoré budú uložené v zemi a prídu do styku s náporovými 
vodami 

• Pre statické dimenzovanie základov podzemných priestorov treba uvažovať 
s maximálnou zistenou hladinou podzemnej vody na úrovni 131,5 m n. m 
a minimálnou hladinou podzemnej vody na úrovni 131,7 m n.m. 

• Hladina podzemnej vody je voľná a koeficienty filtrácie kf =  9,93. 10-4 až 1,14.10-3 
m.s-1 

• Podložné íly považujeme za nepriepustné s kf = 5,93.10-9 m.s-1 

• Prostredie má vysokú priepustnosť s vysokými špecifickými výdatnosťami q = do 
50 l.s-1 

• Pri predpokladanom založení základovej dosky je potrebné dosiahnuť suchu 
stavebnú jamu a to odčerpaním podzemnej vody naspäť mimo stavebnú jamu do 
prirodzeného prostredia 

• Tesniacu stenu je potrebné votknúť 1,5 metra do neogénnych ílov                                                              
Základová doska sa bude nachádzať na štrkoch uľahlých so zlou zrnitosťou a na 
pieskoch ílovitých.  

• Navrhujeme vykonať doplnkový geologický prieskum pre vykonávací projekt. 
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• Hladina podzemnej vody je nestála a preto je potrebné realizovať režimové 
merania hladiny podzemnej vody v cykle 1 týždňa 

b. Inžiniersko-geologický prieskum 

Dodatočne investor poveril projekčnú a konzultačnú geotechnickú kanceláriu 

Geotechnik SK vypracovaním odborného názoru- konzultácie a zhodnotenia založenia 

predmetnej stavby Polyfunkčný súbor BCT 1,2 a 3- Cvernovka:  

Hydro-geologické pomery - Na území bola zistená hladina podzemnej vody 

(HPV)v hĺbke cca 6 m pod terénom v nadmorskej výške 130,48-130,97. Kolektorom sú 

štrkové sedimenty s priepustnosťou 2,8. 10-3 m.s-1. -výsledok reálnej čerpacej skúšky z 

roku 1973 (ZMDŽ). Z hydrologického hľadiska hovoríme o kolektore tvorenom 

korytovými štrkmi Dunaja a neogénnymi pieskami. HPV je dotovaná vodami z Dunaja a je 

priamo závislá od momentálneho vodného stavu Dunaja. Pre ďalšie prepočty a návrhy 

bolo v DSP odporúčané uvažovať s reálnou HPV 131,5 m n.m, pre výpočty vztlakového 

namáhania HPV storočnú 134,00 m n.m.  

Geodynamické javy - Vzhľadom na rovinatý reliéf záujmového územia sa 

neočakáva náchylnosť k vzniku geodynamických javov. Z hľadiska stability je územie 

stabilné.  

Seizmicita - Podľa “Seizmotektonickej mapy Slovenska“ (STN 73 0036) sa 

záujmové územie nachádza v seizmickej oblasti intenzity zemetrasenia 6° stupnice 

makroseizmickej intenzity MSK-64. Záujmová oblasť Bratislavy sa nachádza cca 25 km 

juhovýchodne od hranice zdrojovej zóny Pernek so základným seizmickým zrýchlením 

0,6 m.s-2 a cca 80 km severozápadne od hranice zdrojovej zóny Komárno so základným 

seizmickým zrýchlením 1,5 m.s-2. Záujmové územie sa nachádza v oblasti seizmického 

rizika označenej 4 a návrhové seizmické zrýchlenie pre danú lokalitu je 0,3 m.s-2. 

Chemické rozbory zemín - V rámci riešenej časti zóny BCT bola zistená 

environmentálna záťaž klasifikovaná ako pod limitnými hodnotami. V rámci PD nie je 

potrebné riešiť sanáciu kontaminácie územia.  

c. Hodnotenie základových pôd z hľadiska rizika vnikania Rn-222 do budov 

Firmou Transial, spol. s r.o., Podunajská 25, 821 06 Bratislava, vyhotovený 

február 2018. Hodnota III. kvartilu objemovej aktivity radónu v premeriavanom území je 
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8,9 kBq.m-3. Pretože hodnota III. kvartilu nameraných hodnôt objemovej aktivity radónu 

v premeriavanom území Q=8,9 kBq.m-3 v danom prípade neprekročila prvú limitnú 

hranicu, pozemok je zaradený do kategórie nízkeho radónového rizika. 

Na danom premeriavanom území nie je prekročená odvodená zásahová úroveň, 

preto nie je potrebné vykonanie opatrení proti prenikaniu radónu z podložia stavieb. 

d. Monitorovanie podzemnej vody pre overenie kontamináciou chlórovanými 

uhľovodíkmi 

Vykonala firma AQUA-GEO, spol. s r.o., Škultétyho 4, 831 03 Bratislava, 

v decembri 2019 odbery vzoriek podzemných vôd na lokalite BCT - Bratislava na 

pozemkoch BCT-2 a BCT-3. Cieľom prác je posúdenie kvality podzemných vôd v určených 

objektoch a v určenom rozsahu sledovaných ukazovateľov. 

Na základe výsledkov terénnych meraní a laboratórnych chemických analýz 

možno skonštatovať, že podzemná voda na lokalite je z hľadiska chemického zloženia a 

kvality rozmanitá. Vo všeobecnosti je podzemná voda lokality sekundárne ovplyvnená, čo 

sa prejavuje prevažne vo zvýšení hodnôt vodivosti, prípadne v zmene niektorých ďalších 

terénnych ukazovateľov (nízky obsah rozpusteného kyslíka, prípadne zvýšenej hodnoty 

pH). V rámci chemického zloženia sa prejavilo aspoň v niektorom z objektov zvýšenie 

obsahov sodíka, draslíka, bóru, prípadne arzénu a to nad hodnoty obvyklé pre daný typ 

prírodného prostredia. Naopak obsah organických ropných látok je v danej vode celkovo 

nízky, podobne ako aj hodnoty väčšiny zo sledovaných špecifických organických látok 

(BTEX, PAU, ftaláty, chlórbenzény, chlórfenoly).   

e. Aktualizácia dopravno-kapacitného posúdenia dopravy v lokalite 

Dopravné riešenie Zóny BCT vrátane „Polyfunkčného súboru BCT1, Bytové domy“ 

bolo dopravne kapacitne posúdené - „Zóna BCT - Bratislava, Dopravno-kapacitné 

posúdenie“, (PUDOS-PLUS, spol. s r.o., Jún (Červen) 2017). 

Na základe výsledkov kumulatívneho dopravno-kapacitného posúdenia zámeru 

BCT a relatívne blízko lokalizovaných ostatných zámerov možno konštatovať, že 

posúdenie preukázalo dostatočnú kapacitu existujúcej a pre BCT potrebnej cestnej 

infraštruktúry pre prijatie nového dopravného potenciálu generovaného týmito zámermi. 
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Tento záver je viazaný na východiská pre spracovanie tejto dokumentácie a pri ich 

nenaplnení nemusí byť platný. 

Pre samotný zámer BCT z tohto posúdenia vyplývajú čiastkové opatrenia prevažne 

organizačnej povahy, ktoré možno zhrnúť nasledovne: 

- Upraviť organizáciu dopravy na vstupe Páričkovej ul. (od Dulovho nám.) do 

križovatky so Svätoplukovou ul. v zmysle riešenia použitého v simulácii; 

- Vytvoriť dopravné napojenie záujmového územia na Svätoplukovu ul. v zmysle 

riešenia použitého v simulácii; 

- Upraviť organizáciu dopravy na Dulovom nám. v zmysle riešenia použitého v 

simulácii pre popoludňajšiu špičkovú hodinu; 

- Smerovo obrátiť jednosmerný režim na relevantných úsekoch ulíc: Koceľova 

(úsek Svätoplukova – Koceľova), Kvačalova (úsek Bazová – Koceľova) a Bazová (úsek 

Svätoplukova – Kvačalova). ” 

A.2.4 Pripojenie stavby na dopravnú a technickú infraštruktúru  

Dopravná infraštruktúra 

Predmetná stavba a jej územie bude dopravne napojená prostredníctvom 

podzemnej kruhovej križovatky riešenej v rámci samostatnej projektovej dokumentácie 

“Námestie a podzemné garáže pre Pradiareň BCT” vyúsťujúcej do ulice Košickej a 

vjazdom do územia riešeným v samostatnej projektovej dokumentácií “BCT, úprava 

priľahlých komunikácii a technickej infraštruktúry“ napájajúcim sa na Svätoplukovu 

ulicu. Napojenie na ostatné mestské časti je zabezpečené mostom Apollo a Prístavným 

mostom. 

Napojenie na inžinierske siete 

Objekty budú napojené na inžinierske siete (vodovod, kanalizácia, plynovod, 

silnoprúd, slaboprúd, horúcovod,... ). Riešenie napojení – viď. časti prislúchajúce k 

jednotlivým stavebným objektom. 
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A.3 Členenie stavby na stavebné objekty  

A.3.1 Hlavné stavebné objekty BCT1  

SO 1.2 – Podzemná garáž 

SO 1.3 – BCT1 – Bytový dom – sekcia AB 

SO 1.4 – BCT1 – Bytový dom – sekcia CD 

SO 1.5 – BCT1 – Bytový dom – sekcia EF 

A.3.2 Vonkajšie inžinierske objekty BCT1  

SO 1.2.1 – Spevnené plochy garáže a zelená strecha garáže 

SO 1.12 – Stojisko pre komunálny odpad 

SO 1.13 – Oplotenie 

SO 1.14 – Oporné múry 

SO 1.20 – Spevnené plochy 

SO 1.21 – Parkovacie miesta 

SO 1.30 –Areálový vodovod 

SO 1.31 – Areálová splašková kanalizácia 

SO 1.32 – Dažďová kanalizácia 

SO 1.33 – Polievací vodovod  

SO 1.34 – Požiarny vodovod 

SO 1.40 – Areálový rozvod horúcovodu BCT 1 

SO 1.41 – Areálový rozvod plynu 

SO 1.51 – Prípojky NN 

SO 1.52 – Vonkajšie osvetlenie  
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SO 1.53 – Slaboprúdové prípojky 

SO 130 – Prípojka vody BCT 1 

SO 135 – Prípojka kanalizácie BCT 1 

SO 160 – Prípojka plynu BCT 1 

A.3.3 Prevádzkové súbory BCT1 

PS 1.1 – Odovzdávacia stanica tepla BCT 1 

PS 1.2 – Dieselagregát BCT 1 

PS 1.3 – Výťahy „AB“ 

PS 1.4 – Výťahy „CD“ 

PS 1.5 – Výťahy „EF“ 

 

BCT 1 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

Obrázok A.3 – Koordinačný situačný výkres z podkladovej PD 
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A.4 Celkový popis stavby 

A.4.1 Stavebno-Architektonické a urbanistické riešenie stavby  

Priestor Polyfunkčného súboru BCT1, bytové domy získava vďaka významu zóny 

a atraktívnej špecifickej polohe v nej významné miesto v urbanistickej hierarchii širšieho 

spádového územia. Symbolika prepojenia dáva tomuto uzlu akcentujúci význam a je 

charakteristickým pre využitie jeho územia. Urbanisticky a následne architektonicky 

kvalitné dotvorenie priestoru zámeru Polyfunkčný súbor BCT1, bytové domy s ohľadom 

na vyššie uvedené súvislosti, na samotné rozvíjanie historickej identity Bratislavy, 

prispeje ku kvalitnému a plnohodnotnému rozvoju tejto časti mesta. 

Situovanie objektu navrhovaného zámeru v zóne bývalej Cvernovej továrne bude 

prínosom pre zvýšenie spoločenskej atraktivity daného územia. Svojim umiestnením v 

území a identickým tvarovým riešením objekt vhodne reaguje na okolitý kontext, 

podporuje kvalitnejšie prepojenie verejných priestorov dotykových území a dotvára 

rôznorodosť prostredí pre rozmanité spektrum využitia. Navrhovaným hmotovým 

ustúpením 1. nadzemného podlažia bude vytvorený priestor pre rozšírenie verejného 

priestoru Košickej ulice. Vytvorenie prevádzok v dotyku s okolitými ulicami 

a novovznikajúcim námestím rozšíri polyfunkčný parter územia a obohatí spektrum 

verejných priestorov. 

Podľa projektu je 1.NP = 0,000 = 137,5 m n. m.  Základová škára pod 3.PP je 

v hĺbke 125,4 m. n. m (-12,1 m). Maximálna výška atiky je  164,2 m. n. m. (+26,7 m) 

a najvyšší bod je 165,9 m. n. m. (28,4 m). Výška objektu rešpektuje skutočnosť, 

že  navrhovaný objekt je súčasťou územia kompaktného mesta. V platnom územnom 

pláne hl. mesta je zóna BCT stanovená ako hranica výškovej segregácie medzi 

pamiatkovou zónou centrálnej mestskej oblasti a tzv. obalovým priestorom kompaktného 

mesta.  

Hlavná nosná konštrukcia objektu je tvorená železobetónovým obojsmerným 

systémom tvoreným zvislými a vodorovnými konštrukciami. Trieda betónu, ako aj jeho 

zloženie a stupeň vystuženia sa líši v závislosti na umiestnení a požiadavkách na 

konštrukcie. Nosné systémy budú bližšie špecifikované pre jednotlivé hlavné stavebné 

objekty. 
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A.4.2 Charakteristika hlavných stavebných objektov 

SO 1.2 - Podzemná garáž 

Stavebný objekt SO1.2 podzemná garáž je v nadzemnej časti členený na tri 

samostatne stojace viacpodlažné bytové domy (SO1.3, SO1.4, SO1.5) a nezastavanú časť 

vnútrobloku projektovanú ako kombináciu intenzívnej vegetačnej strechy, predzáhradok 

a spevnených plôch. Pôdorysný tvar suterénu je nepravidelný o celkovej ploche cca 5 626 

m2. Podzemná garáž je situovaná pozdĺž celého polyfunkčného súboru BCT1 a spolu 

s bytovými domami tvorí jeden komplexný celok. Skladá sa z troch podzemných podlaží. 

Podzemná garáž je dopravne napojená prostredníctvom príjazdovej rampy z Páričkovej 

ulice a prostredníctvom podzemnej okružnej križovatky napojenej z Košickej ulice. Zo 

statického hľadiska je objekt podzemných garáži koncipovaný ako monolitická dosko - 

stĺpová konštrukcia založená na kombinácii hlbinných a plošných základov vo 

vzájomnom spolupôsobený základovej dosky a vŕtaných pilót technológie CFA. Podzemná 

garáž má kapacitu 482 parkovacích miest. Okrem parkovania sa v podzemných 

podlažiach nachádzajú priestory technického zabezpečenia budovy a pivničné kobky pre 

byty. 

Počet podzemných podlaží    3     

 Hĺbka základovej škáry    125,40 m n. m. = -12,100 m 

 Hrubá podlažná plocha podzemných podlaží 16 834,5 m2   

 Úžitková plocha     15 611,2 m2   

 Počet parkovacích miest    482    

 Podlažná plocha 1.PP    5 582,8 m2   

 Podlažná plocha 2.PP    5 625,9 m2   

 Podlažná plocha 3.PP    5 625,9 m2 

SO 1.3 – BCT1 – Bytový dom – sekcia AB 

Bytový dom je súčasťou polyfunkčného súboru BCT1 - bytové domy. 1. nadzemné 

podlažie tvorí kombinovanú funkciu - polyfunkčnú časť s funkciou maloobchodných 

prevádzok a nebytové priestory pre dočasné ubytovanie. SO1.3 bytový dom AB sa 

rozdeľuje na dve sekcie – sekcia A a B. Sekciu A tvorí 7 nadzemných podlaží a sekciu B 8 

nadzemných podlaží. Najvyššie poschodia menia dispozíciu typického podlažia a vo 

viacerých miestach ustupuje budova smerom do vnútra. Nosný systém objektu je 
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koncipovaný ako monolitický dosko stenový. Na 1.-8. nadzemnom podlaží ponúkajú spolu 

57 bytov a 12 nebytových priestorov pre dočasné ubytovanie a 7 obchodných priestorov. 

Byty budú v maximálnej možnej miere priečne prevetrávané a preslnené. 

Zastavaná plocha     837 m2   

 Počet nadzemných podlaží    8    

 Výška atiky objektu      163,70 m n. m. = 26,200 m 

 Najvyšší bod zariadení TZB    165,40m.n.m. = 27,9 m

 Hrubá podlažná plocha nadzemných podlaží 6 024,9 m2   

 Úžitková plocha     4 925,2 m2   

 Počet bytových priestorov    57    

 Počet nebytových priestorov   12    

 Počet obyvateľov     165    

 Predpokladaný počet zamestnancov  7    

 Čistá úžitková plocha obchodov a služieb  241,2 m2   

 Čistá úžitková plocha stravovacích zariadení 0 m2 

SO 1.4 – BCT1 – Bytový dom – sekcia CD 

Bytový dom je súčasťou polyfunkčného súboru BCT1, bytové domy. 1. nadzemné 

podlažie tvorí kombinovanú funkciu - polyfunkčnú časť s funkciou retailových prevádzok 

a nebytové priestory pre dočasné ubytovanie. Pôdorysný obrys bytového domu CD v 

tvare L je polohovo umiestnený medzi SO1.3 a SO1.5 a oddelený dilatačnou škárou 3cm. 

SO1.4 bytový dom CD sa rozdeľuje na dve sekcie – sekcia C a D. Obidve sekcie tvorí 8 

nadzemných podlaží. Polyfunkčný charakter prízemia je v bloku D doplnený dvomi 

apartmánovými jednotkami zo strany átria. Najvyššie poschodie mení dispozíciu 

typického podlažia a vo viacerých miestach ustupuje smerom do vnútra. Nosný systém 

objektu je koncipovaný ako monolitický dosko stenový v kombinácii so stĺpovým v úrovni 

1NP. Na 1.-8. nadzemnom podlaží ponúkajú spolu 78 bytov a na 23 nebytových priestorov 

pre dočasné ubytovanie. Byty budú v maximálnej možnej miere priečne prevetrávané 

a preslnené. 

Zastavaná plocha     1 210 m2   

 Počet nadzemných podlaží    8    

 Výška atiky objektu     164,20 m n. m. = 26,700 m 

 Najvyšší bod zariadení TZB    165,90 m n. m. = 28,400 m 
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 Hrubá podlažná plocha nadzemných podlaží 9 094,9 m2   

 Úžitková plocha     7 492,9 m2   

 Počet bytových priestorov    78    

 Počet nebytových priestorov   23    

 Počet obyvateľov     250    

 Predpokladaný počet zamestnancov  11    

 Čistá úžitková plocha obchodov a služieb  213,8 m2   

 Čistá úžitková plocha stravovacích zariadení 308,1 m2 

SO 1.5 – BCT1 – Bytový dom – sekcia EF 

Bytový dom je súčasťou polyfunkčného súboru BCT1, bytové domy. 1. nadzemné 

podlažie tvorí kombinovanú funkciu - polyfunkčnú časť s funkciou retailových prevádzok 

a nebytové priestory pre dočasné ubytovanie. SO1.5 bytový dom EF sa rozdeľuje na dve 

sekcie – sekcia E a F. Sekciu E tvorí 8 nadzemných podlaží a sekciu F 7 nadzemných 

podlaží. Nosný systém objektu je koncipovaný ako monolitický dosko stenový 

v kombinácii so stĺpovým v úrovni 1NP. Na 1.-8. nadzemnom podlaží ponúkajú spolu 67 

bytov a 30 nebytových priestorov pre dočasné ubytovanie. Byty budú v maximálnej 

možnej miere priečne prevetrávané a preslnené. 

Zastavaná plocha     1 191 m2   

 Počet nadzemných podlaží    8    

 Výška atiky objektu      164,20 m n. m. = 26,700 m 

 Najvyšší bod zariadení TZB    165,90 m n. m. = 28,400 m 

 Hrubá podlažná plocha nadzemných podlaží 8 396,1 m2   

 Úžitková plocha     6 972,7 m2   

 Počet bytových priestorov    67    

 Počet nebytových priestorov   30    

 Počet obyvateľov     225    

 Predpokladaný počet zamestnancov  11    

 Čistá úžitková plocha obchodov a služieb  252,5 m2   

 Čistá úžitková plocha stravovacích zariadení 329,9 m2 
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A.4.3 Charakteristika vonkajších inžinierskych objektov 

SO 1.2.1 – Spevnené plochy garáže a zelená strecha garáže  

Spevnené plochy garáže a zelená strecha garáže sa nachádza v rámci átria 

polyfunkčného súboru BCT1, Bytové domy. Skladať sa bude zo sadových úprav 

a pororoštových chodníkov a predzahrádok s oplotením. 

SO 1.12 Stojisko pre komunálny odpad 

Stojisko bude pozostávať z typových prvkov polo zapustených kontajnerov značky 

MOLOK, zabezpečené RFID čipom – sprístupnené len obyvateľom bytových domov. 

Stojiská budú pre separovaný a zmiešaný odpad. Rozmery stojiska sú zrejmé s projektovej 

dokumentácie. Samotný stavebný objekt SO 1.12 Stojiská pre komunálny odpad je členený 

na 2 časti: 

• Pre objekt ABCD: na hranici príjazdovej komunikácii BCT 0 a bytového domu CD 

pri vyrovnávajúcich schodoch do podlubia objektu – pre sekcie bytových domov 

AB a CD. Obsahuje sadu 8ks polozapustených veľkokapacitných kontajnerov pre 

komunálny a separovaný odpad.  

Typ odpadu, počet a kapacita kontajnerov:     

 Papier – 2 x 5m3 (spolu 10 m3)       

 Plast - 2 x 5m3 (spolu 10 m3)       

 Sklo – 1 x 5m3 (spolu 5 m3)        

 Komunálny odpad -3 x5m3 (spolu 15 m3) 

• Pre objekt EF: rámci areálu átria pri rampe do garáže – pre sekcie bytových 

domov E,F. Obsahuje sadu 8ks polopodzemných veľkokapacitných kontajnerov 

pre komunálny a separovaný odpad.  

Typ odpadu, počet, a kapacity kontajnerov:      

 Sklo - 1 x 5m3
  (spolu 5 m3)        

 Komunálny odpad - 3 x 5m3
 (spolu 15 m3)      

 Papier - 2 x 5m3
 (spolu 10 m3)       

 Plast - 2 x 5m3
 (spolu 10 m3) 
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SO 1.13 Oplotenie 

Objekt SO 1.13 Oplotenie sa nachádza v rámci átria polyfunkčného súboru BCT1, 

Bytové domy, vo väčšom rozsahu na hranici átria od susedného objektu na Paričkovej ulici 

a oplotenie na oporných múroch na vyrovnávajúcich schodoch a zábradlie na 

vyrovnávajúcich schodoch a zábradlie na terase pri sekcii F. Oplotenia je navrhnuté  

z výrobného sortimentu od firmy DIRICKX EXALT ORIGIN s povrchovou úpravou 

s farebnou úpravou RAL 8002. Z výrobného sortimentu tejto firmy sú jednotlivé 

segmenty oplotenia, ako aj bráničky do priestoru átria. Bráničky budú na 

elektromagnetický čip – bližšia špecifikácia – viď elektro časť. Oplotenie bude kotvené do 

ustúpených základových pätiek z betónu triedy pevnosti C20/25. 

SO 1.14 Oporné múry  

V rámci polyfunkčno bytového súboru BCT1 budú v átriovej časti realizované 

rozsiahle zemné násypy a spevnené plochy. Výškový predel medzi násypmi a zníženými 

časťami formujú oporné múry. Na základe vyhotovenia môže kategorizovať oporné múry 

ako betónové prefabrikované a monolitické prvky. 

Prefabrikovane oporné mury sú osadené pozdĺž budovy a oddeľujú zníženú časť 

(predzáhradky a vstupy do budovy) od násypov. Sú vyhotovené ako masívne 

prefabrikované dielce s hmotnosťou od cca 3-11 ton na dielec. Z materiálového zloženia 

sú zhotovené z betónu kategórie C25/30-XC2-CL 0,4-Dmax 16-S3. Prefabrikované oporné 

múry budú vždy uložené na zrovnávacie lôžko zo suchého betónu.  

Monolitický oporný múr ohraničuje a zároveň predeľuje zemný nasyp od 

chodníkov. Výškové a polohové osadenie je nesúrodé. Oporný múr je osadený na rozhraní 

budovy a časti spätných násypov prvého podzemného poschodia.  

Na vstupe do budovy z átria v bloku A je výškový rozdiel preklenutý 

prostredníctvom dvojramenného prefabrikovaného schodiska . Z dôvodu predpokladu že 

v zimných mesiacoch bude povrch vystavený účinkom soli a rozmrazovania musí byť pri 

výrobe použitý betón odolný stupňu vplyvu prostredia kategórie XD3, XF4. 

Rovnaká požiadavka na kvalitu betónu platí aj pre prefabrikované ramená 

vyrovnávacieho schodiska pozdĺž hlavnej vstupnej rampy v bloku F. Schodisko je 
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koncipovane ako kombinácia monolitu tvoreného základovou doskou o hrúbke 250mm 

a trojicou 200 mm hrubých stien.  

SO 1.20 Spevnené plochy  +  SO 1.21 Parkovacie miesta  

Z hľadiska dopravného prístupu si výstavba vyžaduje vytvorenie parkovacích 

stojísk a spevnených plôch, ktoré vychádzajú z existujúcich plôch pri hlavných stavebných 

objektoch. Predmetný stavebný objekt rieši dopravné napojenie na projektovanú 

prístupovú komunikáciu obslužnú,  ako aj vnútroareálové spevnené plochy slúžiace pre 

potreby statickej dopravy a pohybu osôb.  

Rieši konštrukcie spevnených plôch – chodníkov pre chodcov v dotyku 

k bytovému domu AB orientované do ulice Košická, navrhovanej ulice BCT1/2, od 

námestia BCT a ulice Páričková. 

Navrhované plochy parkovania sú prístupné z projektovanej prístupovej 

dokumentácie. Výškovo je prispôsobené projektovanej komunikácii. Plochy pre peších sú 

napojené na existujúce chodníky .  

Exteriérové parkovisko pre osobné automobily je riešené pred objektom v počte 

6ks. Parkovacie plochy sú v rámci riešenej investície navrhované ako statické. Vozovku 

parkoviska zo strany zelene budú lemovať cestné obrubníky s predpokladaným 

prevýšením 10 cm s osadením na stojato. Povrchové vody z parkovacích plôch budú 

odvádzané pomocou dažďovej kanalizácie cez odlučovač ropných látok. Základný rozmer 

parkovacieho státia pre osobné automobily bude cca stanovený na rozmery 2,5x5,3m.  

SO 1.30 Areálový vodovod 

Dokumentácia rieši areálový rozvod vody od vodomernej Šachty a rozvod vody 

v átriu pre napájanie picích fontánok a dopĺňanie retenčnej/akumulačnej nádrže určenej 

ako zdroj vody pre závlahu. Prípojka a vodomerná šachta je súčasťou inej stavby - BCT, 

ÚPRAVA PRIĽAHLÝCH KOMUNIKÁCII A TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY ako SO 130 – 

Prípojka vodovodu BCT1. Súčasťou dokumentácie prípojky je aj kompletné vybavenie 

vodomernej Šachty. Areálový vodovod pozostáva z troch vetiev: 

• Vetva ABC ktorá napája objekt ABC z vodomernej šachty – PE100 RC PN16 d90 

o dĺžke cca 9m 
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• Vetva DEF ktorá napája hydrant nadzemný DN150 (TVL DN150 PN16 o dĺžke cca 

1,5m) a objekt DEF z vodomernej Šachty – PE100 RC PN16 d90 o dĺžke cca 8m 

• Vetva areálového vodovodu ktorá napája dve picie fontánky a armatúrnu Šachtu – 

dopúšťanie nádrže – PE100 RC PN16 d40 o dĺžke 54m 

SO 1.31 Areálová splašková kanalizácia  

Dokumentácia rieši areálovú splaškovú kanalizáciu od revíznej šachty RŠ a ŠS1 po 

objekt BCT1. Prípojka a revízna šachta RŠ je súčasťou inej stavby - BCT, ÚPRAVA 

PRIĽAHLÝCH KOMUNIKÁCII A TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY ako SO 135 – Prípojka 

kanalizácie BCT1. 

• Množstvo splaškovej vody vychádza z potreby pitnej vody. 

• Areálová kanalizácia pozostáva z dvoch vetiev: 

• Vetva ABC, ktorá napája objekt ABC z revíznej šachty RŠ – KG-2000 PP SN10  

o dĺžke cca 4m 

• Vetva DEF ktorá napája objekt DEF z revíznej šachty Šs1 – KG-2000 PP SN10  

o dĺžke cca 4+2m 

SO 1.32 Dažďová kanalizácia  

Dokumentácia rieši areálovú dažďovú kanalizáciu, odvádzajúcu dažďovú vodu zo 

striech, balkónov a plôch s predzáhradok do vsaku so zadržaním v retenčnej nádrži. Nádrž 

je zároveň určená ako zdroj vody pre závlahu. 

Výpočet bilancií pre návrh kanalizácie je robený s periodicitou pre 5 ročný dážď. 

Plochy striech balkónov a ostatných odvodňovaných plôch sú prerozdelené do 4roch 

vsakovacích objektov. Vsaky VO1 a VO2 sú súčasťou tejto dokumentácie, vsaky VO3 a VO4 

už nie – BCT0 (množstvo zrážok bolo, ale autorom riešených vsakovacích objektov 

započítané). Výpočet pre návrh vsakovacích objektov je robený s periodicitou pre 20 

ročný dážď. Ako filtračný koeficient bol prebraný koeficient 7.75.10-4 z dodaného 

hydrogeologického prieskumu, v ktorom bola určená aj hladina spodnej vody na kótu 

131,610 m n.m. Toto však nie je namerané maximum, podzemná voda môže v prípade 

povodní na Dunaji vystúpať až na 133,3 m n.m. V tomto prípade je však dočasne 
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nefunkčný. Návrh veľkosti akumulácie je robený pre bilancie požadované pre závlahu 

a v zmysle hygienického hľadiska a zadania nezadržiavať vodu pre závlahu viac ako 3 

týždne. Návrh uvažuje s týždenným zadržaním s použitím pre závlahu. 

Odvodnenie striech a terás je riešené vpustami a odpadovými potrubiami vo 

vnútri objektu (rieši projekt ZTI pre daný objekt). Potrubia sú v suteréne pod stropom 

vedené až na stenu, odkiaľ pokračujú ako prípojky areálovej kanalizácie. Tie sú pripojené 

na areálové stoky cez revízne šachty. Odvodnenie balkónov je riešené v rámci stavby 

BCT1 a je ukončené na teréne lapačmi strešných splavenín. Odtiaľto je potrubie riešené 

(až na výnimky) ako súčasť areálovej dažďovej kanalizácie a samostatnou kanalizáciou 

napojené do revíznych šácht areálovej dažďovej kanalizácie. Líniové odvodnenie 

z komunikácii a z chodníkov odvádza vody do dažďovej kanalizácie.  

Zelené plochy ktoré dokážu odvádzať prirodzene dažďové vody do átria sú riešené 

s prirodzeným odvodom. Časti ako predzáhradky, vstupy do objektov a nespevnené 

chodníky v átriu sú riešené odkanalizovaným samostatnými vetvami do dažďovej 

kanalizácie. 

Areálová kanalizácia sa skladá z  potrubí: 

• Hlavná stoková sieť je riešená 5 stokami. 

• Prípojky z objektu a od líniových odvodnení spevnených plôch 

• Vetvy odvodnenia od lapačov strešných splavenín 

• Vetvy odvodnenia od drenážnych rebier a liniového odvodnenia zatrávnenej 
plochy 

Objekty na areálovej dažďovej kanalizácii: 

• Revízne šachty 

• Filtračné šachty 

• Retenčná/akumulačná nádrž 

• Vsakovacie objekty 
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SO 1.33 Polievací vodovod 

Dokumentácia rieši polievací rozvod vody od Armatúrnej Šachty (resp. retenčnej 

nádrže) až po miesto napojenia na šachty závlahy. Potreba vody pre závlahu je v prípade 

suchých mesiacov 64m3/týždeň jedná sa o navýšenie potreby pitnej vody. 

Maximálna potreba vody je 12,5m3/deň. 

Prietok pre dopúšťanie závlahy = 1l/s = 3,6m3h 

Pripojovacie požiadavky závlahy: 

3 odberné miesta, súčasnosť 1/3, každý výtok 0,9l/s a tlak 4,9BAR 

Retenčná nádrž je dodávkou SO1.32 areálová dažďová kanalizácia. Je navrhnutá 

ako prefabrikovaná nádrž o navrhovanom objeme 40m3 (užitočnom 30m3) – v zmysle 

dokumentácie DSP. 

Pre akumuláciu vody pre závlahu sa v suchých mesiacoch bude používať 

dopúšťanie pitnej vody (rieši SO1.30).V tomto prípade je užitočný objem zásoby 14m3. 

V prípade daždivých mesiacov sa objem navýši až po prepadové otvory na 30m3. V nádrži 

ostáva cca 6m3 nevyužívaného objemu vody (kalová časť, ochrana čerpadla pre nasatím 

vzduchu), ktorý sa nedá vypustiť cez stavidlo do vsaku. 

Armatúrna šachta je navrhnutá ako ŽB prefabrikovaná šachta s tesným 

uzamykateľným poklopom a vstupným komínom KLARTEC 2,05x1,4x1,8m. 

Ako čerpadlo bolo navrhnuté vodárenské ponorné čerpadlo GRUNDFOS SQE 5-70 

osadené na ležato v chladiacom plášti s úchytmi v renenčnej nádrži. Čerpadlo je riadené 

riadiacou jednotkou CU301 (frekvenčným meničom).  

SO 1.34 Požiarny vodovod 

Požiarny vodovod tvorí úsek potrubia od vodomernej Šachty po areálový vodovod 

vetvy DEF pripojovacieho potrubia hydrantu s uzáverom a zemnou súpravou, hydrantom 

a betónovým základom pod pätkovým kolenom. V zmysle DS-SP je požadovaný prietok 

požiarnej vody 18 l/s pre nadzemný hydrant DN150. 

Potreba je 30min zásah = 32,4m3/30min =>32,4m3/h 
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Prietok pre navijaky je 3 l/s. 

Potreba pre 30min zásah = 5,4m3/30min=>5,4m3/h 

Hydrant je navrhnutý JMA-VAG NOVA 150 2xB75+1xA110 (referenčný výrobok). 

SO 1.40 Areálový rozvod horúcovodu BCT1 

Predmetom riešenia projektu je pripojenie Polyfunkčného súboru BCT1 na 

horúcovodnú sieť horúcovodnou prípojkou DN80 – predizolované potrubie v dĺžke 

24,1m, prostredníctvom paralelnej odbočky z hlavného rozvodu horúcovodu. Potrubie 

bude v celej trase uložené na pieskovom lôžku hr.150 mm. Na prípojke je riešená PE 

šachta, kde sa osadia kombinované predizolované ventily, ktoré pozostávajú z 

odvzdušňovacieho ventilu DN25, uzáveru DN80, odvzdušňovacieho ventilu DN25 na 

prívodnom aj vratnom potrubí. Navrhnutá je PE šachta s priemerom Ø 1200 mm a 

s liatinovým poklopom D400 s priemerom Ø 800 mm a bude situovaná bezprostredne za 

pripojením na hlavný rozvod v zelenej ploche na Košickej ulici. Šachta bude opatrená 

uzamykateľným poklopom, ktorý zamedzuje vstup do šachty nepovolaným osobám. 

Z paralelnej odbočky DN250/80 v lomovom bode L1 bude predizolované potrubie DN80 

vedené v dĺžke 3,5m k lomovému bodu L2-90°. V lomovom bode L2 budú osadené 

predizolované oblúky 90°. Trasa horúcovodnej prípojky je vedená v zeleni a pod cestnou 

komunikáciou. V zmysle statického posudku potrubia horúcovodnej prípojky spĺňajú 

podmienky mechanickej odolnosti a nie je potrebná realizácia betónovej roznášacej 

platne na ochranu potrubia. 

Spádovanie prípojky 0,3% bude smerom od hlavného rozvodu k odovzdávacej 

stanici tepla, kde je navrhnuté vypúšťanie prípojky cez dochladzovacie zariadenie 

pripojené na prívod pitnej vody a odvod do schladzovacej jímky. 

Dilatácie horúcovodného potrubia sú kompenzované v klasických „L“ 

kompenzátoroch, v prirodzenom lomení trasy. 

Parametre navrhovanej horúcovodnej prípojky: 

Druh siete:     Horúcovodná prípojka,  

 Systém:     Dvojrúrový,    

 Teplonosná látka – zimná prevádzka: Horúca voda 115/55 °C,  
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 Teplonosná látka – letná prevádzka: Teplá voda 75/50 °C,  

 Maximálny prevádzkový tlak:  2,0 MPa,    

 Menovitý tlak:    2,5 MPa,    

 Celková potreba tepla:   1,795 MW,    

 Dimenzia potrubia:    DN80/180 s alarmsystémom, 

 Materiál potrubia:    Oceľové predizolované potrubie  

 Tep. izolácia potrubia:   Izolačná tr. 2: hr.45mm (prívodné aj 

vratné potrubie)          

 Opláštenie:     PE-HD     

 Dĺžka projektovanej trasy:   DN80 v dĺžke 24,10 m 

Inštalovaný výkon OST:  

K-OST Decon WARMLINE   UK+VZT    – 1.290kW 

TPV pre SO 1.3   – 120 kW 

TPV pre SO 1.4 a SO 1.5  – 340 kW 

Celkom:   1.750 kW 

Do OST bude potrubie privedené z Košickej ulice a bude prechádzať obvodovou 

stenou 1.PP. Na prechode predizolovaného potrubia sa osadí gumenná prechodka.  

Predizolované potrubie končí 500mm za stenou OST koncovým tesnením izolácie. Ďalej 

pokračuje oceľové potrubie tr.11 353.1 DN80 pod stropom až ku kompaktnej 

odovzdávacej stanici. Horizontálny rozvod v OST bude v osovej výške 3455mm nad 

podlahou. Na vstupe do OST bude osadené vypúšťanie cez dva guľové kohúty DN25, PN40 

do dochladzovacieho zariadenia pripojené na prívod pitnej vody a odvod do 

schladzovacej jímky.  Vypúšťaná zmiešaná voda musí byť ochladzovaná tak, aby voda 

neprekračovala teplotu 40°C. Teleso dochladzovacej súpravy je DN100. 

Na vstupe potrubí do OST budú osadené tlakomery s presnosťou 1,6%, s rozsahom 

0-2,5MPa, Ø = 150-160mm a budú napojené na potrubie cez tlakomerovú kondenzačnú 

slučku a navarovací guľový kohút DN15, PN25. 
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SO 1.41 Areálový rozvod plynu 

Areálový rozvod plynu (SO1.41) nadväzuje a je pokračovaním prípojky plynu pre 

BCT1 (SO160). STL prípojka plynu je ukončená hlavným uzáverom plynu DN25 (d32) v 

zemi, na ktorý bude osadená zemná teleskopická súprava s poklopom. Areálový rozvod 

plynu sa napojí prechodovou tvarovkou za hlavným uzáverom plynu. Potrubie je vedené 

pozdĺž navrhovanej stavby do regulačného zemného modulu plynu typ ME4 S 25 E. 

Areálový rozvod je ukončený uzáverom plynu DN20 v regulačnom zemnom module. Pred 

uzáverom sa osadí prechodová armatúra PE/oceľ (napr. Frialen USTN D32-3/4“). Za 

uzáverom plynu je riešená zaregulovanie plynovodu a vnútorný rozvod plynu v 

samostatnom stavebnom objekte SO1.2, SO1.3, SO1.4, SO1.5. V zemnom module ja 

osadený regulátor typ Francel B25E, gulový uzáver DN 20 a gulový uzáver DN 32, 

odfukové potrubie. Zo zemného modulu pokračuje potrubie D 63*5,8 NTL s tlakom 20kPa 

v zemi ku základom riešeného objektu BCT1, kde cez chráničku prechádza do objektu. Za 

uzáverom DN 32 sa osadí prechodová armatúra PE/oceľ. Za vstupom potrubia v objekte 

sa osadí prechodová armatúra PE/oceľ. 

SO 1.51 Prípojky NN 

Z jestvujúcej trafostanice č. TS – 1956-000 budú vedené prípojky NN pre jednotlivé 

bloky A, B, C, D, E, F polyfunkčného objektu BCT1. Pre jednotlivý bloky budú vedené 

nasledujúce káble: 

Blok A - 1-NAYY-J 4x240, cez sadu poistiek 3x200A 

Blok B - 2||1-NAYY-J 4x240, cez sady poistiek 3x160A 

Blok C - 2||1-NAYY-J 4x240, cez sady poistiek 3x200A 

Blok D - 1-NAYY-J 4x240, cez sadu poistiek 3x200A 

Blok E - 1-NAYY-J 4x240, cez sadu poistiek 3x200A 

Blok F - 3||1-NAYY-J 4x240, cez sady poistiek 3x200A 

Káble budú vedené uložením priamo do zeme, minimálna vzdialenosť káblov vo 

výkope je 125mm. Káble budú privedené k prestupu do objektu na 1.PP. Za prestupom 

budú káble vedené na káblových nosných systémoch do jednotlivých rozvodní NN. 
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Podmienky uloženia sú navrhnuté s ohľadom na oteplenia káblov, každú zmenu je nutné 

konzultovať s projektantom! Káble budú ukončené v elektromerových rozvádzačoch RE-

A, RE-B, RE-C, RE-D, RE-E, RE-F, podľa príslušného bloku. 

SO 1.52 Vonkajšie osvetlenie 

Vonkajšie areálové osvetlenie je navrhnuté v zmysle STN 12464-2. 

SO 130 Prípojka vodovodu BCT1 

Z rekonštruovaného vodovodu DN200 – TVL bude pre objekt BCT1 vysadená 

odbočka DN150. Za ňou bude osadený zasúvadlový uzáver vody DN150 so zemnou 

súpravou ukončenou v hydrantovom poklope KASI 1650. Odtiaľto je rozvod riešený ako 

potrubie z tvárnej liatiny s hrdlovými istenými spojmi dimenzie DN150 PN16 o celkovej 

dĺžke 24,5m. Pri prechode do vodomernej šachty prejde potrubie na prírubový spoj . tu 

bude osadený zasúvadlový uzáver DN150 ako hlavný uzáver vody. Nakoľko prípojka 

križuje viaceré siete a hlavne distribučný vodovod DN500 (neznáma hĺbka) je nutné 

zvážiť či je vhodné pretláčanie potrubia popod komunikáciu. Za uzáverom DN150 bude 

osadený lapač nečistôt („Y“ filter). 

Tu sa potrubie delí pre dve vetvy: 

• DN150 s vodmerom DN100 pre fakturačné meranie spotreby objektov DEF 

a požiarneho vodovodu 

• DN80 s vodomerom DN50 pre fajturačné meranie spotreby vody objektov ABC 

Armatúry budú podopreté betónovými stienkami prípadne DT priečkami. Styk 

steny a armatúry bude prevedený cez pryžové podložky. Podľa nutnosti je vhodné 

potrubie zaistiť aj objímkami do steny/stropu šachty. 

SO 135 Prípojka kanalizácie BCT1 

Množstvo splaškovej vody vychádza z potreby pitnej vody. V ulici pre objektom je 

vedená existujúca betónová vaječná stoka 1500x1000. V mieste napojenia sa odvŕta 

jadrovým vrtom otvor pod uhlom 45° (na potrubie kolmo, uhol je relatívky k vodorovnej 

osi prípojky potrubia) a vlepí sa tvarovka pre pripojenie hrdlového potrubia KG2000 PP 

SN10 d200. Prípojka s potrubia KG2000-PP SN10 d200 o dĺžke 14,4m je vedená v min 1% 



45 
 

spáde a na pozemku investora ukončená revíznou šachtou. Nakoľko prípojka križuje 

viaceré siete a hlavne distribučný vodovod DN500 (neznáma hĺbka) je nutné zvážiť či je 

vhodné pretláčanie potrubia popod komunikáciu. 

SO 140 Prípojka plynu BCT1 

Riešený objekt bude zásobovaný zemným plynom z verejného strednotlakového 

plynovodu (STL - OCEL - DN300 - PNmax 300kPa) vedený v ul. Košická. Pripojenie objektu 

bude z novonavrhovanej plynovodnej prípojky STL-D32-PE v dĺžke 23,7m. 

Strednotlaková prípojka začína bodom pripojenia sa na verejný STL plynovod a končí 

hlavným uzáverom plynu, osadenom v zemi so zemnou uzatváracou armatúrou a 

poklopom na hranici riešeného pozemku. Hlavný uzáver plynu je umiestnený na verejne 

dostupnom mieste. Prípojka je v zemi uložená v pieskovom lôžku s označením výstražnou 

fóliou s primeraným krytím zeminy, spádovaná do verejného STL plynovodu.  

Prípojka začína napojením prípojkového navŕtavacieho T-kusu Manibs - s 

odbočkou DN25 na verejný plynovod. Za prípojkovým kusom sa osadí prechod PE/ocel, 

na ktorý sa napojí navrhované plynové potrubie. Materiál navrhovanej STL prípojky je 

PE100 SDR11 d32x3,0 (potrubie pre plyn Pipelife Slovakia oranžovej farby). 

STL plynová prípojka bude ukončená hlavným uzáverom plynu DN25 (d32) 

v zemi, na ktorý sa osadí zemná súprava a poklop. Za hlavným uzáverom plynu nasleduje 

areálový rozvod plynu ako samostatný stavebný objekt SO1.41, ten je pokračovaním 

plynovodnej prípojky. Celá trasa potrubia STL prípojky bude vedená so sklonom min. 

0,3% smerom do STL plynovodu a s krytím min.1,0 m pod terénom. Trasa PE potrubia 

STL prípojky bude opatrená signalizačným vodičom vyvedeným k ukončeniu plynovej 

prípojky do skrinky nad terén. 

Plynovodná prípojka je navrhnutá v súlade s TPP 702 12, ktorá ustanovuje 

podmienky a technické požiadavky na projektovanie, realizáciu, odborné prehliadky a 

odborné skúšky, úradné skúšky, uvedenie do prevádzky prípojok zhotovených z ocele a 

polyetylénu s prevádzkovým tlakom do 0,4 MPa vrátane na pripojenie odberného 

technického zariadenia.  
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A.4.4 Charakteristika prevádzkových súborov 

PS 1.1 Odovzdávacia stanica tepla BCT1 

Zdrojom tepla pre Polyfunkčný súbor BCT1 bude odovzdávacia stanica tepla 

(OST), umiestnená v samostatnej miestnosti na 1.PP objektu SO 1.2 Podzemná garáž.  

PS 1.2 Dieselagregát BCT1 

Núdzový zdroj energie – motorgenerátor (MG) 1x MG GP165SIN (záložný výkon: 

165kVA/132kW). Elektrická energia k spotrebičom je dodávaná cez rozvádzač RPOŽ. Pri 

strate napätia v sieti,  rozvádzač RPOŽ,  zabezpečí prepnutie dodávky elektrickej energie 

z motorgenerátora.  

PS 1.3  Výťahy „AB“ –  PS1.5 Výťahy „EF“ 

Výťah v novopostavenej šachte je osobný elektrický výťah typu KONE MonoSpace 

500, PW09/10-19. Výťah má nosnosť 680 kg / 9 osôb, premáva z 3.PP (stanica -3) na 

7.NP/8.NP (stanica 7/8). Má 10/11 staníc – 10/11 nástupísk pri dopravnom zdvihu 30,20 

m / 33,2 m , jeho dopravná rýchlosť je 1,6 ms-1. Pohon výťahu je koncepcie 

s bezprevodovým výťahovým strojom frekvenčne riadeným, umiestneným priamo 

v šachte v jej hornej časti. 

A.4.5 Konštrukčné riešenie hlavných stavebných objektov 

a) Výkopy a ochrana stavebnej jamy  

Výkopy pre všetky hlavné stavebné objekty sa bude realizovať v jednej etape. 

Polohovo bude hranica výkopu kopírovať vnútorný obrys konštrukčných podzemných 

stien a výškovo bude výkop realizovaný podľa PD na úroveň spodnej hrany podkladného 

betónu v dvoch výškových úrovniach +125,30m n.m. a +126,80m n.m . Všetky výkopové 

práce sa budú vykonávať prevažne strojne.   

Ako ochrana stability obvodového priestoru, pre výkop a následnú realizáciu 

spodnej stavby, pod úrovňou terénu je navrhnutý systém zaistenia stien výkopov. 

Tvorený bude svahovaným predvýkopom v sklone 1:1 (prípadne v sklone 1:10, 

ochránený striekaným betónom) a sústavou podzemných konštrukčných stien. Tieto 

okrem stability zabezpečia stavebnú jamu aj proti pritekaniu spodnej vody do výkopu 
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a taktiež budú slúžiť pri betonáži obvodových stien suterénu ako stratené debnenie.  

Steny budú podľa návrhu votknuté minimálne 1,5 m pod úroveň základovej škáry. 

Konštrukčné podzemné steny (KPS) predstavujú kontinuálnu konštrukciu hrúbky 600 

mm, kde jednotlivé susediace lamely, vytvárajúce zvislé pracovné škáry, sú tesnené 

gumenými profilmi. KPS je hĺbená postupne po lamelách a do jednotlivých lamiel sa 

vkladajú armokoše a následne sa betónujú pomocou betonárskych rúr odspodu hore. Pri 

betonáži sa postupne vytláča pažiaca, bentonivtová suspenzia, ktorá je odčerpávaná a 

filtrovaná pre opätovné použitie. Konštrukčné podzemné steny budú počas realizácie 

hlavného výkopu v úrovni tretiny kotvené do okolitého rastlého terénu. Kotvenie bude 

pomocou sústavy zemných kotiev podľa statického návrhu. 

b) Základové konštrukcie 

Objekt je založený na kombinácii hlbinného a plošného založenia, ktoré vzájomne 

spolupôsobia. Vŕtané pilóty sú projektované v priemeroch 600 mm a 900 mm vyhotovené 

technológiou CFA. Základová doska spolu s obvodovými stenami tvoria 

vodonepriepustnú konštrukciu - biela vaňa.  

Pred vyhotovením podkladovej vrstvy ( prostý betón C12/15, h.max 100mm) je 

nutné zhutniť základovú škáru na hodnotu deformačného modulu Edef2.minimalne 40 

Mpa a zároveň pomer Edef2/Edef1 musí byť menší ako 2,5.  

Základová doska je koncipovaná na statickom spolupôsobení s pilotovými 

základmi. Premenná hrúbka základovej dosky v rozsahu 500-600mm je v miestach stĺpov 

v dôsledku zvýšenej koncentrácie zaťaženia doplnená o priehlbne hrúbky 300mm. 

Celková výška v mieste zhrubnutí je cca 820-870mm. Základová škára je navrhnutá 

v dvoch výškových úrovniach +125,40m n.m. a +126,90m n.m., v miestach výťahových 

šácht znížené na úroveň +124,40m n.m. a +125,90m n.m.  

Betonáž je rozdelená do šiestich pracovných záberov. Medzi realizáciou 

jednotlivých betónových záberov musia byť dodržané technologické prestávky.  

Základová doska spolu s obvodovými stenami suterénu tvoria vodonepriepustnú 

konštrukciu (tzv. bielu vaňu) projektovanú na medznú šírku trhliny 0,3mm. Zvýšenie 

vodonepriepustnosti betónu bude zabezpečené pridaním kryštalických prísad do čerstvej 

betónovej zmesi, napr. Xypex Admix C-500, v množstve 1,5% z obsahu cementu alebo, 

BASF-Master Seal 501, v množstve 1% z obsahu cementu. Všetky pracovné zábery je 
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nutné zrealizovať ako tesniace. Spôsob vyhotovenia jednotlivých detailov napojenia 

pracovných záberov je obsiahnutý vo výkresovej dokumentácii. 

c) Zvislé nosné konštrukcie 

Zvislý nosný systém tvoria železobetónové steny a stĺpy polohovo nadväzujúce na 

hlavné priečne steny nadzemných časti- bytové domy.  

Steny a stĺpy v podzemnej garáži 

Obvodové steny podzemnej garáže sú navrhnuté v jednotnej hrúbke 400mm v 3PP 

a 2PP a v hrúbke 300mm v 1PP. Vonkajšie steny budú plniť aj tesniacu funkciu a je nutné 

dodržať všetky náležité zásady a postupy platné pre vyhotovenie vodonepriepustných 

betónových konštrukcií. 

V závislosti na koncentrácii zaťaženia sú projektované vnútorné železobetónové 

steny v hrúbkach 200mm, 250mm a 300mm z betónu triedy C25/30. V rámci 

komunikačných jadier budú zhotovené aj nenosné priečky hrúbky 150mm. 

Prierezy betónových stĺpov budú vyhotovené v dvoch rozmeroch 250x1000mm a 

300x1000mm z betónov pevnostnej triedy C35/45 a C40/50.  Stĺpy prierezu 

300x1000mm sú namáhane koncentrovaným zvislým zaťaženia.  

Steny a stĺpy v nadzemných podlažiach 

Zvislý nosný systém objektu tvoria železobetónové steny, komunikačné jadrá a v 

1.NP stĺpy prechádzajúce suterénom až na základovú dosku. Roznos zaťaženia 

monobloku hornej časti na stĺpy je riešený cez steny 1.-3.NP. Výťahové šachty sú 

oddilatované tak, aby spĺňali akustické nároky obytných priestorov.  

Hrúbka stien je podmienená akustickými požiadavkami tak, aby bol splnený 

komfort kladený na hlukovú nepriezvučnosť. Steny sú projektované v hrúbkach 200, 220, 

250mm. V závislosti na koncentrovanom šmykovom namáhaní sú steny 1.-3.NP 

navrhnuté z betónu pevnostnej triedy C30/37, ostatné steny z betónu triedy C25/30. 

Steny lodžií budú vo všetkých podlažiach z betónu C30/37, XC3.   
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Stĺpy v 1NP budú vyhotovené z betónu triedy C35/45. Návrh armovania stĺpov bol 

posudzovaný na požiarnu odolnosť REI90. Výpočet je riešený metódou izotermy 500°C 

s rozvojom oslabeného prierezu. 

d) Vodorovné nosné konštrukcie 

Stropné nosné konštrukcie v podzemnej garáži 

Stropné konštrukcie parkovacích podlaží (3PP, 2PP) sú navrhnuté ako 

bezprievlakové monolitické dosky (bez hlavíc) so spádovanou hornou hranou v hrúbkach 

250-350mm z betónu pevnostnej triedy C30/37. Povrch dosky je chránená voči 

prevádzkovým vplyvom povlakovou izoláciou na báze polyuretánových živíc. Výber 

povlakovej izolácie je podmienený medznou šírkou trhliny pri hornom povrchu 0,3mm.  

Strešné nosné konštrukcie v podzemnej garáži 

Nosná konštrukcia stropu 1PP je výškovo členitá s nejednotným konštrukčným 

riešením. V átriovej časti vnútrobloku je ponechané riešenie bezprievlakové lokálne 

podopretej dosky s hrúbkou 450mm. V zastavanej časti je 250mm hrubá stropná doska 

v miestach zvýšených šmykových napätí lokálne zhrubnutá na 600mm a doplnená o 

prievlak prechádzajúci pozdĺž celej budovy. Dosky budú z betónu triedy C30/37. Strecha 

v rámci vnútrobloku nad podzemnou garážou je navrhnutá ako vegetačná intenzívna 

strecha s násypmi substrátu výšky 1m a viac.  

Stropné konštrukcie v nadzemných podlažiach  

Stropné železobetónové  konštrukcie sú staticky navrhnuté ako spojité, viacpólové 

monolitické dosky v jednotnej hrúbke 200mm (1NP- 250mm) s maximálnym osovým 

rozponom 7,50m. Z materiálového hľadiska budú stropné dosky 1-3NP vyhotovené z 

betónu C30/37 a stropné konštrukcie vyšších poschodí z betónu pevnostnej triedy 

C25/30.  

Strešné konštrukcie v nadzemných podlažiach  

Stropná konštrukcia nad posledným podlažím je navrhnutá v hrúbke 250 mm 

z betónu pevnostnej triedy C25/30. Atika je železobetónová stena  hrúbky 150 mm do 

výšky 1520 mm od nosnej stropnej konštrukcie. 
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Strecha je navrhnutá ako extenzívna vegetačná strecha kombinovaná so štrkovými 

plochami a pochôdznymi chodníkmi. Zelené plochy sú navrhnuté v najväčšej možnej 

miere s hrúbkou substrátu vhodnou pre nižší a stredne vysoký porast bez potreby 

pravidelnej starostlivosti. Po obvode strešných vpustí a v miestach výustiek VZT potrubia 

určeného pre odvod vzduchu z CHÚC typu A bola táto vrstva nahradená štrkovou vrstvou 

za účelom požiarnej ochrany. Po celej streche sú navrhnuté pochôdzne chodníky pre 

servis všetkých súčastí strešného plášťa a technológie umiestnenej na jej povrchu.  

e) Konštrukcie pre vertikálnu dopravu 

Pri návrhu stavby boli v maximálnej možnej miere zohľadnené požiadavky na 

užívanie budovy osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu (v zmysle požiadaviek 

vyhlášky 532/2002). Prístup osôb so zníženou možnosťou pohybu je umožnený riešením 

spevnených plôch. Všetky vstupy do budovy sú riešené bezbariérovo. Všetky prevádzky v 

budove sú bezbariérovo prístupné. Všetky osobné výťahy sú navrhnuté tak, aby 

zohľadňovali požiadavky pre transport osôb so zníženou schopnosťou pohybu. V gastro 

prevádzke je navrhnuté hygienické zariadenie pre imobilných. Prvý a posledný stupeň 

každého schodiskového ramena musí byť výrazne farebne a povrchovou úpravou 

rozoznateľné od okolia, napríklad reliéfnou dlažbou. 

Schodiská v podzemnej garáži 

Prefabrikované schodiskové ramená sú ukladané do ozubov vytvorených 

v monolitických podestách. Akustické odizolovanie je riešené prostredníctvom 

elastomerných podložiek. Pri zhotovení ozubov je potrebné klásť dôraz na presnosť 

vyhotovenia. 

Schodiská v nadzemných podlažiach 

Schodiská preklenujúce prvé nadzemné poschodie je navrhnuté ako trojramenné 

prefabrikované akusticky oddelené od zvislých stien cez tronzoly.  

Vyššie poschodia sú riešené už ako dvojramenné prefabrikované s betónovým 

zábradlím do tvaru L. Nástupné rameno je ukladané do ozubu vytvoreného v 

monolitickej  stropnej doske a do pripravených stenových otvorov. Následne je možne 

naň osadiť druhé rameno s uložením na ozub v stropnej doske o podlažie vyššie. Zvukové 

odizolovanie je riešené prostredníctvom podložiek a akustických prvkov s nosnou 
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vložkou na báze elastoméru. Pri betonáži ozubov je potrebné klásť dôraz na presnosť 

vyhotovenia. 

Rampy v podzemnej garáži 

Rampy sú navrhnuté ako železobetónové vystužené konštrukcie, povrchová 

úprava bude leštený betón, ktorý sa obrokuje a následne prevedie epoxidový náter. 

Podpornú konštrukciu tvorí stena v hornej úrovni rampy a pri spodnej hrane rampy je 

spojená monoliticky so železobetónovou stropnou doskou. Hlavná vstupná rampa v 

severozápadnej časti objektu spája 1.PP s výjazdom na komunikáciu Páričková. Rampa je 

vykurovaná so sklonom 14% a hrúbkou 250mm. Vyrovnávacie rampy medzi 1. PP – 3. PP 

sú pod sekciou ABC so sklonom 13,5 %. 

f) Priečky a deliace konštrukcie 

Deliace priečky sú navrhnuté z keramických tvaroviek hrúbky 115 a 140 mm 

s maltou nanášanou na celú ložnú škáru. Zamurovanie inštalačných šácht je 

z pórobetónových tvárnic hrúbky 100 mm. Inštalačné šachty s požiarne deliacimi 

konštrukciami sú navrhnuté z pórobetónového muriva hrúbky 100 resp. 75 mm. 

Všetky nenosné steny a priečky sú ukončené pod stropnou konštrukciou 

min. 30mm a medzera je vyplnená minerálnou izoláciou s požadovanou požiarnou 

odolnosťou pri protipožiarnych stenách. 

g) Obvodový plášť  

Na obvodový plášť objektu je použitý kontaktný zatepľovací systém (KZS), ktorý 

je zhotovený z prekotvenej tepelnej izolácie, lepidla a tehličkového obkladu. Hrúbka 

obvodového plášťa na stenách je 250mm. Pre vykonzolované časti objektu a lodžie je 

taktiež použitý KZS v hrúbkach od 230 do 330mm vrátane tehlového obkladu. Keramický 

obklad je použitý na všetkých stenách a podhľadoch obvodového plášťa, okrem steny 

z vnútornej strany lodžie, v ktorej sú vsadené dvere a zasklené steny. Na tejto stene bude 

povrchová úprava vo forme fasádnej omietky. 

h) Strešný plášť 

Strecha je navrhnutá ako extenzívna vegetačná strecha kombinovaná so štrkovými 

plochami a pochôdznymi chodníkmi. Zelené plochy sú navrhnuté v najväčšej možnej 
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miere s hrúbkou substrátu vhodnou pre nižší a stredne vysoký porast bez potreby 

pravidelnej starostlivosti. Po celej streche sú navrhnuté pochôdzne chodníky pre servis 

všetkých súčastí strešného plášťa a technológie umiestnenej na jej povrchu.  

Horná hrana tepelnej izolácie strešného plášťa vrátane „TZB domcov“, „domca nad 

výťahovou šachtou“ a atík je vyspádovaná smerom ku vpustom, tak aby sa zabezpečil 

odvod vody na celej streche. Na bloku A a B sú po dva vpusty pre odvod vody na strechách 

a technická terasa na Bloku A je vyspádovaná smerom ku odvodňovaciemu systému Loro.  

Po obvode strešného plášťa sú v atikách umiestnené bezpečnotné prepady 

s manžetou pre napojenie s hydroizoláciou na báze PVC. Rozmer otvoru je 100x100mm, 

je umiestnený 100mm nad úrovňou pochôdznej gumy a jeho presah cez obvodový plášť 

je taktiež 100mm. 

i) Izolácie proti vode  

Exteriér - Pri sokli v styku s terénom je použitá izolácia z asfaltových pásov 

natavená na ŽB stenu. Ochranu izolácie zabezpečuje extrudovaný polystyrén a naň je 

vyvedená noppová fólia. Na balkónoch, balkónových strieškach a lodžiách je použitá 

náterová hydroizolácia, ktorá je vytiahnutá na steny do výške 300mm. Prekrytie 

termokoša a styk v rohu je zabezpečený pomocou pružného tesniaceho pásu 

a vodeodolného lepidla (súčasť dodávky hydroizolačnej stierky). Na terasách je použitá 

mechanicky kotvená PVC fólia, ktorá je po obvode vytiahnutá na steny do výšky 

min.300mm, resp. podľa detailu. Z oboch strán hydroizolácie je použitá ochranno-

separačná geotextília. Ploché strechy a terasy budú mať parozábranu realizovanú 

z asfaltovej lepenky s požadovaným faktorom difúzie, ktorá bude zároveň tvoriť dočasnú 

hydroizoláciu počas výstavby. Pred zakrytím tejto parozábrany je potrebné poškodené 

miesta vyspraviť. 

Interiér - V miestnostiach so zvýšenou vlhkosťou (kúpeľňa, WC) bude pod dlažbu 

použitá stierková hydroizolácia. Tá sa použije aj na steny v styku s vodou na celú výšku 

a rohy sa vystužia rohovou pružnou páskou. 

j) Tepelné izolácie 

Exteriér- Soklová časť stien je zateplená tepelnoizolačnými doskami z 

extrudovaného polystyrénu hrúbky 220 mm (120 + 100mm) s rôznou výškou (min. 
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300mm od úrovne terénu). Polystyrén je potrebné prekotviť pomocou kotviacich prvkov 

s prerušeným tepelným mostom, tak aby nebola prepichnutá hydroizolácia vo výške 

300mm od terénu. Od úrovne XPS polystyrénu je použitá tepelná izolácia z kamennej 

(čadičovej) vlny s kolmou orientáciou vlákien hrúbky 220mm, celoplošne lepená k 

podkladu. Kamenná vlna je prikotvená zápustnými kotvami s prerušeným tepelným 

mostom. Nad balkónovými doskami, balkónovými strieškami a lodžiovými doskami bude 

vo výške 300mm použitý extrudovaný polystyrén hrúbky 220mm (120 + 100mm), 

celoplošne lepený a prikotvený k podklad. Na terasách nad PIR panelmi bude vo výške 

300mm použitý extrudovaný polystyrén hrúbky 40mm, pod ktorým je ukončená 

hydroizolačná fólia. Polystyrén je v hornej časti prikotvený a na spodnej prilepený k 

podkladu. Pod vykonzolovanými časťami objektu je navrhnutá tepelná izolácia 

z kamennej vlny s kolmou orientáciou vlákien hrúbky 300mm, 250mm a v jednom 

prípade 200mm, celoplošne lepená k podkladu. Kamenná vlna je prikotvená zápustnými 

kotvami s prerušeným tepelným mostom. Na atike je tepelná izolácia zo spádovej 

kamennej vlny prilepená k podkladu. Kotvenie zabezpečujú príponky a oplechovanie. 

k) Akustické izolácie 

V objekte je navrhnutá kroková izolácia v ťažkých plávajúcich podlahách, ktorú 

tvorí elastifikovaný podlahový polystyrén hrúbky 40 mm s nízkou dynamickou 

tuhosťou max. 25 MN/m3. V izolácii budú vedené rozvody kúrenia, zdravotechniky 

a elektriky. Izolácia musí byť chránená voči vlhkosti z poteru PE fóliou s prelepenými 

spojmi. 

l) Výplne otvorov 

Dvere - Všetky dvere v bytovom dome AB na hraniciach požiarnych úsekov sú 

navrhnuté v súlade s projektom požiarnej ochrany a musia spĺňať požiadavky na 

bezpečnosť, nepriezvučnosť a tepelnú ochranu.  Vstupné dvere do bytovej časti sú plne 

presklené s vertikálnym madlom na dvernom krídle a pevnou časťou bezrámového 

charakteru. Rám dverí je v hliníkovom prevedení. Nad dverným krídlom je elektricky 

sklopný nadsvetlík. Dvere sú napojené na EPS a zabezpečené kontrolou vstupu. Dvere 

a zasklené steny do retailu sú hliníkové, s prerušeným tepelným mostom. Vstupné dvere 

do bytov sú navrhnuté ako bezpečnostné dvere triedy ST2, s bezpečnostným zámkom 

s cylindrickou vložkou, priezorníkom a plechovým prahom vo farbe dverí. Dverné krídlo 

je osadené v rámovej oceľovej zárubni. Požiarna odolnosť dverí je  EI30/D3 – podľa 
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projektu požiarnej ochrany. Interiérové dvere v bytoch sú drevené, otváravé, 

jednokrídlové, v drevenej obložkovej zárubni a bez prahu. V izbách je použitý dózický 

zámok a v kúpeľniach a  WC je navrhnutý otočný zámok s ukazovateľom obsadené. Na 

dverách do spoločných priestorov sú inštalované samozatvárače. Podrobný popis viď. 

Výpis dverí. 

Okná- Exteriérové okná, dvere a zasklené steny budú hliníkové s prerušeným 

tepelným mostom zasklené izolačným trojsklom. Zasklenie musí umožniť vyrovnanie 

tlaku Altimetrom. Nad všetkými týmito výplňovými konštrukciami v bytoch a nebytových 

priestoroch pre prechodné ubytovanie (okrem výplňových konštrukcií s požiarnou 

odolnosťou, ktoré sú definované v „B2 Protipožiarne zabezpečenie stavby) bude 

umiestnená prevetrávacia mriežka, ktorá bude pevne spojená ku hornému rámu 

výplňovej konštrukcie. Spodný profil dverí a zasklených stien bude osadený na líniovom 

prvku Purenit. Okná, ktorých výška parapetu dosahuje min. 500 mm budú osadené na 

rozširovacom okennom profile. Všetky výplňové konštrukcie budú kotvené pomocou 

montážnej spony do ostenia, nadpražia a prahu a po obvode utesnené komprimačnou 

páskou s lambdou max. 0.048 W/m.K. Montážne spony budú prekryté tepelnoizolačným 

pásikom alebo omietnuté v dostatočnej hrúbke tak, aby spona nebola viditeľná. Špára 

v línii spodnej hrany okna bude z interiérovej strany vyplnená silikónovým tmelom. Je 

nutné aby každá kotva prenikajúca do železobetónovej konštrukcie bola odsadená od 

najbližšej hrany min. 50 mm. Kľučka bude umiestnená na bočnej strane profilu vo výške 

dosahu užívateľa bez obmedzenia manipulácie s krídlom. Všetky číre sklá na 1.NP musia 

byť zabezpečené s polepom vo výške oči (v zmysle vyhl.532/2002 Zz), pre zabránenie 

nárazu a rovnako musia byť nebytové priestory pre prechodné ubytovanie vybavené 

bezpečnostnými fóliami. Všetky výplňové konštrukcie okrem fixných častí budú mať 

namontovanú sieťku Pred oknami, ktorých parapet má výšku 500mm bude umiestnené 

presklené zábradlie, ktorého horná hrana musí presahovať úroveň min. 1100 mm nad 

výškou podlahy. Pred výrobou sa otvor musí zamerať priamo na stavbe!  

Svetlík, revízne dvierka, výlez- Strešné svetlíky budú umiestnené nad zrkadlom 

schodísk na najvyššom podlaží každého bloku a budú slúžiť na odvod tepla a dymu a budú 

sa otvárať na základe signálu EPS. Svetlík bude mať tvar kupoly a bude z matného skla. 

V objekte sú navrhnuté zapustené zaomietacie alebo zaobkladacie sklopné revízne 

dvierka podľa druhu povrchovej úpravy. Podľa požiadaviek sú určené dvierka 
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protipožiarne, vodotesné alebo zvukovo izolačné. Pohľadová vrstva dvierok osadených 

do obkladov je z materiálu obkladu. Dvierka majú skryté pánty, otváranie bezdotykovým 

otváraním a sú osadené v rovine obkladu. 

Na najvyššom poschodí budú situované výlezy na strechu, ktoré budú spĺňať 

požiadavky CHÚC  A. Ich súčiniteľ prestupu tepla nesmie prevýšiť hodnotu 0,6W/(m2.K). 

Kovový skladací rebrík s protišmykovými stupňami bude inštalovaný priamo vo výleze 

tak aby, hrana poklopu nebola nižšia ako podhľad na chodbe. Na streche okolo výlezu 

bude umiestnený systém zabezpečenia proti pádu. 

m) Podlahy a dlažby 

V nadzemnej časti objektu sú navrhnuté ťažké plávajúce podlahy s hrúbkou 

120 mm oddilatované po celej ploche a po celom obvode od nosných konštrukcií 

pomocou akusticky mäkkých materiálov. Od nosnej konštrukcie sú navrhnuté 

tepelná/kroková izolácia, separačná vrstva, roznášacia vrstva a nášľapná vrstva. 

V obchodných priestoroch projekt nerieši nášľapnú vrstvu okrem WC. Nášľapnú vrstvu 

bude individuálne riešiť užívateľ priestoru. V predsieni do vstupu objektu, na spoločnej 

chodbe na 1. NP, v nebytových a bytových priestoroch je navrhnuté podlahové 

vykurovanie v roznášacej vrstve podlahy. Vaničky sprchových kútov sú pre napojenie na 

kanalizáciu podmurované pórobetónovými tvárnicami do výšky 100 mm. Gresová dlažba 

použitá  na balkónoch, lodžiách a terasách je navrhnutá hr. 20mm. Dlažba je kladená na 

rektifikačné terče, nachádzajúce sa v rohoch a v strede (5 ks/dlaždicu). Rektifikačné terče 

sú navrhnuté ako výškovo  nastaviteľné so sklonovým korektorom. 

n) Podhľady  

V miestnostiach, kde sú vedené rozvody alebo si to vyžaduje prevádzka, sú 

navrhnuté sadrokartónové zavesené podhľady. V obchodných priestoroch podhľad nie je 

predmetom návrhu, uvažuje sa však so svetlou výškou 3000 mm. V spoločných chodbách 

na posledných podlažiach sú navrhnuté požiarne podhľady, v ktorom je vedená 

kanalizácia pod stropom. 

Všetky sadrokartónové konštrukcie musia byť zhotovené podľa technologického 

predpisu výrobcu. Sadrokartónové konštrukcie v styku s vlhkým prostredím sú 

navrhnuté z dosiek do vlhkého prostredia. Sadrokartónové konštrukcie, ktoré sú 

povrchovo upravené omietkou, sú navrhnuté z dosiek do vlhkého prostredia. 
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o) Povrchové úpravy vonkajšie 

Na povrch tepelných izolácii je celoplošne nalepené lepidlo s výstužnou sklo-

tkaninovou sieťkou. Sieťka je prekotvená tanierovými kotvami a celoplošne prelepená 

lepidlom. Na lepidlo je v celej ploche fasády, okrem lodžií, lepený tehličkový obklad, 

pásiky rozmeru 210x50x23mm a farebný odtieň Wienerberger Oud Rose VB WF - rezaná 

tehla so špárorezom. Obklad je vyškárovaný škárovacou hmotou. V mieste dilatácie trvalo 

pružným tmelom s odolnosťou voči okolitému prostrediu. Na lodžiách je na lepidle 

nanesená tenkovrstvá exteriérová omietka vo farbe zladenej s tehličkovým obkladom 

s hr. zrna 2mm. Na spodnej strane balkónových dosiek bude náter na betón vo farbe 

prispôsobenej tehličkového obkladu. 

p) Povrchové úpravy vnútorné 

Všeobecne sú vo vnútorných nadzemných priestoroch navrhnuté omietky 

s náterom, priestory so sociálnymi zariadeniami spolu s keramickým obkladom. 

Omietnuté steny budú mať v rohoch podomietkové rohovníky. Všetky rozhrania 

materiálov budú vytmelené trvalo pružným tmelom s odolnosťou voči okolitému 

prostrediu. Sokel bude ukončený hliníkovým ukončovacím profilom a styk profilu 

a omietky bude vytmelený. 

q) Klampiarske výrobky 

Viď. výpis klampiarskych výrobkov.  

r) Stolárske výrobky 

Viď. výpis stolárskych výrobkov . 

s) Zámočnícke výrobky 

Viď. výpis zámočníckych výrobkov.  

t) Sklenárske výrobky 

Viď. výpis sklenárskych výrobkov.  
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A.4.6 Bezpečnosť pri užívaní hotovej stavby 

Stavba je navrhnutá v súlade s platnou legislatívou a bude realizovaná takým 

spôsobom, aby počas jej výstavby, užívaní a prevádzke bolo riziko vzniku úrazu 

redukované na minimum. 

A.4.7 Vplyv stavby  na životné prostredie  

Stavba nebude mať žiaden nepriaznivý vplyv na životné prostredie. Stavba nebude 

produkovať okrem odpadových vôd, komunálneho odpadu a splodín z automobilovej 

dopravy v garáži a splodín vznikajúcich pri spaľovaní nafty v náhradnom zdroji 

elektrickej energie – dieselagregáte produkovať škodlivé látky. Komunálny odpad sa bude 

zhromažďovať a triediť v kontajneroch, ktoré budú vyprázdňované a vyvážané na 

skládku komunálneho odpadu a recyklačných staníc.  
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B.1 Základné identifikačné údaje o stavbe  

B.1.1  Údaje o stavbe  

Názov stavby:   Polyfunkčný súbor bytových domov BCT1,

 Miesto stavby:   Bratislava - Nivy, Ružinov   

      ulice Košická, Svätoplukova, Paričková 

 Kraj:     Bratislavský kraj    

 Katastrálny úrad:   Bratislava II – Nivy     

Parcely číslo: 9747/1; 9744/6; 9747/5; 9747/24; 9747/41; 

9747/46; 9747/47; 9747/48; 9747/49; 

9747/50; 9747/51; 9747/53; 

Charakter stavby:   Novostavba     

 Účel stavby:    Polyfunkčný     

 Predpokladané zahájenie:  03/2022     

 Predpokladané ukončenie:  05/2024     

 Celková zastavaná plocha:  5 625,9 m2     

 Obostavaný priestor:  153 872,3 m3 

B.1.2 Údaje o účastníkoch výstavby 

Stavebník:  ZWIRN area s.r.o    

 IČO: 51811391;    

 Račianska 153/A, 831 54 Bratislava 

Autor návrhu:  Compass, s.r.o   

 Ing.arch Juraj Benetin a kolektív 

Generálny Projektant:  Proma, s.r.o    

 IČO: 25119966   

 Tomášikova 64, 831 04 Bratislava 

Zhotoviteľ hrubej  stavby:   YIT Slovakia a.s.   

 IČO: 35 718 625  

 Račianska 153/A, 831 54 Bratislava  
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B.1.3 Informácie o stavbe 

Jedná sa o novostavbu súboru polyfunkčných prevažne bytových domov so 

súhrnným označením BCT1 (Bývalá Cvernova Továreň 1), ktoré sa nachádzajú 

v katastrálnom území Bratislava II-Nivy. Ohraničený je ulicami Košická, Paričková a už 

jestvujúcimi stavebnými objektami predchádzajúcej výstavby (pozemné garáže 

a námestie Pradiareň a obslužná komunikácia BCT 0). Súbor sa skladá zo 4 hlavných 

stavebných objektov (podzemn garáže, bytový dom AB, bytový dom CD a bytový dom EF). 

Bytové domy AB, CD, EF sú umiestené na spoločnom suteréne, ktorý je založený v dvoch 

výškových úrovniach. Spoločný suterén má 3 podzemné podlažia a plní funkciu prevažne 

podzemnej garáže a technického zázemia. Až v úrovni 1.NP sa budova člení na jednotlivé 

bytové domy, ktoré tvoria samostatné dilatačné celky. 1.NP je určené prevažne pre 

polyfunkčné účely a 2.NP až 8.NP sú určené pre bytové jednotky. Súbory bytových domov 

sa tvarovo líšia no výškovo majú všetky 6 typických nadzemných podlaží a 8. pôdorysne 

uskočené nadzemné podlažie.  

B.2 Prehľad vykonaných prieskumov, posudkov a skúšok 

Vykonané prieskumy, skúšky a posudky sú zhrnuté v Kapitole A. Technická správa 

k stavebne technologickému projektu. 

B.3 Členenie stavby na stavebné objekty  

B.3.1 Hlavné stavebné objekty BCT1 (Riešené) 

SO 1.2 – Podzemná garáž 

SO 1.3 – BCT1 – Bytový dom – sekcia AB 

SO 1.4 – BCT1 – Bytový dom – sekcia CD 

SO 1.5 – BCT1 – Bytový dom – sekcia EF 

B.3.2 Vonkajšie inžinierske objekty BCT1 (Neriešené) 

SO 1.2.1 – Spevnené plochy garáže a zelená strecha garáže 

SO 1.12 – Stojisko pre komunálny odpad 

SO 1.13 – Oplotenie 
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SO 1.14 – Oporné múry 

SO 1.20 – Spevnené plochy 

SO 1.21 – Parkovacie miesta 

SO 1.30 –Areálový vodovod 

SO 1.31 – Areálová splašková kanalizácia 

SO 1.32 – Dažďová kanalizácia 

SO 1.33 – Polievací vodovod  

SO 1.34 – Požiarny vodovod 

SO 1.40 – Areálový rozvod horúcovodu BCT 1 

SO 1.41 – Areálový rozvod plynu 

SO 1.51 – Prípojky NN 

SO 1.52 – Vonkajšie osvetlenie  

SO 1.53 – Slaboprúdové prípojky 

SO 130 – Prípojka vody BCT 1 

SO 135 – Prípojka kanalizácie BCT 1 

SO 160 – Prípojka plynu BCT 1 

B.3.3 Prevádzkové súbory BCT1 (Neriešené) 

PS 1.1 – Odovzdávacia stanica tepla BCT 1 

PS 1.2 – Dieselagregát BCT 1 

PS 1.3 – Výťahy „AB“ 

PS 1.4 – Výťahy „CD“ 

PS 1.5 – Výťahy „EF“ 
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B.4 Konštrukčné riešenie hlavných stavebných objektov 

Relevantné informácie priamo sa týkajúce mojej diplomovej práce sú pre účely 

tejto štúdie vyňaté z kapitoly A. Technická správa k stavebne technologickému projektu. 

B.4.1 Výkopy a ochrana stavebnej jamy  

Výkopy pre všetky hlavné stavebné objekty sa bude realizovať v jednej etape. 

Polohovo bude hranica výkopu kopírovať vnútorný obrys konštrukčných podzemných 

stien a výškovo bude výkop realizovaný podľa PD na úroveň spodnej hrany podkladného 

betónu v dvoch výškových úrovniach +125,30m n.m. a +126,80m n.m . Všetky výkopové 

práce sa budú vykonávať prevažne strojne.   

Ako ochrana stability obvodového priestoru, pre výkop a následnú realizáciu 

spodnej stavby, pod úrovňou terénu je navrhnutý systém zaistenia stien výkopov. 

Tvorený bude svahovaným predvýkopom v sklone 1:1 (prípadne v sklone 1:10, 

BCT 1 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

Obrázok B.1 - Koordinačný situačný výkres z podkladovej PD 
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ochránený striekaným betónom) a sústavou podzemných konštrukčných stien. Tieto 

okrem stability zabezpečia stavebnú jamu aj proti pritekaniu spodnej vody do výkopu 

a taktiež budú slúžiť pri betonáži obvodových stien suterénu ako stratené debnenie.  

Steny budú podľa návrhu votknuté minimálne 1,5 m pod úroveň základovej škáry. 

Konštrukčné podzemné steny (KPS) predstavujú kontinuálnu konštrukciu hrúbky 600 

mm, kde jednotlivé susediace lamely, vytvárajúce zvislé pracovné škáry, sú tesnené 

gumenými profilmi. KPS je hĺbená postupne po lamelách a do jednotlivých lamiel sa 

vkladajú armokoše a následne sa betónujú pomocou betonárskych rúr odspodu hore. Pri 

betonáži sa postupne vytláča pažiaca, bentonivtová suspenzia, ktorá je odčerpávaná a 

filtrovaná pre opätovné použitie. Konštrukčné podzemné steny budú počas realizácie 

hlavného výkopu v úrovni tretiny kotvené do okolitého rastlého terénu. Kotvenie bude 

pomocou sústavy zemných kotiev podľa statického návrhu. 

B.4.2 Základové konštrukcie 

Objekt je založený na kombinácii hlbinného a plošného založenia, ktoré vzájomne 

spolupôsobia. Vŕtané pilóty sú projektované v priemeroch 600 mm a 900 mm vyhotovené 

technológiou CFA. Základová doska spolu s obvodovými stenami tvoria 

vodonepriepustnú konštrukciu - biela vaňa.  

Pred vyhotovením podkladovej vrstvy ( prostý betón C12/15, h.max 100mm) je 

nutné zhutniť základovú škáru na hodnotu deformačného modulu Edef2.minimalne 40 

Mpa a zároveň pomer Edef2/Edef1 musí byť menší ako 2,5.  

Základová doska je koncipovaná na statickom spolupôsobení s pilotovými 

základmi. Premenná hrúbka základovej dosky v rozsahu 500-600mm je v miestach stĺpov 

v dôsledku zvýšenej koncentrácie zaťaženia doplnená o priehlbne hrúbky 300mm. 

Celková výška v mieste zhrubnutí je cca 820-870mm. Základová škára je navrhnutá 

v dvoch výškových úrovniach +125,40 m. n. m. a +126,90 m. n. m., v miestach výťahových 

šácht znížené na úroveň +124,40 m. n. m. a +125,90 m. n. m.  

Betonáž je rozdelená do šiestich pracovných záberov. Medzi realizáciou 

jednotlivých betónových záberov musia byť dodržané technologické prestávky. 

Základová doska spolu s obvodovými stenami suterénu tvoria vodonepriepustnú 

konštrukciu (tzv. bielu vaňu) projektovanú na medznú šírku trhliny 0,3mm. Zvýšenie 

vodonepriepustnosti betónu bude zabezpečené pridaním kryštalických prísad do čerstvej 
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betónovej zmesi, napr. Xypex Admix C-500, v množstve 1,5% z obsahu cementu alebo, 

BASF-Master Seal 501, v množstve 1% z obsahu cementu. Všetky pracovné zábery je 

nutné zrealizovať ako tesniace. Spôsob vyhotovenia jednotlivých detailov napojenia 

pracovných záberov je obsiahnutý vo výkresovej dokumentácii. 

B.4.3 Zvislé nosné konštrukcie 

Zvislý nosný systém tvoria železobetónové steny a stĺpy polohovo nadväzujúce na 

hlavné priečne steny nadzemných časti- bytové domy.  

Steny a stĺpy v podzemnej garáži 

Obvodové steny podzemnej garáže sú navrhnuté v jednotnej hrúbke 400mm v 3PP 

a 2PP a v hrúbke 300mm v 1PP. Vonkajšie steny budú plniť aj tesniacu funkciu a je nutné 

dodržať všetky náležité zásady a postupy platné pre vyhotovenie vodonepriepustných 

betónových konštrukcií. 

V závislosti na koncentrácii zaťaženia sú projektované vnútorné železobetónové 

steny v hrúbkach 200mm, 250mm a 300mm z betónu triedy C25/30. V rámci 

komunikačných jadier budú zhotovené aj nenosné priečky hrúbky 150mm. 

Prierezy betónových stĺpov budú vyhotovené v dvoch rozmeroch 250x1000mm a 

300x1000mm z betónov pevnostnej triedy C35/45 a C40/50.  Stĺpy prierezu 

300x1000mm sú namáhane koncentrovaným zvislým zaťaženia.  

Steny a stĺpy v nadzemných podlažiach 

Zvislý nosný systém objektu tvoria železobetónové steny, komunikačné jadrá a v 

1.NP stĺpy prechádzajúce suterénom až na základovú dosku. Roznos zaťaženia 

monobloku hornej časti na stĺpy je riešený cez steny 1.-3.NP. Výťahové šachty sú 

oddilatované tak aby spĺňali akustické nároky obytných priestorov.  

Hrúbka stien je podmienená akustickými požiadavkami tak aby bol splnený 

komfort kladený na hlukovú nepriezvučnosť. Steny sú projektované v hrúbkach 200, 220, 

250mm. V závislosti na koncentrovanom šmykovom namáhaní sú steny 1.-3.NP 

navrhnuté z betónu pevnostnej triedy C30/37, ostatné steny z betónu triedy C25/30. 

Steny lodžií budú vo všetkých podlažiach z betónu C30/37, XC3.   
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Stĺpy v 1NP budú vyhotovené z betónu triedy C35/45. Návrh armovania stĺpov bol 

posudzovaný na požiarnu odolnosť REI90. Výpočet je riešený metódou izotermy 500°C 

s rozvojom oslabeného prierezu. 

B.4.4 Vodorovné nosné konštrukcie 

Stropné nosné konštrukcie v podzemnej garáži 

Stropné konštrukcie parkovacích podlaží (3PP, 2PP) sú navrhnuté ako 

bezprievlakové monolitické dosky (bez hlavíc) so spádovanou hornou hranou v hrúbkach 

250-350 mm z betónu pevnostnej triedy C30/37. Povrch dosky je chránená voči 

prevádzkovým vplyvom povlakovou izoláciou na báze polyuretánových živíc. Výber 

povlakovej izolácie je podmienený medznou šírkou trhliny pri hornom povrchu 0,3mm.  

Strešné nosné konštrukcie v podzemnej garáži 

Nosná konštrukcia stropu 1PP je výškovo členitá s nejednotným konštrukčným 

riešením. V átriovej časti vnútrobloku je ponechané riešenie bezprievlakové lokálne 

podopretej dosky s hrúbkou 450mm. V zastavanej časti je 250mm hrubá stropná doska 

v miestach zvýšených šmykových napätí lokálne zhrubnutá na 600mm a doplnená o 

prievlak prechádzajúci pozdĺž celej budovy. Dosky budú z betónu triedy C30/37. Strecha 

v rámci vnútrobloku nad podzemnou garážou je navrhnutá ako vegetačná intenzívna 

strecha s násypmi substrátu výšky 1m a viac.  

Stropné konštrukcie v nadzemných podlažiach  

Stropné železobetónové  konštrukcie sú staticky navrhnuté ako spojité, viacpólové 

monolitické dosky v jednotnej hrúbke 200mm (1NP- 250mm) s maximálnym osovým 

rozponom 7,50m. Z materiálového hľadiska budú stropné dosky 1-3NP vyhotovené z 

betónu C30/37 a stropné konštrukcie vyšších poschodí z betónu pevnostnej triedy 

C25/30.  

Strešné konštrukcie v nadzemných podlažiach  

Stropná konštrukcia nad posledným podlažím je navrhnutá v hrúbke 250 mm 

z betónu pevnostnej triedy C25/30. Atika je železobetónová stena  hrúbky 150 mm do 

výšky 1520 mm od nosnej stropnej konštrukcie. 
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Strecha je navrhnutá ako extenzívna vegetačná strecha kombinovaná so štrkovými 

plochami a pochôdznymi chodníkmi. Zelené plochy sú navrhnuté v najväčšej možnej 

miere s hrúbkou substrátu vhodnou pre nižší a stredne vysoký porast bez potreby 

pravidelnej starostlivosti. Po obvode strešných vpusťou a v miestach výustiek VZT 

potrubia určeného pre odvod vzduchu z CHÚC typu A bola táto vrstva nahradená 

štrkovou vrstvou za účelom požiarnej ochrany. Po celej streche sú navrhnuté pochôdzne 

chodníky pre servis všetkých súčastí strešného plášťa a technológie umiestnenej na jej 

povrchu.  

B.4.5 Konštrukcie pre vertikálnu dopravu 

Pri návrhu stavby boli v maximálnej možnej miere zohľadnené požiadavky na 

užívanie budovy osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu (v zmysle požiadaviek 

vyhlášky 532/2002). Prístup osôb so zníženou možnosťou pohybu je umožnený riešením 

spevnených plôch. Všetky vstupy do budovy sú riešené bezbariérovo. Všetky prevádzky v 

budove sú bezbariérovo prístupné. Všetky osobné výťahy sú navrhnuté tak, aby 

zohľadňovali požiadavky pre transport osôb so zníženou schopnosťou pohybu. V gastro 

prevádzke je navrhnuté hygienické zariadenie pre imobilných. Na každom podlaží 

administratívy je možnosť zriadiť hygienické zariadenia pre imobilných. Prvý a posledný 

stupeň každého schodiskového ramena musí byť výrazne farebne a povrchovou úpravou 

rozoznateľné od okolia, napríklad reliéfnou dlažbou. 

Schodiská v podzemnej garáži 

Prefabrikované schodiskové ramená sú ukladané do ozubov vytvorených 

v monolitických podestách. Akustické odizolovanie je riešené prostredníctvom 

elastomerných podložiek. Pri zhotovení ozubov je potrebné klásť dôraz na presnosť 

vyhotovenia. 

Schodiská v nadzemných podlažiach 

Schodiská preklenujúce prvé nadzemné poschodie je navrhnuté ako trojramenné 

prefabrikované akusticky oddelené od zvislých stien cez tronzoly.  

Vyššie poschodia sú riešené už ako dvojramenné prefabrikované s betónovým 

zábradlím do tvaru L. Nástupné rameno je ukladané do ozubu vytvoreného v 

monolitickej  stropnej doske a do pripravených stenových otvorov. Následne je možne 
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naň osadiť druhé rameno s uložením na ozub v stropnej doske o podlažie vyššie. Zvukové 

odizolovanie je riešené prostredníctvom podložiek a akustických prvkov s nosnou 

vložkou na báze elastoméru. Pri betonáži ozubov je potrebné klásť dôraz na presnosť 

vyhotovenia. 

Rampy v podzemnej garáži 

Rampy sú navrhnuté ako železobetónové vystužené konštrukcie, povrchová 

úprava bude leštený betón, ktorý sa obrokuje a následne prevedie epoxidový náter. 

Podpornú konštrukciu tvorí stena v hornej úrovni rampy a pri spodnej hrane rampy je 

spojená monoliticky so železobetónovou stropnou doskou. Hlavná vstupná rampa v 

severozápadnej časti objektu spája 1.PP s výjazdom na komunikáciu Páričková. Rampa je 

vykurovaná so sklonom 14% a hrúbkou 250mm. Vyrovnávacie rampy medzi 1. PP – 3. PP 

sú pod sekciou ABC so sklonom 13,5 %. 

B.4.6 Strešný plášť 

Strecha je navrhnutá ako extenzívna vegetačná strecha kombinovaná so štrkovými 

plochami a pochôdznymi chodníkmi. Zelené plochy sú navrhnuté v najväčšej možnej 

miere s hrúbkou substrátu vhodnou pre nižší a stredne vysoký porast bez potreby 

pravidelnej starostlivosti. Po celej streche sú navrhnuté pochôdzne chodníky pre servis 

všetkých súčastí strešného plášťa a technológie umiestnenej na jej povrchu.  

Horná hrana tepelnej izolácie strešného plášťa vrátane „TZB domcov“, „domca nad 

výťahovou šachtou“ a atík je vyspádovaná smerom ku vpustom, tak aby sa zabezpečil 

odvod vody na celej streche. Na bloku A a B sú po dva vpusty pre odvod vody na strechách 

a technická terasa na Bloku A je vyspádovaná smerom ku odvodňovaciemu systému Loro.  

Po obvode strešného plášťa sú v atikách umiestnené bezpečnotné prepady 

s manžetou pre napojenie s hydroizoláciou na báze PVC. Rozmer otvoru je 100x100mm, 

je umiestnený 100mm nad úrovňou pochôdznej gumy a jeho presah cez obvodový plášť 

je taktiež 100mm. 
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B.5 Koncepcia organizácie výstavby etapy hrubej stavby pre hlavné 

stavebné objekty 

Stavba je rozdelená na 3 dilatačné celky. Každá dilatácia symbolizuje súbor 

bytových domov a to bytové domy AB, CD, EF. Jednotlivé dilatácie sa ďalej delia na sekcie, 

ktoré sa ešte členia na jednotlivé pracovné zábery podľa pracovných škár schválených 

statikom. Toto delenie bude zachované pre všetky podlažia 3.PP až 8.NP viď. Príloha - P2 

– Schéma rozdelenia hlavných stavebných objektov. Dilatácie budú budované súčasne 

kaskádovým systémom. Ako prvá začne dilatácia AB, nasledovať bude CD a posledná bude 

dilatácia EF. Toto poradie bude zachované počas celej doby výstavby. 

Hrubá stavba bude realizovaná vo viacerých technologických podetapách. Týmito 

podetapami sú zemné práce a zaistenie stien výkopov, hrubá spodná stavba, hrubá horná 

stavba a zastrešenie objektov. Moja diplomová práca sa predovšetkým zameriava na 

podetapy hrubá spodná a hrubá horná stavba. Ostatné podetapy, zemné práce a zaistenie 

stien výkopov, zastrešenie, sú riešené len čiastočne. 

Zemné práce a zaistenie stien výkopov – úlohou tejto podetapy je príprava 

staveniska na samotnú realizáciu stavebných prác. Ďalej kompletné zemné práce spojené 

s zaistením stien výkopu voči kolapsu, zaistenie zníženia hladiny podzemnej vody, ako aj 

zabezpečenie hlbinného založenia objektu a príprava pre hrubú spodnú stavbu. Tieto 

činnosti budú realizované vo viacerých podetapách. Týmito podetapami sú prípravné 

práce, realizácia pred výkopu, zaistenie stien hlavného výkopu, hlavný výkop a špeciálne 

zakladanie.  

Za úvahu stojí prehodnotenie vytvárania KPS a následné duplicitné vytvorenie 

stien v rámci hrubej spodnej stavby. Z ekonomického hľadiska by bolo výhodnejšie použiť 

vodonepriepustné KPS rovno ako obvodové steny podzemnej garáže, teda bielej vane. 

V mojej diplomovej práci ale, postupujem na základe poskytnutej podkladovej PD a teda 

uvažujem s KPS aj obvodovými stenami podzemnej garáže.  

Hrubá spodná stavba - bude realizovaná ako vodonepriepustná železobetónová 

monolitická konštrukcia – biela vaňa, tvorená z nedilatovanej základovej dosky 

a dilatovaných ZNK a VNK (3 dilatačné celky - dilatácia začína až nad úrovňou základovej 

dosky). Veľký dôraz bude kladený na vodonepriepustnosť všetkých konštrukcií 

v priamom styku s okolitým terénom, technológiu spracovania betónu, ako aj správne 
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použitie tesniacich prvkov do dilatačných, pracovných a nepravých škár. Túto podetapu 

som rozdelil na 3 časti a to základová doska, zvislé nosné konštrukcie a vodorovné nosné 

konštrukcie.  

Základová doska je staticky riešená ako jeden dilatačný celok, preto sa bude pri jej 

realizácií počítať len s pracovnými škárami. Z tohto dôvodu nebudú jednotlivé časti 

základovej dosky na seba priamo nadväzovať, ale budú realizované šachovnicovo, 

striedavo. Eliminuje sa tak vznik prípadných trhlín z dotvarovania nevyzretej, čerstvej 

betónovej zmesi.  

Zvislé nosné konštrukcie spodnej stavby budú pozostávať z vnútorných stien, 

stĺpov a obvodových stien (tvoriacich bielu vaňu). Tieto budú priamo nadväzovať na 

jednotlivé časti vodorovných nosných konštrukcií (základových dosiek, stropov). Po 

vyhotovení VNK pristúpime k postupnej realizácií ZNK a to po jednotlivých záberoch. 

Pracovné zábery zabezpečia kontinuitu prác a vyťaženosť zdrojov (materiály, pracovníci, 

stroje). Obvodové steny budú betónované o 10 cm nižšie ako je svetlá výška podlažia 

a to z dôvodu potreby vloženia systémových prvkov pre pracovnú škáru slúžiacemu 

k ochrane voči tlakovej podzemnej vode. Taktiež budú v miestach dilatácií doplnené 

o gumený tesniaci profil a dilatačnú vložku zo styroduru. Ostatné ZNK budú betónované 

na svetlú výšku podlažia. Pozor v 1.NP dochádza k zmene šachtových stien, pôvodné steny 

hrúbky 500 mm sa rozdeľujú na steny šachtové a priliehajúce steny ku šachtovým stenám. 

Medzi týmito stenami bude vložená akustická izolácia hrúbky 50 mm. 

Vodorovné nosné konštrukcie spodnej stavby pozostávajú zo stropov a rámp 

jednotlivých podlaží. Tieto budú kontinuálne nadväzovať na jednotlivé ZNK. Stropy budú 

uložené na ZNK a po obvode doplnené v mieste pracovnej škáry o tesniace systémové 

prvky voči tlakovej podzemnej vode. V mieste dilatácie bude čelo stropnej dosky 

doplnené o dilatačnú vložku zo styroduru.  

Hrubá horná stavba – bude realizovaná ako železobetónová monolitická 

konštrukcia na dosko-stenovom princípe. Dilatovaná bude rovnako ako spodná stavba 

priebežne cez VNK aj ZNK. V nadzemných podlažiach odpadá potreba vkladania 

tesniacich prvkov pre bielu vaňu avšak bude o to väčší dôraz kladený na bezpečnosť práce 

a kolektívne zabezpečenie pracovísk, keďže bude postupne pracovať vo väčšej výške. 

Túto etapu som rozdelil na 2 časti a to zvislé nosné konštrukcie a vodorovné nosné 

konštrukcie.  
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Zvislé nosné konštrukcie hornej stavby budú pozostávať z vnútorných, vonkajších 

stien a stĺpov v 1.NP Tieto budú priamo nadväzovať na jednotlivé časti vodorovných 

nosných konštrukcií, stropov, pod nimi. Po vyhotovení VNK pristúpime k postupnej 

realizácií ZNK a to po jednotlivých záberoch. Pracovné zábery zabezpečia kontinuitu prác 

a vyťaženosť zdrojov (materiály, pracovníci, stroje).  Všetky ZNK budú betónované na 

svetlú výšku podlažia. Okrem stien výťahových šácht, ktoré budú betónované na 

konštrukčnú výšku podlažia. Tieto steny budú naviac od okolitých stien akusticky 

oddilatované akustickou izoláciu hrúbky 50 mm. 

Vodorovné nosné konštrukcie hornej stavby pozostávajú zo stropov jednotlivých 

podlaží rozdelených na pracovné zábery. Tieto budú kontinuálne nadväzovať na 

jednotlivé ZNK pod nimi. Stropy budú uložené na ZNK. V mieste dilatácie bude čelo 

stropnej dosky doplnené o dilatačnú vložku zo akustickej izolácie hrúbky 30 mm. Do 

Stropov budú tiež vkladané špeciálne kotviace prvky pre pracovné lávky.  

Zastrešenie – úlohou tejto podetapy je skompletizovať etapu hrubej stavby a to 

vytvorením predovšetkým hydroizolácie a tým zabezpečenie objektu voči vnikaniu 

zrážkovej vody do objektu. Touto podetapou končí hrubá stavba a pokračujú 

dokončovacie práce. Popri tom dôjde k realizácií kompletných skladieb ukončenia garáží, 

strešného plášťa a terás v 7 a 8.NP. Podrobný výpis skladieb je súčasťou podkladovej PD. 

Táto podetapa nie je nijako bližšie riešená v rámci mojej diplomovej práce a preto je 

spracovaná len okrajovo. 

B.6 Koncepcia zariadenia staveniska 

B.6.1 Stručný popis staveniska 

Stavba je umiestnená v Bratislavskom kraji, na  území hlavného mesta SR 

Bratislavy, v okrese Bratislava II - Nivy, v mestskej časti Bratislava – Ružinov, na parcelách 

číslo 9747/1; 9744/6; 9747/5; 9747/24; 9747/41; 9747/46; 9747/47; 9747/48; 

9747/49; 9747/50; 9747/51; 9747/53. Územie Zóny BCT je ohraničené Košickou ul., 

Svätoplukovou a Páričkovou ulicou. Vymedzenie riešeného územia pre stavbu 

Polyfunkčný súbor BCT 1, Bytové domy je na ploche vymedzenej pozemkami vo 

vlastníctve stavebníka. Pozemok je len s veľmi miernym spádom a tvoria ho 

neodstránené zvyšky asanovaných budov bývalého výrobného areálu a náletové dreviny. 

V súčasnosti je pozemok využívaný pre účely zariadenia staveniska predošlých etáp. Ako 
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nevyhnutný predpoklad výstavby na pozemku je teda nutné uvoľniť plochy na celom 

rozsahu pozemku. Z dôvodu súbežnej výstavby s vedľajšími stavbami hlavne v prvých 

podetapách je treba rátať so zvýšenou prevádzkou v okolí stavby. Zariadenie staveniska 

bude z časti novovybudované a s veľkou pravdepodobnosťou bude slúžiť po skončení 

Polyfunkčného súboru BCT 1 pre polyfunkčný súbor BCT 2 a BCT 3. 

B.6.2 Objekty zariadenia staveniska  

Zariadenie staveniska bude novo vybudované a bude sa nachádzať na pozemkoch 

stavebníka vedľa už jestvujúceho zariadenia staveniska pre predchádzajúce etapy 

výstavby. Jedná sa o objekty prevádzkové, výrobné a hygienické. Tieto budú navrhnuté, 

posúdené a bližšie špecifikované v samostatnej kapitole D. Projekt zariadenia staveniska 

a zakreslené v prílohách P9 až P12. 

B.6.3 Napojenie na dopravnú a technickú infraštruktúru 

Hlavný vjazd/ výjazd na stavenisko pre nákladnú a osobnú dopravu je preferovaný 

z ulice Košická. Vjazd je tiež možný bočnými obslužnými bránami z ulice Košická 

a dočasne z ulice Páričkova. Šírka vjazdov bude min. 6 m a budú splňovať všetky 

technické parametre pre zvýšenú intenzitu dopravy. Všetky vjazdy/výjazdy budú 

zabezpečené vrátnicou, uzamykateľnou bránou a príslušným dopravným značením. 

Vnútrostaveniskové komunikácie budú minimálnej šírky 5 m z recyklátu min. hrúbky 

200 mm zhutneného na Edef,2 = 40 MPa. 

Pripojenie staveniska na technickú infraštruktúru, t.j. vodovod a kanalizácia bude 

realizovaná cez pôvodné, zrekonštruované revízne šachty nachádzajúce sa na pozemku 

stavebník. Vo vodomernej šachte bude nanovo osadená meracia zostava. Elektrická 

energia bude zabezpečená z ulice Svätoplukova z prípojky pre už realizovanú 

rekonštrukciu objektu Pradiareň 1900 cez samostatnú vetvu so samostatným 

elektromerom. 

B.6.4 Označenie a ochrana staveniska 

Stavenisko, ako ja celý komplex ZWIRN, bude monitorovaný kamerovým 

systémom stavebníka a oplotený mobilným oploteným výšky 2 m. Jeho súčasťou budú 3 

uzamykateľné vjazdové brány. Oplotenie môže byť celoplošne prekryté tkanou textíliou 

prípadne plagátmi s informáciami o výstavbe. Na mobilnom oplotení budú umiestnené 
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cedule typu „NEPOVOLANÝM OSOBÁM VSTUP ZAKÁZANÝ“. Pri vjazdoch/výjazdoch bude 

umiestnené príslušné dopravné značenie. A taktiež informačné tabule s identifikačnými 

údajmi o stavbe, zákaze vstupu nepovolaným osobám, nebezpečia úrazu, monitorovaní 

objektu a predpísaných ochranných pomôckach na stavenisku. 

B.7 Štúdia realizácie hlavných technologických podetáp hrubej stavby 

B.7.1 Zemné práce a špeciálne zakladanie 

Stručný popis  

Prípravné práce - Jedná sa o prípravu miesta staveniska pred započatím 

výkopových prác. Týmito činnosťami sú odstránenie zvyškov objektov a existujúcich 

nevyužiteľných inžinierskych sietí, odstránenie vegetácie, ochranu jestvujúcich a 

využiteľných vedení inžinierskych sietí, ale aj vybudovanie zariadenia staveniska 

potrebné pre túto etapu výstavby. 

Realizácia predvýkopu – z ekonomického hľadiska sa bude realizovať predvýkop 

na úroveň -3,2 až -3,4 m v zemine triedy ťažiteľnosti 4. Steny pred výkopu budú 

zabezpečené svahovaním v sklone 1:1. V miestach, kde nebude možné vytvorenie 

svahovania bude svah zabezpečený striekaným betónom doplneným o zvarované kari 

rohože v sklone 1:10. 

Zaistenie stien hl. výkopu – Pred samotnou realizáciu KPS budú vytvorené 

vodiace múriky hr. 650 mm pre zaistenia geometrickej presnosti budúcich KPS. Následne 

výkop stabilizovanej jamy na projektovanú hĺbku. KPS budú z betónu ČSN EN 206+A2 

C25/30-XC2(SK)-Cl0,2-Dmax22-S3 vystužené armokošmi z ocele B500B hrúbky 600 mm 

a budú realizované po lamelách s vloženým tesnením medzi jednotlivými lamelami. 

Vzhľadom na hĺbku KPS musí byť kotvená zemnými kotvami, tiahlami. 

Hlavný výkop – Hlavný výkop stavebnej jamy bude postupne prevedený po 

realizácií KPS a to na úroveň -12,2 a -10,7 m v zemine triedy ťažiteľnosti 4. Zemné práce 

budú prebiehať v kooperácií s kotvením KPS. Vykopaná zemina bude vo väčšine odvážaná 

na skládku vo vzdialenosti 11 km. Časť výkopku bude ponechaná na depónií na stavenisku 

a bude určená pre spätné zásypy. Pre potreby vývozu zeminy bude zriadená dočasná 

rampa na ulicu Paričkova. Po dosiahnutí požadovanej hĺbky výkopu dôjde k zhutneniu 

základovej škáry a kontrolnej skúške únosnosti. Počas výkopových prác budú 
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vybudované a osadené čerpacie studne v celkovom počte 7, ktoré budú mať za úlohu 

komresnou krivkou znížiť hladinu podzemnej vody v stavebnej jame. 

Špeciálne zakladanie – Po ukončení zemných prác bude nasledovať realizácia 

prvej časti špeciálneho založenia objektu a to hlbinného založenia pomocou vŕtaných 

pilot zhotovených technológiu CFA. Pilóty sú navrhnuté z betónu ČSN EN 206+A2 

C20/25-XC2 (SK)-Cl 0,2- Dmax22-S3 rôznych hĺbok od 7,0 do 14,5 m podľa PD s priemerom 

600 a 900 mm.  

Hlavné materiálové charakteristiky (výkaz výmer) 

Realizácia predvýkopu: 

• Výkop v hornine ťažiteľnosti tr.4 – 20 296,3 m3 

• Striekaný betón hr. 100 mm + výstuž – 454, 65 m2 

Zaistenie stien hl. výkopu: 

• Vodiace múry – 408,24 m 

• KPS hrúbky 600 mm – 6 212,91 m2 

• Výstuž KPS – 220,33 t 

• Zemné kotvy rôznych dĺžok, celková dĺžka – 2 473 m  

Hlavný výkop: 

• Výkop v hornine ťažiteľnosti tr.4 – 38 900,6 m3 

• Zhutnenie podložia – 5 657,9 m2 

• Separačná vrstva na KPS – 3 096,4 m2 

Špeciálne zakladanie: 

• Betón CFA pilót celkom – 1 256,73 m3 

• Výstuž CFA pilót celkom – 51,08 t 

Pripravenosť pracoviska  

Pred započatím prác bude na stavenisku vytýčená poloha jestvujúcich 

inžinierskych sietí a bude čiastočne vybudované zariadenie staveniska a to jeho 

oplotenie, vjazdy a výjazdy zo stavby, staveniskové komunikácie, prevádzkové, sociálne 

a hygienické zariadenie staveniska. Taktiež budú vybudované staveniskové rozvody vody 

a elektrickej energie. 
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Pracovný postup 

Ako prvé sa vykonajú prípravné práce:  

1. Vytýčenie všetkých inžinierskych sietí na stavenisku a ich ochrana 

2. Uvoľnenie pozemku od prípadných pozostatkov asanovaných budov, 
odstránenie náletovej vegetácie 

3. Vybudovanie zariadenia staveniska (oplotenie, komunikácie, siete, atď.) 

Nasledovať bude realizácia predvýkopu: 

1. Príprava pláne pred výkopom 

2. Vytýčenie predvýkopu a stavebnej jamy 

3. Predvýkop hlavnej stavebnej jamy na úroveň -3,4 m,  

4. Zaistenie výkopu kombináciu svahovania v skolone 1:1 a striekaného 

betónu vystuženého karisieťami v sklone 10:1 

Po zrealizovaní predvýkopu bude nasledovať zaistenie stien hl. výkopu: 

1. Príprava staveniska a mechanizácie 

2. Vytýčenie polohy vodiacich múrikov 

3. Realizácia žb. vodiacich múrikov výšky 1,25m 

4. Hĺbenie lamiel KPS, paženie pomocu bentonitovej suspenzie 

5. Osadenie zváraného armokoša lamely 

6. Betonáž lamely s postupným odčerpávaním pažiacej suspenzie 

7. Úprava koruny KPS 

8. Prekotvenie KPS zemnými kotvami po čiastočnom odkopaní (1/3 hl. 

výkopu) 

Pokračovať budeme realizáciou výkopu hlavnej stavebnej jamy: 

1. Postupný odkop zeminy v zapaženom výkope 

2. Priebežný odvoz zeminy na skládku a na depóniu v rámci staveniska 

3. Realizácia kotvenia KSP zemnými kotvami (navŕtanie, cementová zálievka, 
osadenie kotvy, injektáž koreňa kotvy, technologická prestávka, napínanie 
kotvy) 

4. Dokopanie hl. stavebnej jamy na požadovanú výškovú úroveň (potrebná 
technologická prestávka pre vyzretie koreňa kotvy podľa statika)  

5. Začistenie stavebnej jamy a jej zhutnenie 

6. Geodetické zameranie tvaru stavebnej jamy a prípadné vybrúsenie KPS + 

prekotvenie separačnej vrstvy na steny KPS  

Po skončení výkopových prác príde na rad špeciálne zakladanie objektu: 

1. Príprava pracoviska  

2. Vytýčenie polohy CFA vŕtaných pilót 

3. Vŕtanie pilóty, bez paženia 

4. Betonáž cez dutý vrták vŕtacej súpravy 

5. Osadenie armokoša do čerstvého betónu 
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6. Úprava hlavy ploty po betonáži podkladného betónu (odbúranie, úprava 
výstuže) 

Hlavné stavebné stroje  

Realizácia predvýkopu: 

• 1 x CATERPILLAR 444F2 (rýpadlo-nakladač) 

• 2 x CATERPILLAR 323 (pásové rýpadlo) 

• 5 x Tatra T815 S3 6x6 (nákladný automobil) 

Zaistenie stien hl. výkopu: 

• 1 x LIEBHERR HS 8040 (lanové hydraulické rýpadlo) 

• 1 x  SCHWING S42 SX (autočerpadlo betónu) 

• 4 x MAN TGS 32.420 BB Stetter 8x4 (autodomiešavač) 

• 1 x CATERPILLAR 323 (pásové rýpadlo) 

• 2 x Tatra T815 S3 6x6 (nákladný automobil) 

Hlavný výkop: 

• 2 x CATERPILLAR 444F2 (rýpadlo-nakladač) 

• 2 x CATERPILLAR 323 (pásové rýpadlo) 

• 6 x Tatra T815 S3 6x6 (nákladný automobil) 

• 1 x HAMM HD12VV (valec vibračný tandemový – 2475 kg) 

Špeciálne zakladanie: 

• 2 x Vrtná súprava Bauer RG 25 S   

• 2 x Nadstavec na vrtnú súpravu KDK 275 

• 2 x MAN TGS 32.420 BB Stetter 8x4 (autodomiešavač) 

• 1 x CATERPILLAR 444F2 (rýpadlo-nakladač) 

Spoločné stroje: 

• 1 x vysokotlakový kompresor   

• 1 x MAN TGX 28.510 6x2 s návesom, podvalníkom(nákladný automobil)  

• 1 x Volvo FH12 RB 460 s HR 6x2 (valník s hydraulickou rukou) 

Zloženie pracovnej čaty 

Technickí pracovníci:  1x hlavný stavbyvedúci (autorizácia) 

      3x úsekový stavbyvedúci (autorizácia) 

      3x majster (odborné vzdelanie) 

 Výkopové práce:   1x vedúci pracovnej čaty (strojnícky preukaz)

      7x obsluha strojov (strojnícky preukaz) 

 Zaistenie stien výkopu:  1x vedúci pracovnej čaty (odborné vzdelanie)

      4x obsluha strojov (strojnícky preukaz) 
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      4x betonári     

 Špeciálne zakladanie:  1x vedúci pracovnej čaty (odborné vzdelanie)

      5x obsluha strojov (strojnícky preukaz) 

      4x betonári     

 Pomocní pracovníci:   6x pomocný pracovník   

 Externí pracovníci:   2x geodet (odborné vzdelanie)  

      1x strojník autočerpadla (strojnícky preukaz)

      5x vodič domiešavača (vodičský preukaz C)

      1x koordinátor BOZP   

      1x technický dozor stavebníka 

Kontrola kvality 

Kontrola kvality bude prebiehať v súlade s kontrolným a skúšobným plánom pre 

danú podetapu výstavby. Bude sa deliť na kontrolu vstupnú, medzioperačnú a výstupnú. 

Všetky medzné odchýlky od KSP budú zapísané do stavebného denníka. V prípade 

výrazných odchýlok budú konštrukcie vhodným spôsobom sanované.  

B.7.2 Hrubá spodná stavba 

Stručný popis 

V tejto technologickej podetape sa jedná o druhú časť špeciálneho založenia 

objektu a to založenie na plošných základových konštrukcií, ktoré spolupôsobia 

s hlbinným založením objektu, na vŕtaných CFA pilótach. Následne vytvorenie podzemnej 

časti objektu tvorenej zo železobetónových obvodových a vnútorných zvislých nosných 

konštrukcií, ako aj vodorovných nosných konštrukcií. Pričom obvodové konštrukcie 

spodnej stavby plnia okrem nosnej aj funkciu hydroizolačnú.  

Pod plošnými základovými konštrukciami sa bude nachádzať krycia vrstva 

podkladného betónu nevystuženého z betónu C12/15 hrúbky 100mm. Základová doska, 

premenlivej hrúbky 500-870 mm z betónu ČSN EN 206+A2 C30/37 (90)- XC2,XA1(SK)- 

Cl0,2- DMAX22- S3, spolu s obvodovými stenami hrúbky 400-300 mm z betónu ČSN EN 

206+A2 C25/30 (90)- XC2,XA1(SK)- Cl0,2- DMAX16- S3 tvoria vodonepriepustnú 

konštrukciu - bielu vaňu. Tieto betóny budú uvažované s maximálnym priesakom 50 mm 

a s nízkym hydratačným teplom. Vystužené budú betonárskou výstužou 10505(R). 
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V podzemnej časti sa ďalej nachádzajú vnútorné nosné a nenosné steny hr. 200-

350 mm z betónu ČSN EN 206+A2 C25/30- XC2 (SK)- Cl0,4- DMAX16- S4. Ďalšími 

konštrukciami sú stĺpy rozmeru 250x1 000 mm alebo 300x1 000 mm z betónu ČSN EN 

206+A2 C35/45- XC2 (SK)- Cl0,4- DMAX16- S4 alebo C40/50. ZNK budú vystužené 

betonárkou výstužou 10505(R). 

Ďalej stropné dosky a rampy hr. 250-300 mm z betónu ČSN EN 206+A2 C30/37- 

XC2,XA1(SK)- Cl0,2- DMAX22- S3 (rampy musia mať aj odolnosť XF4 voči soliam). 

Vystužené budú betonárskou výstužou 10505 (R). Stropy nad 1.PP vytvárajú čiastočne 

zastrešenie podzemnej garáže v miestach, kde nepokračuje nadzemná časť bytového 

domu. Schodiská zabezpečujúce vertikálnu prepravu osôb v suteréne a sú navrhnuté ako 

kombinácia prefabrikovaných ramien a monolitických podiest a medzipodiest s ozubom 

na osadenie. Steny výťahových šácht v 1.PP sú dilatované od priľahlých stien akustickou 

dilatáciou hrúbky 50 mm. 

Hlavné materiálové charakteristiky (výkaz výmer) 

Základová doska: 

• Podkladoný betón – 649,3 m3 

• Betón základových dosiek – 3 622,8 m3 

• Výstuž základových dosiek – 426,3 t 

• Debnenie základových dosiek – 208,5 m2 

• Betón základových stien – 50,3 m3 

• Výstuž základových stien – 6,1 t 

• Debnenie základových stien – 79,7 m2 

Zvislé nosné konštrukcie (steny obvodové, vnútorné a stĺpy): 

• Betón ZNK –2 719,9 m3 

• Výstuž ZNK – 311,1 t 

• Debnenie ZNK – 15 057,2 m2 

Vodorovné nosné konštrukcie (stropy, medzipodesty a podesty): 

• Betón VNK – 5 597,1 m3 

• Výstuž VNK – 583,9 m2 

• Debnenie VNK – 15 768,8 m2 

• Prefabrikované schodiskové ramená – 42 ks 
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Pripravenosť pracoviska  

Na stavenisku bude vybudované zariadenie staveniska, skladajúce sa zo skládok 

materiálov, staveniskových komunikácií, oplotenia, parkoviska, vežových žeriavov a 

mobilných kontajnerov (sklady, vrátnice, kancelárie, šatne, hygienické kontajnery, 

kontajnery na odpad). 

Pred začiatkom technologického procesu budú kompletne hotové výkopové práce 

vrátane zaistenia stien výkopov, špeciálne zakladanie objektu hlbinnými základmi a tiež 

budú zabezpečené staveniskové prípojky inžinierskych sietí a čerpanie podzemnej vody. 

Pracovný postup 

Plošné založenie objektu, základová doska: 

1. Príprava pracoviska a vytýčenie pevného výškového bodu, ideálne na stenu 
KPS 

2. Postupná betonáž podkladového betónu hr. 100 mm po úsekoch podľa 
potreby armovania základovej dosky. Ako prvé sa vylejú znížené časti ZD, 
t.j. priehlbne a dojazdy výťahov. 

3. Vytýčenie novovznikajúcich ZNK na podkladný betón 

4. Armovanie základovej dosky po častiach stanovených statikom. Vloženie 
systémových tesniacich prvkov pre bielu vaňu do armatúry  

5. Debnenie čiel vyarmovanej časti základovej dosky a zabezpečenie 
pracovnej škáry, kontrola tesniacich prvkov pre bielu vaňu 

6. Betonáž vyarmovanej časti základovej dosky a jej následné strojné leštenie 
povrchu 

7. Nástrek zalešteného povrchu základovej dosky a jej následné technologické 
ošetrovanie (zakrytie a kropenie) a oddebnenie čiel ZD 

Základové dosky budú realizované šachovnicovo podľa návrhu statika. Nasledovať 

bude realizácia zvislých nosných konštrukcií: 

1. Geodetické vytýčenie presnej polohy ZNK 

2. Postupné armovanie ZNK, t.j. obvodových a vnútorných stien, stĺpov. 
Vloženie poistných injektážnych hadičiek ku systémovým plechom pre 
bielu vaňu trčiacich zo ZD  

3. Vloženie systémových prvkov pre bielu vaňu do obvodových stien 
a odstránenie ochrannej fólie 

4. Odstránenie nečistôt na ZD v mieste budúcich ZNK. Debnenie ZNK 
systémovým debnením obojstranným (obvodové steny jednostranné 
debnenie)  

5. Betonáž ZNK  
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6. Oddebnenie ZNK a ich technologické ošetrovanie, v mieste dilatácii 
objektov vloženie dilatačných vložiek zo styrduru hr. 30 mm. 

7. Odstránenie vytečeného betónu a debniaceho materiálu uvoľnenie 
pracoviska pre ďalšie práce 

Obvodové steny budú realizované v maximálnej dĺžke 21 m podľa návrhu statika. 
Realizácia ZNK bude postupná aby mohla kontinuálne pokračovať realizácia vodorovných 
nosných konštrukcií: 

1. Debnenie stropu v miestach s už zrealizovanými a oddebnenými ZNK + 
zabudovanie prvkov kolektívnej ochrany – zábradlia 

2. Geodetické vytýčenie stropu a jeho prestupov 

3. Armovanie stropných konštrukcií a vloženie tesniacich prvkov pre bielu 
vaňu po obvode stropu. 

4. Debnenie čiel stropnej konštrukcie a zabezpečenie pracovnej škáry voči 
pretečeniu betónu 

5. Vyčistenie debnenia, kontrola tesniacich prvkov, kontrola jeho tesnosti 
a podopretia pred betonážou 

6. Betonáž VNK a jej následné strojné leštenie 

7. Nástrek zalešteného povrchu stropnej dosky a jej následné technologické 
ošetrovanie (zakrytie a kropenie)  

8. Oddebnenie VNK  

Postup realizácie ZNK a VNK sa bude opakovať až kým nebude hotová hrubá 

spodná stavba objektu. 

Samostatnou činnosťou je osádzanie prefabrikovaných schodísk: 

1. Kontrola pevnosti v tlaku a geometrie podesty, medzipodesty 

2. Vloženie tlmiacej podložky do ozubu vytvoreného v podeste a medzipodese 

3. Osadenie prefabrikovaného schodiskového ramena a kontrola rovinnosti 
stupňov v oboch smeroch. Ak nevyhovuje odobratie prefa ramena 

4. Vloženie vymedzovacej plastovej podložky na tlmiacu podložku 

5. Opätovné osadenie prefabrikovaného schodiskového ramena a kontrola 
rovinnosti  

Hlavné stavebné stroje  

Stroje pre realizáciu monolitických konštrukcií: 

• 1 x LIEBHERR 110 EC-B 6 (vežový žeriav) 

• 2 x LIEBHERR 280 EC-H 12 (vežový žeriav) 

• 1 x SCHWING S42 SX (autočerpadlo betónu) 

• 6 x MAN TGS 32.420 BB Stetter 8x4 (autodomiešavač) 

• 1 x vysokotlakový kompresor   

• 1 x MAN TGX 28.510 6x2 s návesom (nákladný automobil)  

• 1 x Volvo FH12 RB 460 s HR 6x2 (valník s hydraulickou rukou) 
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Zloženie pracovnej čaty 

Technickí pracovníci:  1x hlavný stavbyvedúci (autorizácia) 

      3x úsekový stavbyvedúci (autorizácia) 

      3x majster (odborné vzdelanie)  

 Vertikálna doprava:   3x žeriavnik (strojnícky preukaz) 

 Armovacie práce:   18x železiar (výučný list)   

      12x železiar – viazač (viazačský preukaz) 

 Debnenie/Oddebnenie:  6x tesár (výučný list)   

      12x tesár – viazač (viazačský preukaz) 

 Betonári:    6x tesár – betonár (výučný list) 

 Pomocní pracovníci:   4x pomocný pracovník   

      2x zvárač (zváračský preukaz) 

 Externí pracovníci:   2x geodet (odborné vzdelanie)  

      1x strojník autočerpadla (strojnícky preukaz)

      6x vodič domiešavača (vodičský preukaz C)

      2x vodič nákladnej dopravy (vodičský preukaz)

      1x koordinátor BOZP   

      1x technický dozor stavebníka 

Kontrola kvality 

Kontrola kvality bude prebiehať v súlade s kontrolným a skúšobným plánom pre 

danú podetapu výstavby. Bude sa deliť na kontrolu vstupnú, medzioperačnú a výstupnú. 

Všetky medzné odchýlky od KSP budú zapísané do stavebného denníka. V prípade 

výrazných odchýlok budú konštrukcie vhodným spôsobom sanované.  

B.7.3 Hrubá horná stavba  

Stručný popis 

Táto technologická podetapa sa zaoberá vybudovaním nosnej konštrukcie 

nadzemných podlaží tvorenej krabicovým skeletom z dosko stenového systému. Tento 

skelet sa skladá zo železobetónových zvislých (stien, stĺpov) a vodorovných nosných 

konštrukcií (stropov, balkónov a nosných častí zastrešenia), nenosných zvislých 

konštrukcií (priečky) a konštrukcií zabezpečujúcich vertikálnu prepravu v rámci objektu.  
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Nosné a nenosné steny sú navrhnuté z betónu ČSN EN 206+A2 C30/37- XC1 (SK)- 

Cl0,4- DMAX16- S4 v 1.NP-3.NP a z betónu ČSN EN 206+A2 C30/37- XC1 (SK)- Cl0,4- 

DMAX16- S4 v 4.NP-8.NP. Hrúbky stien sú 150, 200, 220 a 250 mm. Steny lodžií majú 

požiadavku na vplyv prostredia XC3. Stĺpy nachádzajúce sa len  v 1.NP sú z betónu ČSN 

EN 206+A2 C35/45- XC1 (SK)- Cl0,4- DMAX16- S4.  

Stropné konštrukcie sú navrhované z betónu ČSN EN 206+A2 C30/37- XC1 (SK)- 

Cl0,4- DMAX16- S4 v 1.NP-3.NP a z betónu ČSN EN 206+A2 C30/37- XC1 (SK)- Cl0,4- 

DMAX16- S4 v 4.NP-8.NP. Hrúbky stropných konštrukcií sú 200 až 250 mm podľa 

zaťaženia. Posledný strop objektu plní funkciu nosnej konštrukcie zastrešenia a je hrúbky 

250 mm. Stropné dosky nad lodžiami majú požiadavku na vplyv prostredia XC2. V rámci 

stropných konštrukcií bude riešené aj osádzanie prefabrikovaných balkónov. Tieto budú 

po osadení na stropné debnenie prearmované so stropnou doskou a následne 

zmonolitnené. Schodiská zabezpečujúce vertikálnu prepravu osôb v nadzemnej časti 

stavby sú navrhnuté ako prefabrikované. Budú tvorené z prefabrikovaných ramien, 

medzipodest a schodiskových zábradlí. Výťahové šachty sú po celej výške objektu 

dilatované od priľahlých stien akustickou dilatáciu hrúbky 50 mm.  

Hlavné materiálové charakteristiky (výkaz výmer) 

Zvislé nosné konštrukcie (steny nosné nenosné a stĺpy): 

• Betón ZNK –5 196,4 m3 

• Výstuž ZNK – 569,2 t 

• Debnenie ZNK – 47 712,5 m2 

Vodorovné nosné konštrukcie (stropy, balkóny, schodiská): 

• Betón VNK – 5 027,8 m3 

• Výstuž VNK – 476,9 m2 

• Debnenie VNK – 23 935,2 m2 

• Prefabrikované schodiskové ramená – 86 ks 

• Prefabrikované schodiskové zábradlia – 149 ks 

• Prefabrikované balkóny – 217 ks 

Pripravenosť pracoviska  

Zariadenie staveniska bude obdobné ako pri realizácií hrubej spodnej stavby. 

Zmenia sa len čiastočne skladovacie plochy, staveniskové komunikácie, miesta pre 

betonáže autočerpadlami na betón. 
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Pred začiatkom technologického procesu budú kompletne hotové výkopové práce 

a komplet hrubá spodná stavba a to po strop nad 1.PP oddeľujúci spodnú a hornú stavbu 

a čiastočne vytvárajúci zastrešenie garáže. Ďalej budú postupne realizované 

hydroizolácie zastrešenia garáže a spätné zásypy okolo spodnej stavby v kooperácií 

s budovaním hornej stavby. Zabezpečené staveniskové prípojky inžinierskych sietí 

ostanú nemenné. 

Pracovný postup 

Realizácia zvislých nosných konštrukcií: 

1. Geodetické vytýčenie presnej polohy ZNK 

2. Osádzanie systémových závesných lávok po obvode stavby (2.NP až 8.NP) 

3. Postupné armovanie ZNK, t.j. obvodových a vnútorných stien, stĺpov v 1.NP  

4. Odstránenie nečistôt na podklade v mieste budúcich ZNK. Debnenie ZNK 
systémovým debnením obojstranným a prestupov cez jednotlivé 
konštrukcie. 

5. Betonáž ZNK  

6. Oddebnenie ZNK a ich technologické ošetrovanie, v mieste dilatačných 
stien objektov vlepenie dilatačných vložiek z minerálnej vlny hr. 30 mm. 

7. Odstránenie vytečeného betónu a debniaceho materiálu, uvoľnenie 
pracoviska pre ďalšie práce 

Realizácia ZNK bude postupná aby mohla kontinuálne pokračovať realizácia 
vodorovných nosných konštrukcií: 

1. Debnenie stropu a balkónov v miestach s už zrealizovanými 
a oddebnenými ZNK + zabudovanie prvkov kolektívnej ochrany – zábradlia 

2. Geodetické vytýčenie stropu, jeho prestupov a polohy balkónov 

3. Osadenie prefabrikovaných balkónov podľa geodetických bodov 

4. Armovanie stropných konštrukcií a prepojenie s čakacou výstužou 
balkónov  

5. Debnenie čiel stropnej konštrukcie, vkladanie kotiev pre závesné láky 
a zabezpečenie pracovnej škáry voči pretečeniu betónu 

6. Vyčistenie debnenia, kontrola jeho tesnosti a podopretia pred betonážou 

7. Betonáž VNK  

8. Technologické ošetrovanie kropením  

9. Oddebnenie VNK  

Postup realizácie ZNK a VNK sa bude opakovať až kým nebude hotová hrubá horná 

stavba objektu – strop nad 8.NP a všetky jeho časti (atiky, domce výťahov) 

Samostatnou činnosťou je osádzanie prefabrikovaných schodísk: 

1. Kontrola pevnosti v tlaku a geometrie podesty 
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2. Vloženie tlmiacej podložky do ozubu vytvoreného v podeste  

3. Osadenie prefabrikovaného schodiskového ramena s medzipodestou 
a kontrola rovinnosti stupňov v oboch smeroch. Ak nevyhovuje odobratie 
prefa ramena 

4. Vloženie vymedzovacej plastovej podložky na tlmiacu podložku 

5. Opätovné osadenie prefabrikovaného schodiskového ramena s 
medzipodestou a kontrola rovinnosti  

Hlavné stavebné stroje  

Stroje pre realizáciu monolitických konštrukcií: 

• 1 x LIEBHERR 110 EC-B 6 (vežový žeriav) 

• 2 x LIEBHERR 280 EC-H 12 (vežový žeriav) 

• 1 x SCHWING S42 SX (autočerpadlo betónu) 

• 6 x MAN TGS 32.420 BB Stetter 8x4 (autodomiešavač) 

• 1 x vysokotlakový kompresor   

• 1 x MAN TGX 28.510 6x2 s návesom (nákladný automobil)  

• 1 x Volvo FH12 RB 460 s HR 6x2 (valník s hydraulickou rukou) 

Zloženie pracovnej čaty 

Technickí pracovníci:  1x hlavný stavbyvedúci (autorizácia) 

      3x úsekový stavbyvedúci (autorizácia) 

      3x majster (odborné vzdelanie)  

 Vertikálna doprava:   3x žeriavnik (strojnícky preukaz) 

 Armovacie práce:   12x železiar (výučný list)   

      6x železiar – viazač (viazačský preukaz) 

 Debnenie/Oddebnenie:  8x tesár (výučný list)   

      6x tesár – viazač (viazačský preukaz) 

 Betonári:    6x tesár – betonár (výučný list) 

 Pomocní pracovníci:   6x pomocný pracovník   

 Externí pracovníci:   2x geodet (odborné vzdelanie)  

      1x strojník autočerpadla (strojnícky preukaz)

      6x vodič domiešavača (vodičský preukaz C)

      2x vodič nákladnej dopravy (vodičský preukaz)

      1x koordinátor BOZP   

      1x technický dozor stavebníka 
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Kontrola kvality 

Kontrola kvality bude prebiehať v súlade s kontrolným a skúšobným plánom pre 

danú podetapu výstavby. Bude sa deliť na kontrolu vstupnú, medzioperačnú a výstupnú. 

Všetky medzné odchýlky od KSP budú zapísané do stavebného denníka. V prípade 

výrazných odchýlok budú konštrukcie vhodným spôsobom sanované.  

B.7.4 Zastrešenie 

Stručný popis 

Náplňou tejto technologickej podetapy je realizácia skladieb strešných plášťov na 

železobetónových nosných konštrukciách zastrešenia. Typovo sú tieto skladby rozdelené 

podľa miesta ich použitia na spevnené plochy garáže a zelená strecha garáže, extenzívne 

vegetačné ploché strechy s pochôdznymi chodníkmi na jednotlivých objektoch 

a pochôdzne ploché strechy slúžiace ako terasy. Dôraz bude predovšetkým kladení na 

riadne vytvorenie hydroizolačných vrstiev, ako aj správnu skladbu podľa platnej PD. Táto 

technologická podetapa nie je nijako bližšie riešená v rámci mojej diplomovej práce 

a preto je spracovaná len okrajovo. 

Hlavné materiálové charakteristiky (výkaz výmer) 

Plochy riešených konštrukcií: 

• Plocha nad nepokračujúcimi časťami suterénu – 2 661,3 m2 

• Plocha plochých striech BCT1 – 2 641 m2 

• Plocha pochôdznych terás – 523,3 m2 

Pripravenosť pracoviska  

Zariadenie staveniska bude obdobné ako pri realizácií hrubej hornej stavby. 

Zmenia sa len čiastočne skladovacie plochy – možnosť uskladniť materiál priamo na 

streche objektov. 

Pred začiatkom technologického procesu budú kompletne hotové výkopové práce 

a komplet hrubá spodná a horná stavba. Ďalej budú zrealizované spätné zásypy okolo 

spodnej stavby. Zabezpečené staveniskové prípojky inžinierskych sietí ostanú nemenné. 
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Pracovný postup 

Spevnené plochy garáže / zelená strecha garáže: 

1. Príprava pracoviska a vytvorenie čiel debnenia  

2. Spádová vrstva z ľahčeného betónu  

3. Asfaltová penetrácia a natavenie modifikovaného asfaltového pásu v 2 
vrstvách 

4. Opracovanie detailov okolo prestupov 

5. Ukladanie geotextílie ako separačnej vrstvy 

6. Tepelnoizolačná vrstva z extrudovaného polystyrénu  

7. Ukladanie noppovej fólie (noppy do exteriéru) s netkanou geotextíloiu – 
drenážna vrstva  

8. Rozprestretie štrkodrvy pre vyrovnanie nerovností + gomreža / Nasypanie 
zeminy a jej rozhrnutie a zrovnanie + sadenie vegetačnej vrstvy 

9. Roznášacia vrstva z cementovej zmesi  

10.  Ukladanie žulových kociek domaltového lôžka + škárovanie 

Realizácia extenzívnych vegetačných plochých striech pochôdznych: 

1. Príprava pracoviska premeranie rovinnatosti monolitických konštrukcií, 
prípadné vyspravenie nerovností, vybrúsenie ostrých hrán 

2. Vytvorenie poistnej hydroizolácie, paronepriepustnej vrstvy na hornej 
hrane nosnej konštrukcie (asfaltová penetrácia a natavenie 
modifikovaného asfaltového pásu) 

3. Ukladanie tepelnoizolačnej vrstvy + spádové klíny smerom ku strešným 
vtokom, prípadne vsakom 

4. Separačná vrstva z geotextílie 

5. Vytvorenie hydroizolácie z mäkčeného PVC 

6. Opracovanie detailov (atiky, konštrukcie vystupujúce nad strechu) 

7. Ukladanie netkanej geotextílie ako separačnej vrstvy 

8. Ukladanie noppovej fólie (noppy do exteriéru) s netkanou geotextíloiu – 
drenážna a hydroakumulačná vrstva spádovaná do vtokov 

9. Ukladanie a rozprestieranie strešného substrátu a sadenie zelene (v mieste 
chodníkov ukladanie pochôdznych gumených podložiek) 

Realizácia pochôznych plochých striech - terás: 

1. Príprava pracoviska premeranie rovinnatosti monolitických konštrukcií, 
prípadné vyspravenie nerovností, vybrúsenie ostrých hrán 

2. Vytvorenie poistnej hydroizolácie, paronepriepustnej vrstvy na hornej 
hrane nosnej konštrukcie (asfaltová penetrácia a natavenie 
modifikovaného asfaltového pásu) 

3. Ukladanie spádových klínov klíny  

4. Ukladanie teplenej izolácie z PIR-panelov 

5. Separačná (filtračná) vrstva z geotextílie 
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6. Hydroizolácia na báze PVC-P vystužená polyesterovou mriežkou 
(jednovrstvová hydroizolácia) 

7. Osádzanie ratifikačných terčov do presnej výšky  

8. Kladenie gresovej protišmykovej dlažby 

Hlavné stavebné stroje  

Stroje pre realizáciu monolitických konštrukcií: 

• 1 x LIEBHERR 110 EC-B 6 (vežový žeriav) 

• 2 x LIEBHERR 280 EC-H 12 (vežový žeriav) 

• 1 x vysokotlakový kompresor   

• 1 x Volvo FH12 RB 460 s HR 6x2 (valník s hydraulickou rukou) 

Zloženie pracovnej čaty 

Technickí pracovníci:  1x hlavný stavbyvedúci (autorizácia) 

      3x úsekový stavbyvedúci (autorizácia) 

      3x majster (odborné vzdelanie) 

 Vertikálna doprava:   3x žeriavnik (strojnícky preukaz) 

 Pokrývačské práce:   12x pokrývač (výučný list)   

 Pomocní pracovníci:   12x pomocný pracovník   

 Externí pracovníci:   1x vodič nákladnej dopravy (vodičský preukaz)

      1x koordinátor BOZP   

      1x technický dozor stavebníka 

Kontrola kvality 

Kontrola kvality bude prebiehať v súlade s kontrolným a skúšobným plánom pre 

danú podetapu výstavby. Bude sa deliť na kontrolu vstupnú, medzioperačnú a výstupnú. 

Všetky medzné odchýlky od KSP budú zapísané do stavebného denníka. V prípade 

výrazných odchýlok budú konštrukcie vhodným spôsobom sanované.  

  



87 
 

B.8 Časový plán hrubej stavby 

Táto štúdia predpokladá s dobou výstavby 22 mesiacov pre kompletnú hrubú 

stavbu. Predpokladané doby prác na jednotlivých etapách hrubej stavby: 

• Zemné práce a zaistenie stien výkopov – 7 mesiacov 

• Hrubá spodná a horná stavba – 13 mesiacov 

• Zastrešenie objektov – 2 mesiace  

Podrobný časový plán bude spracovaný len pre hrubú stavbu. Nachádza sa 

v prílohách mojej diplomovej práce a je rozdelený na P5 – Časový plán hrubej spodnej 

stavby a P6 – Časový plán hrubej hornej stavby. Všetky práce na technologickej etape 

hrubej stavby začínajú predaním a prevzatím staveniska 01.03.2022 a končia 

dokončením prác na zastrešení objektov a úpravou, demoláciou zariadenia staveniska 

a následným predaním a prevzatím hrubej stavby stavebníkom alebo jeho technickým 

dozorom 12/2023. Presný dátum bude stanovený v časovom pláne. Stavebné práce budú 

vykonávané chronologicky prevažne s použitím väzby koniec – začiatok. Taktiež 

budú dodržané technologické prestávky pre oddebnenie betónových konštrukcií 

vypočítané v prílohe P18 – Stanovenie doby oddebnenia železobetónových konštrukcií. 

Z časového hľadiska je etapa rozdelená na dve časti. V prvej budú vybudované všetky 

konštrukcie hrubej spodnej stavby. V druhej zas všetky konštrukcie hrubej hornej stavby. 

B.9 Bilancia pracovníkov  

Podľa štúdie jednotlivých technologických procesov hrubej stavby bude na stavbe 

najviac pracovníkov počas realizácie hrubej spodnej stavby. Malo by sa pri tom jednať 

o 70 interných pracovníkov pracujúcich na stavbe každý deň. V pracovných špičkách sa 

tento počet môže zvýšiť o 20 externých pracovníkov na 90 pracovníkov. Externí 

pracovníci budú na stavenisku len po dobu potrebnú na vykonanie ich prác, nebudú 

využívať zariadenie staveniska pre interných pracovníkov (výnimkou budú Mobilné WC 

-TOI TOI FRESH, ktoré sú navrhované s ich započítaním). 

B.10 Stavebné mechanizmy  

Táto štúdia obsahuje len predbežný návrh strojných zostáv pre jednotlivé 

technologických procesov hrubej stavby. Podrobný návrh strojnej zostavy pre 

technologickú etapu hrubej stavby, ako aj zoznam všetkých použitých strojov, nástrojov 

a náradia bude špecifikovaný v kapitole E. Návrh strojnej zostavy pre etapu hrubej stavby.  
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B.11 Spôsob riešenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov 

Na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP) počas celej výstavby bude 

dohliadať koordinátor BOZP zabezpečený stavebníkom. Na stavenisku budú pracovať len 

osoby preškolené z BOZP. Všetci pracovníci absolvujú školenie koordinátorom, 

stavbyvedúcim alebo odborníkom v oblasti BOZP, po ktorom podpisom potvrdia, že boli 

zoznámení s pravidlami BOZP a možnými rizikami. Osobné ochranné pracovné pomôcky 

(OOPP) budú používať všetci pracovníci počas pobytu na stavenisku. V prípade úrazu 

niektorého z pracovníkov počas pracovnej doby na stavenisku bude spísaný zápis do 

knihy BOZP prípadne stavebného denníka. Vážnejšie úrazy vyžadujúce hospitalizáciu 

minimálne 5 dní, prípadnú práce neschopnosť viac ako 3 dni budú prešetrené 

koordinátorom BOZP a nahlásené na inšpektorát práce. O takýchto úrazoch bude spísaná 

oficiálna zápisnica. Pri zabezpečovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je nutné 

riadiť sa nasledovnými právnymi predpismi a nariadeniami vlády: 

• Zákon č. 205/2020 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, a další související zákony 

• Zákon č. 285/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve 
znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony 

• Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci. A jeho zmenami 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. A jeho novelou  88/2016 
Sb. 

• Vyhláška č. 266/2021 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o 
technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů 

• Nariadením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. A jeho novelizáciou 
Nariadením vlády č.136/2016 Sb.  

• Nariadením vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
při práci – novelizované Nařízením vlády č. 195/202 Sb.  

• Nariadením vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky 

• Nariadením vlády č. 101/2005 Sb.,o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 

• Nariadením vlády č. 170/2014 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 
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• Vyhláška č. 192/2005 Sb., 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 

• Vyhláška č. 77/1965 Sb., Vyhláška ministerstva stavebnictví o výcviku, 
způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů 

• Nariadením vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

• Nariadenie vlády č. 390/2021 Sb. Nařízení vlády o bližších podmínkách 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a 

dezinfekčních prostředků 

B.11.1 Všeobecné požiadavky na zariadenie staveniska  

Všetky osoby pohybujúce sa po stavenisku musia byť riadne preškolené z BOZP 

a zoznámené s možnými rizikami vyplývajúcimi z technologických procesov na 

stavenisku. Ďalej musia byť vybavené príslušnými OOPP.  

Zhrnutie možných rizík s opatreniami na ich odstránenie, minimalizovanie: 

Vstup nepovolaných osôb – oplotenie staveniska mobilným plotom výšky 2 m 

s ceduľami „ZÁKAZ VSTUPU NEPOVOLANÝM OSOBÁM“. Opatrenie vjazdov/výjazdov 

uzamykateľnou bránou a vrátnicou.  

Nekoordinovaný pohyb osôb – Oboznámenie osôb s pravidlami BOZP, vyznačením 

hlavných staveniskových komunikácií a koridorov pre pohyb osôb. 

Osvetlenie staveniska – práce budú vykonávané prevažne za denného osvetlenia. 

Stavenisko bude taktiež osvetlené pomocou stavebných halogénov upevnených na 

vežových žeriavoch. Prípadne prenosných halogénov umiestnených na stojanoch. 

Osvetlenie kancelárií, šatní, skladov hygienických kontajnerov bude pomocou 

zabudovaného osvetlenia. 

Drobné úrazy (podvrtnutie členka, rezné rany, bodné rany, atď.) – Riadne 

dodržiavanie BOZP a nosenie OOPP. Udržovanie poriadku na stavenisku. Práca pri 

priaznivých poveternostných podmienkach. 

Priechodnosť a údržba staveniskových komunikácií – obmedziť pohyb osôb po 

staveniskových komunikáciách. Maximálna povolená rýchlosť 10 km/h, znížiť prašnosť 
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pri prejazde vozidiel ich kropením. Udržiavať minimálnu prejazdnú šírku 3 m voľnú. 

Prípadné diery presypať recyklátom a opäť zhutniť.  

B.11.2 Zemné práce a špeciálne zakladanie 

Zhrnutie možných rizík a ich odstránenie, minimalizovanie počas vykonávania 

zemných prác a špeciálneho zakladania: 

Kolaps steny výkopu – realizovať všetky výkopové práce včítane zaistenia stien výkopu 

podľa platnej PD a pracovného postupu, kontrolovať zhodu zloženia zeminy 

s predbežnými prieskumami  

Zasypanie pracovníka utrhnutím previsu zeminy – priebežné čistenie previsov 

vznikajúcich nedokonalým začistením na stenách KPS 

Pád pracovníka do stavebnej jamy – zabezpečiť dostatočne tuhé zábradlie po obvode 

stavebnej jamy  

Zranenie pracovníkov pripučením, pritlačením, prejdením stavebným strojom – 

zabezpečenie vozidiel proti samovoľnému pohybu, obmedzenie pohybu pracovníkov 

v okolí vozidla 

Zranenie pracovníkov pracovným náradím (rozdrvenie kostí, kĺbov, natrhnutie 

svalov, tržné poranenia, strata sluchu a zraku) – kontrola náradia pred vykonaním 

prác, práca len preškolených pracovníkov, používanie OOPP   

B.11.3 Hrubá spodná stavba 

Zhrnutie možných rizík a ich odstránenie, minimalizovanie počas vykonávania 

prác na hrubej spodnej stavbe: 

Zranenie pracovníkov pripučením, pritlačením, hydraulickými časťami vozidiel – 

zabezpečenie vozidiel proti pohybu, obmedzenie pohybu pracovníkov v okolí vozidla, 

kontrola hydrauliky strojov 

Zranenie pracovníkov tlakom čerpaného betónu – kontrola hustoty a konzistencie 

zmesi pred čerpaním, minimalizácia prestojov autočerpadla 



91 
 

Pád z vozidla pri čistení – zaistenie vozidla proti pohybu, dodržiavanie stanovených 

pracovných postupov 

Zrútenie, kolaps debnenia – správne skladanie debnenia podľa kladačského plánu, 

správna preprava debnenia zdvíhacími zariadeniami 

Zranenie pracovníkov odletujúcimi časťami rezanej výstuže – popálenie  - 

používanie OOPP 

B.11.4 Hrubá vrchná stavba 

Zhrnutie možných rizík a ich odstránenie, minimalizovanie počas vykonávania 

prác na hrubej vrchnej stavbe: 

Pád z výšky pri práci - Používanie certifikovaných rebríkov a mobilného lešenia pre 

práce vo výškach, používanie systému kolektívnej ochrany a sysému alsipercha, free 

falcon. 

Kolaps debnenia pri betonáži – betónovanie po vrstvách, kontrola debnenia pred, počas 

a po betonáži 

Zranenie pracovníkov pád časti, celého bremena, pripučením, pritlačením, 

zhodením - Práce vykonávať len za priaznivých poveternostných podmienok, 

prepravovať materiál len certifikovanými viazacími prostriedkami  a spôsobmi 

Zranenie pracovníkov odletujúcimi časťami búraných, rezaných materiálov -  

Manipulácia s náradím len preškolenými osobami, kontrola náradia pred a po jeho 

použití, očistenie po použití, používanie OOPP 

Kolaps vežového žeriavu (prevrátenie, pretrhnutie lán) - Prispôsobiť návrh vežových 

žeriavov kritickým bremenám, práce vykonávať len za priaznivých poveternostných 

podmienok 

B.11.5 Zastrešenie 

Zhrnutie možných rizík a ich odstránenie, minimalizovanie počas vykonávania 

prác na zastrešení objektov: 
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Zranenie pracovníkov pád časti, celého bremena - práce vykonávať len za priaznivých 

poveternostných podmienok, navigácia vežových žeriavov len osobami s viazačským 

preukazom za pomoci vysielačiek 

Zranenie pracovníkov popálením – používanie OOPP, postupovanie podľa pracovného 

postupu výrobcu 

Pád z výšky pri práci - používanie systému kolektívnej ochrany 

Zranenie pracovníkov uvoľnenými časťami náradia – pravidelná kontrola náradia, 

používanie OOPP 

B.12 Environmentálne aspekty výstavby 

B.12.1 Popis rizík spojených s realizáciou výstavby  

Stavba nebude mať počas realizácie výraznejší nepriaznivý vplyv na životné 

prostredie. Pri výstavbe nebudú použité žiadne stavebné materiály škodlivé pre ľudské 

zdravie. Stavba nebude produkovať okrem odpadových vôd, komunálneho a iného 

odpadu a splodín z automobilovej dopravy žiadne škodlivé látky. Komunálny a iný odpad 

sa bude triediť a zhromažďovať v kontajneroch, ktoré budú vyprázdňované a vyvážané 

na skládku komunálneho odpadu. Počas celej doby výstavby, ako aj počas užívania 

stavebného diela, je treba v čo najväčšej miere dbať na elimináciu negatívnych vplyvov na 

okolie stavby a životné prostredie. Týmito vplyvmi a ich elimináciami sú hlavne: 

• Zvýšená hlučnosť vyplývajúcu z pracovných procesov sa snažíme obmedziť na 
dennú pracovnú dobu od 7:00 do 18:00 (hluk pri realizácií výkopových prác od 
8:00 do 16:30). V prípade prác po 22:00 je treba vopred upovedomiť príslušné 
úrady a obyvateľov okolitých bytových domov 

• Zvýšenú prašnosť plynúcu z výstavby eliminujeme hlavne kropením vodou, 
pravidelným čistením príjazdových komunikácií a vozidiel 

• Elimináciu úniku škodlivých látok do podložia pravidelnou kontrolou stavebných 
vozidiel a tesnosti barelov na nebezpečné látky 

• Správnou separáciou a likvidáciou odpadov, prípadne ich recykláciou a spätným 
využitím 

• Efektívne využívanie energií, pracovných síl a výber materiálov v prípravnej fáze 
projektu, ako aj počas jeho realizácie 
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B.12.2 Predpoklad produkcie odpadov 

Všetky odpady, ktoré vzniknú počas výstavby na stavenisku budú triedené 

a separované do príslušných kontajnerov. Triedenie a nakladanie s odpadmi ďalej 

upravujú: 

• Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadoch, tento nahrádza:  

o Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
a jeho zmena č. 45/2019 Sb. 

o Vyhláška č. 374/2008 Sb., o přepravě odpadů  

o Vyhláška 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 

o Vyhláška č. 93/2016 Sb., okatalogu odpadů 

o Vyhláška č. 294/2005 Sb.Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na 

skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 

Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 

• Vyhláška č. 8/2021 Sb., o katalogu odpadů (nahradila V. č. 93/2016 Sb.,) 

• Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadoch, končí svoju platnosť ku 31.01.2022 a bude 

nahradený zákonom č. 261/2021 Sb., Zákon, kterým se mění některé zákony v 

souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci.  Ten bude následne 

zmenený zákonom č. 284/2021 Sb., Zákon, kterým se mění některé zákony v 

souvislosti s přijetím stavebního zákona 
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OZN.  DRUH KATEGÓRIA LIKVIDÁCIA 

15 01 01  Obaly z papiera a lepenky Bežný odpad Recyklácia 

15 01 02  Plastové obaly Bežný odpad Recyklácia 

15 01 06  Zmesné obaly Bežný odpad Odvoz na skládku 

17 01 01 Betón Bežný odpad Recyklácia 

17 01 02 Tehly Bežný odpad Recyklácia 

17 02 01  Drevo Bežný odpad Recyklácia 

17 02 03 Plasty Bežný odpad Recyklácia 

17 03 01 Bitúmenové zmesi obsahujúci uhoľný decht 
Nebezpečný 
odpad 

Odvoz na skládku 

17 04 05 Železo a oceľ Bežný odpad Recyklácia 

17 04 07 Zmiešané kovy  Bežný odpad Recyklácia 

17 05 06 Vykopaná zemina iná ako v 17 05 05 Bežný odpad Recyklácia 

17 09 04 
Zmesné stavebné a demolačné odpady 
neuvedené pod číslami 17 09 01; 17 09 02; 17 
09 03  

Bežný odpad Odvoz na skládku 

20 03 99  Komunálne odpady inak bližšie neurčené Bežný odpad Odvoz na skládku 

Tabuľka B.1 – Zoznam odpadov [A] 
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C.1 Koordinačná situácia 

Celková koordinačná situácia Zwirn area je riešená ako samostatný výkres a je 

priložená k mojej diplomovej práci ako príloha P1 – Celková koordinačná situácia Zwirn 

area. Dopravné značenie, jestvujúce aj novovytvorené pre účely stavby, je zakreslené 

v jednotlivých výkresoch zariadenia staveniska. Dôvodom je postupne sa meniace 

dopravné značenie v priebehu výstavby.  

C.2 Základné identifikačné údaje o stavbe  

Názov stavby:   Polyfunkčný súbor bytových domov BCT1,

 Miesto stavby:   Bratislava - Nivy, Ružinov   

      ulice Košická, Svätoplukova, Páričkova 

 Kraj:     Bratislavský kraj    

 Katastrálny úrad:   Bratislava II – Nivy     

Parcely číslo: 9747/1; 9744/6; 9747/5; 9747/24; 9747/41; 

9747/46; 9747/47; 9747/48; 9747/49; 

9747/50; 9747/51; 9747/53; 

Charakter stavby:   Novostavba     

 Účel stavby:    Polyfunkčný     

 Predpokladané zahájenie:  03/2022     

 Predpokladané ukončenie:  05/2024     

 Celková zastavaná plocha:  5 625,9 m2     

 Obostavaný priestor:  153 872,3 m3 

C.3 Obecné informácie o umiestnení stavby 

Miesto stavby sa nachádza na území Slovenskej republiky, v Bratislavskom kraji, 

okrese Bratislava II, katastrálnom území Bratislava II – Nivy a je ohraničené ulicami 

Košická, Svätoplukova a Páričkova. Na uliciach Páričkova a Košická sa nachádzajú 

prevažne bytové domy, pre ktoré sú tieto komunikácie určené. Ulica Svätoplukova slúži 

prevažne ako prípojné miesto pre novovybudovanú autobusovú stanicu Bratislava a pre 

administratívnu budovu Nivy Tower. Všetky miestne komunikácie v okolí staveniska 

majú dostatočnú únosnosť pre nadrozmernú dopravu, dopravu stavebných mechanizmov 

a materiálov. 
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Obrázok C.1 – Mapa Slovenskej republiky [4] 

Obrázok C.2 – Mapa Bratislavského kraja [5] 



98 
 

 
 

 

Obrázok C.3 – Mapa mesta Bratislava [6] 

Obrázok C.4 – Umiestnenie stavby [7] 
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Hlavný vjazd/výjazd do areálu Zwirn, ako aj na stavenisko, je pre nákladnú 

a osobnú dopravu z ulice Košická. Jedná sa o najvhodnejšiu polohu vjazdu na stavenisko 

vzhľadom na dopravu a pohyb ľudí v okolí staveniska. Jeho šírka je 7 m a bude splňovať 

všetky technické parametre pre zvýšenú intenzitu dopravy v okolí staveniska. Vedľajšie 

vjazdy/výjazdy pre osobnú a nákladnú dopravu sú v nadväznosti na realizované 

podetapy z ulice Košická a Páričkova. Presnú polohu jednotlivých vjazdov/výjazdov a 

dopravného značenia viď. Prílohy P9-P12 – výkresy zariadenie staveniska. V okolí 

staveniska sa nachádzajú dva dočasné zábory verejných plôch a komunikácií. Jeden je na 

ulici Košická a druhý na ulici Páričkova. Taktiež z nich môže byť dopravený materiál 

zložený vežovými žeriavmi na príslušnú skládku materiálu.  

C.4 Návrh dopravných trás  

V rámci tejto časti mojej diplomovej práce budú navrhnuté a posúdené dopravné 

trasy. Zvolené dopravné trasy budú slúžiť na zásobovanie stavby potrebným strojným 

vybavením, stavebným materiálom a zariadením staveniska. Týmito trasami sú: 

1. Trasa A – Skládka zeminy – A-Z Stav s.r.o.  

2. Trasa B – Požičovňa malej a veľkej mechanizácie – Zeppelin SK s.r.o.  

3. Trasa C – Doprava vežových žeriavov – Kranimex s.r.o.  

4. Trasa D – Doprava systémového debnenia – Doka s.r.o.  

5. Trasa E – Doprava betonárskej výstuže – Raven a.s.  

6. Trasa F – Doprava čerstvej betónovej zmesi – CRH Slovensko a.s.  

7. Trasa G – Doprava ostatného stavebného materiálu – Stavebniny DEK s.r.o. 

8. Trasa H – Prefabrikované prvky – Váhostav-SK- Prefa, s.r.o.  

9. Miesto stavby  

 

Tieto trasy som vybral s ohľadom na možné komplikácie vzhľadom ku 

prevládajúcej spotrebe, rozmeru, hmotnosti dopravovaného materiálu, polomerom 

otáčania a rozmerom vozidiel. Jednotlivé trasy majú vypísané a posúdené kritické miesta. 

Polomery otáčania na dopravných trasách sú zakreslené orientačne podľa mierky máp. 
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Vozidlami dopravujúcimi materiál na stavbu budú ťahače s podvalníkmi alebo 

návesmi a tiež autodomiešavače a autočerpadlá. Všetky vozidlá musia byť v súlade 

s Vyhláškou č. 180/2020 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 341/2014 Sb., o 

schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na 

pozemních komunikacích. Rozmer a hmotnosť vozidiel musí byť v súlade s Vyhláškou č. 

209/2018 Sb., Vyhláška o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel. Čiže hmotnosť 

vozidla s jazdnou súpravou vrátane nákladu nesmie prekročiť hmotnosť 18,0 t s dvoma 

nápravami, 24,0 t s tromi nápravami a 32,0 t s štyrmi a viac nápravami. Pričom hmotnosť 

na jednu nápravu by nemala prekročiť 10,0 t. Maximálna povolená dĺžka jazdnej súpravy 

s jedným prívesom je 18,75 m a jazdnej súpravy s návesom 16,5 m. Výška jazdnej súpravy 

je maximálne 4,08 m a šírka 2,55 m.  

Ak dôjde k prekročeniu týchto rozmerov jedná sa o nadrozmernú prepravu a 

vozidlo musí byť opatrené výstražným svetlom oranžovej farby, alebo sprievodným 

vozidlom. Pri nadrozmernej preprave bude dopravca postupovať v súlade s legislatívou 

a to podľa Zákona č. 365/2021 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu 

na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve 

znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů. Zabezpečí všetky potrebné žiadosti a povolenia, sprievodné vozidlo 

a zaplatí správny poplatok. Nadrozmerná preprava bude preferovaná v nočných 

a skorých ranných hodinách, keď bude premávka v okolí staveniska minimálna. 

Obrázok C.5 – Návrh dopravných trás [6] 
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C.4.1 Trasa A – odvoz zeminy na skládku 

Väčšina vykopanej zeminy bude odvážaná na skládku zeminy vzdialenú 11,4 km. 

Na prepravu bude použitý trojstranný vyklápač Tatra T 158-8P6R33.341 6×6. Výjazd zo 

stavby bude po dočasnej rampe na ulicu Páričkova. Odtiaľto ďalej trasa povedie po ulici 

Svätoplukova a Košická. Prípadne po druhej dočasnej rampe priamo na ulicu Košická. Na 

svetelnej križovatke nákladné auto odbočí doľava na Prístavnú a z nej výjazdom na 

diaľnicu D1 smer Komárno. Ďalej zíde výjazdom 63 na Komárno/Centrum/Ružinov 

a napojí sa na Gagarinovu, následne Popradskú ulicu a Ulicu Svornosti. Z Ulice Svornosti 

odbočí doprava na Lieskovskú cestu a po 2,5 km dorazí na skládku zeminy A-Z Stav, s.r.o. 

Dĺžka trasy:   11,4 km 

Doba cesty:   14 min 

Tatra T815 S3 6x6: Maximálna hmotnosť súpravy 28,5 t 

 Minimálny polomer otáčania  10,3 m 

 Maximálna výška súpravy 3,185 m 

Kritické body: A1 – Odbočka na ul. Svätoplukova r = 20 m 

 A2 – Odbočka na ul. Košická r = 45 m 

 A3 – Odbočka na ul. Prístavná r = 20 m 

 A4 – Výjazd na diaľnicu D1 r = 45 m 

 A5 – Zjazd na Gagarinovu ul. r = 60, 75 m 

 A6 – Podjazd mostu h = 4,9 m 

Obrázok C.6 – Trasa A [6] 
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 A7 – Podjazd mostu h = 4,6 m 

 A8 – Prejazd po moste m =21 t; max 40 t 

 A9 – Odbočka na Lieskovskú cestu  r = 20 m 

Kritický bod A1 

Výjazd zo stavby na ulicu Páričkova a odbočenie doľava na ulicu Svätoplukova.  

Kritický bod A2 

Prejazd svetelnou križovatkou z ulice Svätoplukova na ulicu Košická. 

  

Obrázok C.7 – Kritický bod A1 [6] 

Obrázok C.8 – Kritický bod A2[6] 
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Kritický bod A3 

Odbočenie doľava na ulicu Prístavná. 

Kritický bod A4 

Výjazd na diaľnicu D1 z ulice Prístavná. 

  

Obrázok C.9 – Kritický bod A3 [6] 

Obrázok C.10 – Kritický bod A4 [6] 



104 
 

Kritický bod A5 

Výjazd z diaľnice D1 na ulicu Gagarinova.  

Kritický bod A6 

Podjazd cestného mostu s maximálnou prípustnou výškou vozidla do 4,9 m. 

Kritický bod A7 

Podjazd železničného mostu s maximálnou prípustnou výškou vozidla do 4,6 m. 

Kritický bod A8 

Prejazd po moste bez obmedzenia maximálnej povolenej hmotnosti dopravnou 

značkou. Jedná sa o most na ceste I. triedy (č. I/63) a teda predpokladám dostatočnú 

únosnosť pre nákladnú dopravu. 

Kritický bod A9 

Odbočenie doprava na ulicu Lieskovská cesta. 

Obrázok C.11 – Kritický bod A5 [6] 

Obrázok C.12 – Kritický bod A9 [6] 
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Posúdenie trasy A 

Minimálny polomer otáčania na trase  r = 20 m   

TATRA T 158-8P6R33.341 6×6 r = 10,3 m => VYHOVUJE 

Maximálna prípustná výška jazdnej súpravy  h = 4,6 m 

Výška jazdnej súpravy h = 3,185 m => VYHOVUJE 

Trasa A je pre odvoz vyťaženej zeminy na skládku VYHOVUJÚCA. 

C.4.2 Trasa B – doprava malej a veľkej mechanizácie 

Malá a veľká mechanizácia bude prenajatá a dovezená z firmy Zeppelin SK s.r.o. 

Malá mechanizácia bude dopravená trojnápravovým valníkom Volvo FH12 RB 460 

s hydraulickou rukou. Veľká mechanizácia ako napr. pásové rýpadlo bude dopravená 

ťahačom MAN TGX 28.510 6x2 s nízkoložným návesom (podvalníkom). Nákladné auto 

vyrazí z Pribylinskej ulice na Bojnickú. Ďalej odbočí doprava a pokračuje po Rožňavskej 

na Trnavskú cestu, z ktorej odbočí doľava na Miletičovu a následne doprava na Košickú,  

na ktorej sa nachádza hlavný vjazd na stavenisko. Prípadne ťahač s 6 nápravovým 

nízkoložným návesom zastaví v zábore chodníka a verejnej komunikácie na ulici Košická 

a tam príslušný stroj zloží. 

Dĺžka trasy: 7,1 km 

Doba cesty: 12 min 

Obrázok C.13 – Trasa B [6] 
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Volvo FH12 RB 460 s HR: Maximálna hmotnosť súpravy 26 t 

 Minimálny polomer otáčania  8,0 m 

 Maximálna výška súpravy 3,8 m 

MAN TGX 28.510 6x2 s podvalníkom:  

 Maximálna hmotnosť súpravy 44 t  

 Minimálny polomer otáčania  15,0 m  

 Maximálna výška súpravy 3,785 m 

Kritické body: B1 – Odbočka na ul. Bojnická r = 20 m, 25 m 

       – Prejazd po moste m = 26 t, max 48 t 

 B2 – Odbočka na ul. Rožňavská r = 45 m 

 B3 – Podjazd mostu h = 4,0 m 

 B4 – Odbočka na ul. Miletičova r = 25 m 

 B5 – Odbočka na ul. Košická r = 30 m 

 B6 – Vjazd na stavenisko  r = 15 m 

Kritický bod B1 

Odbočenie z ulice Pribylinská doľava na ulicu Bojnická. Ďalej nasleduje prejazd po 

moste s obmedzenou maximálnou povolenou hmotnosťou do 26 t. V prípade prejazdu 

jedného vozidla je maximálna povolená hmotnosť do 48 t. Ak teda súprava s veľkou 

mechanizáciou prekročí hmotnosť 26 t, dopravca pri prejazde mostom zabezpečí 

zastavenie dopravy v oboch smeroch aby mohol sám bezpečne po moste prejsť.  

  
Obrázok C.14 – Kritický bod B1 [6] 
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Kritický bod B2 

Odbočenie z ulice Bojnická doprava na ulicu Rožňavská/Trnavská cesta.  

Kritický bod B3 

Podjazd železničného mostu s maximálnou prípustnou výškou vozidla do 4,0 m.  

Kritický bod B4 

Odbočenie z ulice Trnavská cesta doľava na ulicu Miletičova.  

  

Obrázok C.15 – Kritický bod B2 [6] 

Obrázok C.16 – Kritický bod B4 [6] 
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Kritický bod B5 

Odbočenie z ulice Miletičova doprava na ulicu Košická.  

Kritický bod B6 

Vjazd na stavenisko z ulice Košická.  

Posúdenie trasy B 

Minimálny polomer otáčania na trase  r = 15 m   

Volvo FH12 RB 460 r = 9,0 m => VYHOVUJE 

MAN TGX 28.510 6x2 s podvalníkom r = 15,0 m => VYHOVUJE 

Maximálna prípustná výška jazdnej súpravy  h = 4,0 m 

Výška jazdnej súpravy h = 3,8 m => VYHOVUJE 

Trasa B je pre dopravu malej a veľkej mechanizácie VYHOVUJÚCA. 

Obrázok C.17 – Kritický bod B5 [6] 

Obrázok C.18 – Kritický bod B6 [6] 
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C.4.3 Trasa C – doprava vežových žeriavov 

Vežové žeriavy pre stavbu prenajme firma Kranimex s.r.o. Zabezpečí tiež ich 

založenie, dopravu, montáž, demontáž aj prípady servis. Doprava bude napríklad 

pomocou ťahača MAN TGX 28.510 6x2 s návesom. Žeriav sa prepravuje rozložený, po 

častiach. Celková dĺžka jazdnej súpravy neprekročí 15 m a teda sa nebude jednať 

o nadrozmernú dopravu (vyhláška č. 209/2018 Sb.). Trasa vedie zo skladu v priemyselnej 

zóne obce Most pri Bratislave; po ceste č. II/572; ďalej po ceste č. III/1030, z kruhového 

objazdu 3. výjazdom na cestu č. II/572A. Odtiaľ na výjazd na diaľnicu D4, z ktorej sa zíde 

výjazdom č.9 na rýchlostnú cestu R7, z nej na Bajkalskú, Prievozskú, Svätoplukovu, 

Páričkovu a ďalej na Košickú ulicu, na ktorej sa nachádza hlavný vjazd na stavenisko. 

Trasa po diaľnici D4 a rýchlostnej ceste R7 je zvolená z dôvodu vyššej hmotnosti súpravy. 

Taktiež všetky smerové oblúky, výjazdy, kríženia a únosnosť diaľnice sú dimenzované pre 

nákladnú dopravu. Prípadne ťahač s návesom zastaví v zábore chodníka a verejnej 

komunikácie na ulici Košická, Páričkova a tam bude príslušný vežový žeriav zložený 

mobilným žeriavom. 

Dĺžka trasy: 19,6 km 

Doba cesty: 15 min 

MAN TGX 28.510 6x2 s návesom:  

 Maximálna hmotnosť súpravy 44 t 

 Minimálny polomer otáčania  15,0 m 

 Maximálna výška súpravy 3,785 m 

Kritické body: C1 – Odbočka na cestu č. III/1030 r = 22 m 

Obrázok C.19 – Trasa C [6] 
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 C2 – Kruhový objazd na cestu č. II/572A r = min 15 m 

 C3 – Odbočka na ul. Prievozská r = 45 m 

 C4 – Odbočka na ul. Svätoplukova r = 20 m 

 C5 – Odbočka na ul. Páričkova r = 15 m 

 C6 – Odbočka na ul. Košická r = 15 m 

 C7 = B6 – Vjazd na stavenisko r = 15 m 

Kritický bod C1 

Odbočenie z cesty č. II/572 doprava na cestu č. III/1030.  

 

Kritický bod C2 

Odbočenie 3. výjazdom z kruhového objazdu na cestu č. II/572A. Ďalej nasleduje 

nájazd na diaľnicu D4. Z D4 výjazdom č. 9 na rýchlostnú cestu R7, ktorá sa napája v centre 

Bratislavy na Bajkalskú ulicu. 

  

Obrázok C.20 – Kritický bod C1 [6] 
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Kritický bod C3 

Odbočenie z Bajkalskej ulice doľava na Prievozskú ulicu.  

Kritický bod C4 

Odbočenie z Prievozskej ulice doprava na Svätoplukovu ulicu.  

Obrázok C.21 – Kritický bod C2 [6] 

Obrázok C.22 – Kritický bod C3 [6] 

Obrázok C.23 – Kritický bod C4 [6] 
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Kritický bod C5, C6 

Odbočenie z ulice Svätoplukova doprava na ulicu Páričkovu, kde je možné odstaviť 

v zábore chodníka a verejnej komunikácie, a následne znova doprava na ulicu Košická. Na 

Ulici Košická. sa nachádza druhý zábor chodíka a verejnej komunikácie, kde je možné 

odstaviť. 

Kritický bod C7 = B6 (Bod bol riešený v trase B) 

Posúdenie trasy C 

Minimálny polomer otáčania na trase  r = 15 m   

MAN TGX 28.510 6x2 s návesom r = 15,0 m => VYHOVUJE 

Maximálna prípustná výška jazdnej súpravy  h = neobmedzená 

Výška jazdnej súpravy h = 3,785 m => VYHOVUJE 

Trasa C je pre dopravu vežových žeriavov VYHOVUJÚCA. 

  

Obrázok C.24 – Kritický bod C5, C6 [6] 
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C.4.4 Trasa D – doprava systémového debnenia 

Systémové debnenie, potrebné na zhotovenie železobetónových monolitických 

konštrukcií, bude dodané zo skladu spoločnosti Doka s.r.o. Doprava bude zabezpečená 

prevažne nákladným automobilom MAN TGX 28.510 6x2 s návesom SCHWARZMULLER 

RH125 P. Sklad sa nachádza na adrese Ivanská cesta 28, Bratislava. Trasa vedie z Ivanskej 

cesty na výjazd na diaľnicu D1, z ktorej sa zíde výjazdom č.6 na Bajkalskú, Prievozskú, 

Svätoplukovu, Páričkovu a Košickú, na ktorej sa nachádza hlavný vjazd na stavenisko. 

Ťahač s návesom prípadne zastaví v zábore chodníka a verejnej komunikácie na ulici 

Páričková alebo Košická a odtiaľ príslušné debnenie vyloží. Trasa je takmer zhodná 

s trasou C. 

Dĺžka trasy: 8,0 km  

Doba cesty: 7 min 

MAN TGX 28.510 6x2 s návesom Schwarzmuller RH125 P :  

 Maximálna hmotnosť súpravy 44 t 

 Minimálny polomer otáčania  15,0 m 

 Maximálna výška súpravy 3,785 m 

Kritické body: D1 – Odbočka na ul. Ivanská cesta r = 15 m 

 D2 = C3 – Odbočka na ul. Prievozská r = 45 m 

 D3 = C4 – Odbočka na ul. Svätoplukova r = 20 m 

 D4 = C5 – Odbočka na ul. Páričkova  r = 15 m 

 D5 = C6 – Odbočka na ul. Košická r = 15 m 

 D6 = C7 – Vjazd na stavenisko r = 15 m 

Obrázok C.25 – Trasa D [6] 
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Kritický bod D1 

Výjazd z areálu firmy Doka a.s. doprava na ulicu Ivanská cesta. Následne výjazd po 

moste na diaľnicu D1. Maximálna povolená hmotnosť nie je obmedzená dopravnou 

značkou. Maximálne povolená prejazdová výška tiež nie je obmedzená a keďže ide od 

diaľnicu predpokladám dostatočnú únosnosť, aj prejazdovú výšku mostu. 

Kritický bod D2 – D6 = C3 – C7 (Body boli riešené v trase C, resp. B) 

Posúdenie trasy D 

Minimálny polomer otáčania na trase  r = 15 m   

MAN TGX 28.510 6x2 s návesom r = 15,0 m => VYHOVUJE 

Maximálna prípustná výška jazdnej súpravy  h = neobmedzená 

Výška jazdnej súpravy h = 3,785 m => VYHOVUJE 

Trasa D je pre dopravu systémového debnenia VYHOVUJÚCA. 

  

Obrázok C.26 – Kritický bod D1 [6] 
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C.4.5 Trasa E – doprava betonárskej výstuže 

Betonárska výstuž, potrebná pre zhotovenie železobetónových konštrukcií, bude 

dodaná na stavbu z armovne Raven a.s. Doprava bude zabezpečená prevažne nákladným 

automobilom MAN TGX 28.510 6x2 s návesom SCHWARZMULLER RH125 P.  Armovňa je 

na ulici Pri starom letisku 2, Bratislava. Trasa vedie z areálu armovne na ulicu Pri starom 

letisku, odtiaľ na cestu č. II/106 a ďalej na diaľnicu D1. Z nej výjazdom č.6 na Bajkalskú, 

Prievozskú, Svätoplukovu, Páričkovu a Košickú, na ktorej sa nachádza hlavný vjazd na 

stavenisko. Prípadne bude výstuž zložená zo  záboru chodníka a verejnej komunikácie na 

ulici Košická, Páričkova. Trasa je takmer zhodná s trasami C a D. 

Dĺžka trasy:  11,4 km  

Doba cesty: 10 min 

MAN TGX 28.510: Maximálna hmotnosť súpravy 44 t 

 Minimálny polomer otáčania  15,0 m 

 Maximálna výška súpravy 3,785 m 

Kritické body: E1 – Odbočka na cestu č. II/106 r = 20 m 

 E2 = C3 – Odbočka na ul. Prievozská r = 45 m 

 E3 = C4 – Odbočka na ul. Svätoplukova r = 20 m 

 E4 = C5 – Odbočka na ul. Páričkova  r = 15 m 

 E5 = C6 – Odbočka na ul. Košická r = 15 m 

 E6 = C7 – Vjazd na stavenisko r = 15 m 

Obrázok C.27 – Trasa E [6] 
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Kritický bod E1 

Odbočenie doprava z ulice Pri starom letisku doprava na cestu č. II/106.  

Kritický bod E2 – E6 = C3 – C7 (Body boli riešené v trase C, resp. B) 

Posúdenie trasy E 

Minimálny polomer otáčania na trase  r = 15 m   

MAN TGX 28.510 6x2 s návesom r = 15,0 m => VYHOVUJE 

Maximálna prípustná výška jazdnej súpravy  h = neobmedzená 

Výška jazdnej súpravy h = 3,785 m => VYHOVUJE 

Trasa E je pre dopravu betonárskej výstuže VYHOVUJÚCA. 

  

Obrázok C.28 – Kritický bod E1 [6] 
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C.4.6  Trasa F – doprava čerstvej betónovej zmesi 

Čerstvá betónová zmes, potrebná pre zhotovenie železobetónových konštrukcií, 

bude na stavbu dovážaná z betonárne CRH Slovensko a.s. Dopravovaná bude 

autodomiešavačmi MAN TGS 32.420 a ukladaná autočerpadlom SCHWING rôznych typov. 

Autodomiešavače vyrazia z areálu betonárne na ulici Prístavná a ďalej po Košickej, 

Svätoplukovej, Páričkovej a znovu Košickej k hlavnému vjazdu na stavenisko. Betonáž je 

možná aj z jedného zo záborov chodníka a verejnej komunikácie na ulici Košická, 

Páričkova. 

Dĺžka trasy: 2,1 km  

Doba cesty: 3 min 

MAN TGS 32.420: Maximálna hmotnosť súpravy 35 t 

 Minimálny polomer otáčania  8,0 m 

 Maximálna výška súpravy 4,0 m 

Kritické body: F1 – Odbočka na ul. Prístavná r = 16 m 

 F2 – Odbočka na ul. Košická r = 18 m 

 F3 – Odbočka na ul. Svätoplukova r = 25 m, 20 m 

 F4 = C5 – Odbočka na ul. Páričkova r = 15 m 

 F5 = C6 – Odbočka na ul. Košická r = 15 m 

 F6 = C7 – Vjazd na stavenisko r = 15 m 

  

Obrázok C.29 – Trasa F [6] 
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Kritický bod F1 

Odbočenie doľava na ulicu Prístavná.  

Kritický bod F2 

Odbočenie z ulice Prístavná doprava na ulicu Košická.  

  

Obrázok C.30 – Kritický bod F1 [6] 

Obrázok C.31 - Kritický bod F2 [6] 
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Kritický bod F3 

Odbočenie z ulice Košická na ulicu Svätoplukova. 

Kritický bod F4 – F6 = C5 – C7 (Body boli riešené v trase C, resp. B) 

Posúdenie trasy F 

Minimálny polomer otáčania na trase  r = 15 m   

MAN TGS 32.420 r = 8,0 m => VYHOVUJE 

Maximálna prípustná výška jazdnej súpravy  h = neobmedzená 

Výška jazdnej súpravy h = 4,0 m => VYHOVUJE 

Trasa F je pre dopravu čerstvej betónovej zmesi VYHOVUJÚCA. 

  

Obrázok C.32 – Kritický bod F3 [6] 
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C.4.7 Trasa G – doprava ostatného stavebného materiálu  

Ostatný stavebný materiál a stavebné rezivo, pre zhotovenie železobetónových 

konštrukcií, bude na stavbu dodaný zo stavebnín DEK a.s. Materiál bude dopravený 

prevažne valníkom s hydraulickou rukou Volvo FH12 RB 460 s HR 6x. Stavebniny sú 

na ulici Elektrárenská 2 v Bratislave. Odtiaľ vedie trasa po uliciach Turbínová, Rožňavská, 

Trnavská cesta, Miletičova a Košická, na ktorej sa nachádza hlavný vjazd na stavenisko. 

Stavebný materiál môže byť taktiež vyložený zo  záboru chodníka a verejnej komunikácie 

na ulici Košická, Páričkova. Trasa je od ulice Rožňavská zhodná s trasou B 

Dĺžka trasy: 4,7 km  

Doba cesty: 8 min 

Volvo FH12 RB 460 s HR: Maximálna hmotnosť súpravy 26 t 

 Minimálny polomer otáčania  8,0 m 

 Maximálna výška súpravy 3,8 m 

Kritické body: G1 – Ul. Elektrárenská r = 23 m, 30 m 

 G2 – Odbočka na ul. Turbínová r = 25 m 

       – Odbočka na ul. Rožňavská r = 15 m 

 G3 = B3 – Podjazd mostu h = 4,0 m 

Obrázok C.33 - Trasa G [6] 
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 G4 = B4 – Odbočka na ul. Miletičova r = 25 m 

 G5 = B5 – Odbočka na ul. Košická r = 30 m 

 G6 = B6 – Vjazd na stavenisko  r = 15 m 

Kritický bod G1, G2 

Prejazd viacerými zákrutami na ulici Elektrárenská. Ďalej nákladné auto odbočí 

doprava na ulicu Turbínová a z nej doľava na ulicu Rožňavská/Trnavská cesta. Ďalej je 

trasa zhodná s kritickými bodmi B3 až B6.  

Kritický bod G3 – G6 = B3 – B6 (Body boli riešené v trase B) 

Posúdenie trasy G 

Minimálny polomer otáčania na trase  r = 15 m   

Volvo FH12 RB 460 r = 8,0 m => VYHOVUJE 

Maximálna prípustná výška jazdnej súpravy  h = 4,0 m 

Výška jazdnej súpravy h = 3,8 m => VYHOVUJE 

Trasa G je pre dopravu ostatného stavebného materiálu VYHOVUJÚCA. 

  

Obrázok C.34 -  Kritický bod G1, G2 [6] 
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C.4.8 Trasa H – prefabrikované prvky 

Prefabrikované prvky budú dovážané z firmy Váhostav – SK – Prefa, s.r.o. so sídlom 

v Hornom Hričove. Prvky budú dovážané ťahačom MAN TGX 28.510 6x2 s návesom 

SCHWARZMULLER RH125 P. Trasa vedie po diaľnici D3 a ďalej D1 a v Bratislave zjazdom 

č. 6 na Bajkalskú, ďalej Prievozskú, Svätoplukovu, Páričkovu a Košickú, na ktorej sa 

nachádza hlavný vjazd na stavenisko. Prefabrikáty budú prípadne vyložené zo  záboru 

chodníka a verejnej komunikácie na ulici Košická, Páričkova. Trasa je od zjazdu z diaľnice 

D1 rovnaká ako trasa C. 

Dĺžka trasy: 188,4 km  

Doba cesty: 1,40 h 

MAN TGX 28.510 6x2 s návesom:  

 Maximálna hmotnosť súpravy 44 t 

 Minimálny polomer otáčania  15,0 m 

 Maximálna výška súpravy 3,785 m 

Kritické body: H1 – Kruhový objazd r = 15 m, 16 m 

 H2 = C3 – Odbočka na ul. Prievozská r = 45 m 

 H3 = C4 – Odbočka na ul. Svätoplukova r = 20 m 

 H4 = C5 – Odbočka na ul. Páričkova  r = 15 m 

 H5 = C6 – Odbočka na ul. Košická r = 15 m 

 H6 = C7 – Vjazd na stavenisko r = 15 m 

Obrázok C.35 - Trasa H [6] 
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Kritický bod H1 

Kruhový objazd pred výjazdom na diaľnicu D3.  

Kritický bod H2 – H6 = C3 – C7 (Body boli riešené v trase C, resp. B) 

Posúdenie trasy H 

Minimálny polomer otáčania na trase  r = 15,0 m   

MAN TGX 28.510 6x2 r = 15,0 m => VYHOVUJE 

Maximálna prípustná výška jazdnej súpravy  h = neobmedzená 

Výška jazdnej súpravy h = 3,785 m => VYHOVUJE 

Trasa G je pre dopravu prefabrikovaných prvkov VYHOVUJÚCA. 

  

Obrázok C.36 – Kritický bod H1 [6] 
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D.1 Základné identifikačné údaje o stavbe  

D.1.1  Údaje o stavbe  

Názov stavby:   Polyfunkčný súbor bytových domov BCT1,

 Miesto stavby:   Bratislava - Nivy, Ružinov   

      ulice Košická, Svätoplukova, Paričková 

 Kraj:     Bratislavský kraj    

 Katastrálny úrad:   Bratislava II – Nivy     

Parcely číslo: 9747/1; 9744/6; 9747/5; 9747/24; 9747/41; 

9747/46; 9747/47; 9747/48; 9747/49; 

9747/50; 9747/51; 9747/53; 

Charakter stavby:   Novostavba     

 Účel stavby:    Polyfunkčný     

 Predpokladané zahájenie:  03/2022     

 Predpokladané ukončenie:  05/2024     

 Celková zastavaná plocha:  5 625,9 m2     

 Obostavaný priestor:  153 872,3 m3 

D.1.2 Údaje o účastníkoch výstavby 

Stavebník:  ZWIRN area s.r.o    

 IČO: 51811391;    

 Račianska 153/A, 831 54 Bratislava 

Autor návrhu:  Compass, s.r.o   

 Ing.arch Juraj Benetin a kolektív 

Generálny Projektant:  Proma, s.r.o    

 IČO: 25119966   

 Tomášikova 64, 831 04 Bratislava 

Zhotoviteľ hrubej  stavby:   YIT Slovakia a.s.   

 IČO: 35 718 625  

 Račianska 153/A, 831 54 Bratislava  
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D.1.3 Informácie o stavbe 

Jedná sa o novostavbu súboru polyfunkčných prevažne bytových domov so 

súhrnným označením BCT1 (Bývalá Cvernova Továreň 1), ktoré sa nachádzajú 

v katastrálnom území Bratislava II-Nivy. Ohraničená je ulicami Košická, Páričkova a už 

jestvujúcimi stavebnými objektami predchádzajúcej výstavby (pozemné garáže 

a námestie Pradiareň a obslužná komunikácia BCT 0). Súbor sa skladá zo 4 hlavných 

stavebných objektov (podzemné garáže, bytový dom AB, bytový dom CD a bytový dom 

EF). Bytové domy AB, CD, EF sú umiestené na spoločnom suteréne, ktorý je založený 

v dvoch výškových úrovniach. Spoločný suterén má 3 podzemné podlažia a plní funkciu 

prevažne podzemnej garáže a technického zázemia. Až v úrovni 1.NP sa budova člení na 

jednotlivé bytové domy, ktoré tvoria samostatné dilatačné celky. 1.NP je určené pre 

polyfunkčné účely a 2.NP až 8.NP sú určené pre bytové jednotky. Súbory bytových domov 

sa tvarovo líšia no výškovo majú všetky 6 typických nadzemných podlaží a 8. pôdorysne 

uskočené nadzemné podlažie. Podrobnejšie informácie o hlavných stavebných objektoch 

viď. A.4.2 Charakteristika hlavných stavebných objektov. 

Témou mojej diplomovej práce je realizácia etapy hrubej stavby polyfunkčného 

súboru bytových domov BCT1. Hrubú stavbu som rozdelil na 4 technologické podetapy. 

Týmito podetapami sú: predvýkop a zaistenie stien výkopov, hlavný výkop a špeciálne 

zakladanie, hrubá spodná stavba, hrubá horná stavba a zastrešenie. Bližšia špecifikácia 

konštrukčného systému a materiálovej charakteristiky viď. A.4.5 Konštrukčné riešenie 

hlavných stavebných objektov. 

D.2 Výkresová dokumentácia zariadenia staveniska 

Výkresy zariadenia staveniska pre jednotlivé technologické podetapy hrubej 

stavby Polyfunkčného súboru bytových domov BCT1 sú priložené v prílohe mojej 

diplomovej práce. Jedná sa o výkresy: 

P9 - Zariadenia staveniska podetapa predvýkop a zaistenie stien výkopov 

P10 - -Zariadenie staveniska podetapa hlavný výkop a špeciálne zakladanie 

P11 - Zariadenie staveniska podetapa hrubá spodná stavba 

P12 - Zariadenie staveniska podetapa hrubá horná stavba a zastrešenie 
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D.3 Informácie o stavenisku 

Miesto stavby sa nachádza v širšom centre mesta Bratislava, v katastrálnom území 

Bratislava II - Nivy, v mestskej časti Bratislava – Ružinov, na parcelách číslo 9747/1; 

9744/6; 9747/5; 9747/24; 9747/41; 9747/46; 9747/47; 9747/48; 9747/49; 9747/50; 

9747/51; 9747/53. Územie Zwirn area je ohraničené Košickou , Svätoplukovou 

a Páričkovou ulicou a má plochu cca 49 tisíc m2. Na stavenisku prebieha kontinuálna 

etapová výstavba. Z dôvodu súbežnej výstavby s vedľajšími etapami je treba rátať so 

zvýšenou prevádzkou v okolí stavby. Vjazd na stavenisko je možný z ulice Páričkova 

a Košická. Stavebník je vlastníkom všetkých dotknutých parciel. Územie bolo v minulosti 

zastavané priemyselnými objektami a spevnenými plochami. Pozemok je bez, alebo len 

s veľmi miernym spádom a nenachádza sa na ňom ornica. V súčasnosti je z časti 

využívaný pre účely zariadenia staveniska predošlých etáp. Ako nevyhnutný predpoklad 

výstavby na pozemku je teda nutné uvoľniť plochy na celom rozsahu plánovaných 

stavebných objektov a vyrúbanie náletových drevín podľa právoplatného povolenia. 

Zariadenie staveniska bude z časti novovybudované a s veľkou pravdepodobnosťou bude 

slúžiť po skončení Polyfunkčného súboru BCT 1 pre ďalšie etapy výstavby a to 

polyfunkčný súbor BCT 2 a BCT 3. V rámci staveniska budú riešené dočasné zábory 

chodníkov a časti komunikácií v okolí staveniska a to na uliciach Paričková a Košická. 

Tieto zábory budú prenajaté od mestskej časti Bratislava – Ružinov. Budú riadne 

vyznačené, zabezpečené a opatrené príslušným dopravným značením viď. Výkresy 

zariadenia staveniska - Prílohy P9 až P12. Zábory verejných priestorov nebudú mať 

výraznejší vplyv na plynulosť premávky na ulici Košická. Na ulici Paričková bude zúžená 

vozovka a prejazd možný len v jednom smere. 

D.4 Časový a finančný plán zariadenia staveniska 

Objekty zariadenia staveniska budú postupne budované, upravované a rušené 

v súlade s potrebami jednotlivých podetáp hrubej stavby. Presnú skladbu a polohu 

objektov zariadenia staveniska viď. Výkresy zariadenia staveniska - Prílohy P9 až P12.. 

Najväčší rozsah zariadenia staveniska uvažujem pre podetapu hrubej spodnej stavby. 

Predpokladaný časový a finančný plán budovania, prevádzky a likvidácie zariadenia 

staveniska som zhrnul do nasledujúcich tabuliek. 
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D.5 Predanie a prevzatie staveniska 

Stavenisko sa nachádza na parcelách vo vlastníctve stavebníka. Stavebník, alebo 

jeho štatutárny zástupca, predá stavenisko hlavnému stavbyvedúcemu a to za 

prítomnosti technického dozoru stavebníka. Následne o tom bude vyhotovený záznam do 

stavebného denníka. Pred predaním staveniska bolo zhotoviteľovi hrubej stavby predaná 

kompletná projektová dokumentácia so stavebným povolením, podrobný 

hydrogeologický a geologický prieskum,  podrobné vytýčenie polohy jestvujúcich 

inžinierskych sietí a tiež poloha miest napojenia na technickú infraštruktúru (voda, 

elektrická energia, kanalizácia).  

D.6 Mimo stavenisková doprava  

Mimo stavenisková doprava objektov zariadenia staveniska, ako aj zásobovacie 

trasy stavby stavebným materiálom je riešená v kapitole C. Riešenie širších vzťahov 

dopravných trás – návrh zásobovacích trás. V tejto kapitole sú navrhnuté a podrobne 

posúdené hlavné zásobovacie trasy na stavenisko. Stavenisko bude zásobované prevažne 

z ulice Košická, Paričková a z parkovacieho priestoru vo vnútri areálu.  

NÁZOV POLOŽKY
PODIEL Z CELKOVEJ 

CENY DIELA (RTS) [%]

NÁKLADY BEZ DPH 

[CZK]

Zriadenie zariadenia staveniska 2,40% 14 865 724,96 CZK

Prevádzka zariadenia staveniska 0,80% 4 955 241,65 CZK

Odstránenie zariadenia staveniska 0,40% 2 477 620,83 CZK

Dočasné dopravné opatrenia 0,40% 2 477 620,83 CZK

Užívanie verejných plch a priestranstiev 0,20% 1 238 810,41 CZK

Bezpečnostné a hyg. opatrenenia na stavenisku 0,05% 309 702,60 CZK

Celková cena zariadenia staveniska bez DPH 4,25% 26 324 721,28 CZK

Tabuľka D.1 – Časový plán budovania, prevádzky a likvidácie zariadenia staveniska [A]  

Tabuľka D.2 – Finančný plán zariadenia staveniska [A] 

OZN. 

VÝKRESU
ETAPA

VYBUDOVANIE / 

ÚPRAVA

ÚPRAVA / 

LIKVIDÁCIA

PREDPOKLADANÁ 

DĹŽKA [Deň]

P9 Predvýkop a zaistenie stien výkopov 16.03.22-29.03.22 07.07.22-12.07.22 113

P10 Hlavný výkop a špeciálne zakladanie 07.07.22-12.07.22 13.09.22-17.09.22 68

P11 Hrubá spodná stavba 13.09.22-17.09.22 20.02.23-02.03.23 160

P12 Hrbá horná stavba a zastrešenie 20.02.23-02.03.23 27.11.23-07.12.23 290
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D.7 Vnútro stavenisková doprava  

D.7.1 Horizontálna 

Horizontálna doprava zariadenia a materiálov v rámci staveniska bude 

zabezpečená prevažne vežovými žeriavmi prípadne valníkom s hydraulickou rukou, napr. 

automobilom Volvo FH12 RB 460 s HR 6x2. Drobný materiál a náradie bude 

prepravované ručne alebo pomocou stavebných fúrikov. Mechanizácia bude v rámci 

staveniska dopravovaná prevažne vlastným pojazdom. Pracovníci sa budú v rámci 

staveniska pohybovať po vopred určených komunikačných trasách v súlade s plánom 

BOZP, aby bolo minimalizované riziko úrazu. Oboznámení s týmito trasami budú v rámci 

vstupného školenia BOZP stavbyvedúcim, majstrom alebo koordinátorom BOZP.  

D.7.2 Vertikálna  

Vertikálna doprava zariadení a materiálov bude zabezpečená vežovými žeriavmi 

VŽ1 - Liebherr 130 EC-B 6, VŽ2 - Liebherr 340 EC-H 12, VŽ3 - Liebherr 280 EC-H 12 a VŽ4 

– Liebherr 200 EC-H 10. Osadenie vežových žeriavov bude zabezpečené mobilným 

žeriavom LIEBHERR LTM 1055-3.2. Ostatné mobilné objekty zariadenia staveniska budú 

na svoje miesto osadené vežovými žeriavmi alebo autom s hydraulickou rukou Volvo 

FH12 RB 460 s HR 6x2. Vertikálna doprava pracovníkov na stavenisko pri spodnej stavbe 

bude zabezpečená pomocou jednej z 2 schodiskových veží od dodávateľa debniaceho 

materiálu Doka systém ST 250, pre hornú stavbu pomocou stavebných rebríkov, prípadne 

už osadených a zabezpečených prefabrikovaných schodiskových ramien. 

D.8 Koncepcia zariadenia staveniska 

Zariadenie staveniska pre hrubú stavbu polyfunkčného súboru bytových domov 

BCT1 sa nachádza uprostred budúceho komplexu Zwirn area. Výstavba komplexu 

prebieha kontinuálne v etapách.  

Celková plocha staveniska pre všetky etapy je cca 49 000 m2. Preto je treba 

predovšetkým dbať na jeho riadne oplotenie a zamedzenie vstupu nepovolaných osôb 

použitím mobilného plného oplotenia výšky 2 m. Hlavný vjazd/výjazd na stavenisko pre 

nákladnú a osobnú dopravu je z ulice Košická. Jeho šírka je 7 m a bude splňovať všetky 

technické parametre pre zvýšenú intenzitu dopravy v okolí staveniska. Vedľajšie 

vjazdy/výjazdy pre osobnú a nákladnú dopravu sú podľa podetapy z ulice Košická a 
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Páričkova. Všetky vjazdy/výjazdy budú zabezpečené vrátnicou, uzamykateľnou bránou 

a príslušným dopravným značením podľa vyhlášky č. 509/2021 Sb., Vyhláška, kterou se 

mění vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 

komunikacích, ve znění vyhlášky č. 84/2016 Sb. Vnútro staveniskové komunikácie budú 

minimálnej šírky 5 m z betónového recyklátu min. hrúbky 100 mm v kombinácií 

s drveným kamenivom frakcie 0-63 mm hrúbky 100 mm zhutneného na Edef,2 = 40 MPa 

prípadne betónových panelov. Stavenisko bude osvetlené pomocou stavebných 

halogénov upevnených na vežových žeriavoch. Prípadne prenosných halogénov 

umiestnených na stojanoch. Osvetlenie kancelárií, šatní, skladov hygienických 

kontajnerov bude pomocou zabudovaného osvetlenia. 

V dobe začatia výkopových prác na etape BCT1 bude už dokončená výstavba 

bytového domu Pari, ktorý bude uvedený do užívania a budú prebiehať dokončovacie 

práce na Pradiarni 1900 a tiež hrubá stavba etapy BCT0 priamo susediacej s BCT1. Z tohto 

dôvodu je treba uvažovať so zvýšenou prevádzkou na stavenisku a v jeho okolí. 

Zariadenie staveniska so všetkými jeho časťami a mechanizmami bude čiastočne 

novovybudované. Z predchádzajúcej etapy bude využívaný vežový žeriav VŽ1 a VŽ2, ako 

aj časť sociálneho zariadenia, oplotenia, komunikácií a technickej infraštruktúry (všetky 

média budú mať vlastnú meraciu sústavu). Ostatné časti budú novovybudované. 

Zariadenie staveniska sa bude mierne meniť v nadväznosti na práve realizovanú 

technologickú podetapu BCT1. Podetapy sa vzájomne čiastočne časovo prekrývajú. 

K úprave, prebudovaniu zariadenia staveniska dôjde vždy na konci predchádzajúcej 

podetapy, prípadne na začiatku novej. 

Zariadenie staveniska podetapa pred výkop a zaistenie stien výkopov  

Podrobný výkres ku tejto podetape sa nachádza v prílohe tejto diplomovej práce, 

viď. P9 - Zariadenie staveniska podetapa predvýkop a zaistenie stien výkopov. Táto 

podetapa bude prebiehať od 01.03.2022 do 06.07.2022.  

Ako prvé bude montované oplotenie staveniska z mobilných plných plotových 

dielcov výšky 2,0 m do betónových podstavcov. Plné oplotenie navrhujem v súlade 

s výsledkom hlukovej štúdie, korá je prílohou mojej diplomovej práce, viď. P19 – Hluková 

štúdia pre hluk z výstavby. Zároveň s oplotením budú osadené vjazdové uzamykateľné 

brány, dopravné značenie, značenie stavby a prvý zábor na ulici Páričkova. Pre realizáciu 
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tejto časti zariadenia staveniska bude použité zariadenie staveniska predošlých etáp 

(šatne, wc, atď).  

Následne budú postupne, podľa pripravenosti, dovezené a osadené objekty pre 

prevádzkové, sociálne a hygienické účely (počet a typ viď. P9 - Zariadenie staveniska 

podetapa predvýkop a zaistenie stien výkopov). Osadené budú podľa výkresu na vopred 

pripravenej a zrovnanej ploche. Na miesto budú osádzané pomocou vežových žeriavov 

prípadne auta s hydraulickou rukou. Jedná sa o bunky pre vedenie stavby, šatne, 

skladovací kontajner, kontajnery na odpad, mobilné WC, sanitárne kontajnery, vrátnice, 

atď. Nasledovať bude vytvorenie skladovacích plôch, čistiacej plochy pre 

autodomiešavače a príprava plochy pre miešacie centrum bentonitovej suspenzie. 

Postupne počas prác ďalej aj oplotenie stavebnej jamy.  

Súčasne budú realizované staveniskové rozvody inžinierskych sietí a ich 

pripojenie do verejnej siete s meracím zariadením. Siete budú pripojené ku objektom 

zariadenia staveniska a v mieste budúceho átria bude rozvod vody doplnený o nadzemné 

vyústenia s guľovými ventilmi. Staveniskové komunikácie budú použité prevažne 

jestvujúce prípadne budú doplnené o nové z recyklátu v kombinácií s drveným 

kamenivom tak, aby bolo stavenisko prejazdné.  

Zariadenie staveniska podetapa hlavný výkop a špeciálne zakladanie 

Podrobný výkres ku tejto podetape sa nachádza v prílohe tejto diplomovej práce, 

viď. P10 - Zariadenie staveniska podetapa hlavný výkop a špeciálne zakladaie. Táto 

podetapa bude prebiehať od 01.06.2022 do 12.09.2022.  

Zariadenie staveniska bude prebrané z predchádzajúcej podetapy. Naviac bude 

vybudovaná skladovacia plocha S4 a ku koncu podetapy  montovaný vežový žeriav VŽ4. 

Taktiež bude upravené dopravné značenie na ulici Košická kvôli vytvoreniu nového 

záboru. Odstránené bude mobilné stredisko na výrobu bentonitovej suspenzie a prípojky 

sietí k nemu vedúce. Po skončení hlavných výkopových prác budú dovezené 

a zmontované systémové schodiskové veže Doka ST 250 (Stair Tower) zabezpečujúce 

bezpečný vstup osôb do stavebnej jamy. Ako posledné sa po skončení špeciálneho 

zakladania stavebných objektov a odvoze vrtnej súpravy vykopú priehlbe a zruší sa  

dočasné vjazdová rampa do výkopu z ulice Páričkova.  
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Zariadenie staveniska podetapa hrubá spodná stavba 

Podrobný výkres ku tejto podetape sa nachádza v prílohe tejto diplomovej práce, 

viď P11 - Zariadenie staveniska podetapa hrubá spodná stavba. Táto podetapa bude 

prebiehať od 13.09.2022 do 08.03.2023.  

Podetapa priamo nadväzuje na predchádzajúce podetapy a preto bude zariadenie 

staveniska ponechané až na drobné zmeny. Všetky mechanizmy zabezpečujúce výkopy 

a špeciálne založenie stavby budú odvezené zo staveniska. Zmontovaný bude posledný 

vežový žeriav VŽ3. Navýšený bude počet buniek prevádzkových, sociálnych 

a hygienických, keďže dôjde k navýšeniu pracovníkov na maximálny uvažovaný počet. 

Počas tejto podetapy budú súbežne prebiehať práce na podzemnom kruhovom objazde 

a príjazdovej komunikácií pre BCT0. Taktiež bude premiestený vstup na stavenisko 

z ulice Paríčkova. Na záver podetapy bude demontovaný systém čerpacích studní.  

Zariadenie staveniska podetapa hrubá horná stavba a zastrešenie 

Podrobný výkres ku tejto podetape sa nachádza v prílohe tejto diplomovej práce, 

viď. P12 - Zariadenie staveniska podetapa hrubá horná stavba a zastrešenie. Táto podetapa 

bude prebiehať od 02.02.2023 do 07.12.2023.  

Zariadenie staveniska bude prebrané z predchádzajúcej podetapy. Odvezené zo 

staveniska budú prebytočné schodiskové veže Doka ST 250. V dôsledku spustenia 

prevádzky BCT0 dôjde k zmene oplotenia staveniska, zrušený bude jeden vjazd z ulice 

Košická a niektoré skladovacie plochy. Stavenisko už nebude prejazdné, otáčanie 

nákladných automobilov zabezpečujúcich zásobovanie bude na miestach na to určených. 

Taktiež bude zmontované systémové prestrešenie rampy do podzemného kruhového 

objazdu, aby sa neznížila využiteľnosť vežového žeriavu VŽ3 (predovštkým pri osádzaní 

prefabrikátov). Po ukončení spätných zásypov bude vybudovaná nová stavenisková 

komunikácia vedúca do átria súboru polyfunkčných bytových domov z ulice Páričkova. 

Taktiež budú vyznačené miesta, na ktorých bude stáť autočerpadlo na betón počas 

betonáži stropných dosiek hornej stavby v súlade s prílohou P15 – Posúdenie dosahu 

autočerpadla pri betonáži posledného podlažia 7.NP, 8.NP.. Tieto miesta a prístup k nimi 

bude v suteréne dodatočne podopretý stropnými podperami podľa návrhu statika.  

Po skončení hrubej stavby Polyfunkčného súboru bytových domov BCT1, bude 

zariadenie staveniska s výnimkou žeriavov VŽ1 až VŽ4 ponechané pre nasledujúce 
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technologické etapy. Demontáž celého zariadenie staveniska prebehne po ukončení 

všetkých prác dohodnutých v ZOD a odstránení vád a nedorobkov. A to po podpísaní 

predávacieho protokolu stavebníkom, alebo jeho štatutárnym zástupcom.  

D.9 Staveniskové prípojky  

D.9.1 Vodovod 

Prípojka pitnej vody pre hygienické a technologické účely zariadenia staveniska 

bude zabezpečená z novovybudovanej vodomernej šachty pre účely Pradiarne 1900. 

Stavenisková prípojka pitnej vody pre technologické účely staveniska bude zabezpečená 

z jestvujúcej vodomernej šachty pre BD Pari. Obe vodomerné šachty sa nachádzajú na 

pozemku stavebníka. Vo vodomerných šachtách budú umiestnené dočasné vodomerné 

zostavy. Bude sa jednať o prípojky dočasné pre potreby zariadenia staveniska, po ich 

skončení budú ponechané v zemi pod hotovými konštrukciami. Staveniskové rozvody 

vody budú vedené zemou v nezámrznej hĺbke 1,2 m. 

Alternatívnym zdrojom technologickej a úžitkovej vody na stavenisku pre 

podetapu hlavný výkop a špeciálne zakladanie a podetapu hrubá spodná stavba je 

použitie vyčerpanej vody z „čerpacích studní“ vybudovaných na dne stavebnej jamy. Tieto 

studne slúžia na zníženie hladiny ustálenej podzemnej vody a budú permanentne 

pustené. Predídeme tak plytvaniu pitnej vody z mestského vodovodného rádu. 

D.9.2 Kanalizácia 

Hygienické zariadenie staveniska, sanitárne bunky, budú napojené na 

novovybudovanú kanalizačnú sieť pre Pradiareň 1900. Mobilné toalety Toi-Toi fresh 

budú odvádzať splašky do vlastných zabudovaných zásobníkov, ktoré budú pravidelne 

vyprázdňované a to 1-2 x týždenne. 

D.9.3 Elektrická energia 

Elektrická energia pre účely zariadenia staveniska ako aj prevádzkové účely stavby 

bude zabezpečená z trafostanice, nachádzajúcej sa medzi hlavným výkopom a BD Pari. 

Trafostanica sa nachádza mimo pozemku stavby preto bude na oplotení zriadený hlavný 

staveniskový rozvádzač. Z hlavného rozvádzača budú po povrchu vedené staveniskové 

rozvody ku vedľajším staveniskovým rozvádzačom a ku jednotlivým objektom zariadenia 
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staveniska viď. výkresy zariadenia staveniska. Vedené budú v plastových, výstražných 

chráničkách červenej farby a v miestach kríženia s komunikáciami, inými staveniskovými 

rozvodmi vedené zemou v oceľovej ochrannej chráničke. Všetky rozvádzače budú 

vybavené poistnými ističmi prepätia. 

D.10 Dimenzovanie staveniskových prípojok 

D.10.1 Vodovodná prípojka  

Potreba vody pre výpočet maximálnej spotreby vody pre zariadenia staveniska je 

zhrnutý v tabuľke. 

�� =
∑ �� ∗ ��

� ∗ 3600
=

� ∗ 1,5 + � ∗ 2,0 + � ∗ 1,25
� ∗ 3600

 ��/�� 

�� =
52 900 ∗ 1,5 + 8 500 ∗ 2,0 + 350 ∗ 1,25

10 ∗ 3600
 ��/�� 

�� = �, �  �!/"� 

Qn – Spotreba vody [l/s] 

Pn, A, B, C – Spotreba vody za deň/smenu [l/s] 

kn – Koeficient nerovnomernosti spotreby: 

Potreba vody pre: M.J.
Množstvo 

M.J.

Normová 

Spotreba (l/m3)

Potrebné 

Množstvo

Spracovanie a ošetrovanie 

čerstvej betónovej zmesi m
3 460 115 52900

Potreba vody pre: M.J.
Množstvo 

M.J.

Normová 

Spotreba (l/os)

Potrebné 

Množstvo

Hygienické účely osoba 100 45 4500

Sprchovanie osoba 100 40 4000

8500

Potreba vody pre: M.J.
Množstvo 

M.J.

Normová 

Spotreba (l)

Potrebné 

Množstvo

Čistenie strojov a náradia po 

betonáži
350

A- VODA PRE PREVÁDZKOVÉ ÚČELY

B- VODA PRE HYGIENICKÉ A SOCIÁLNE ÚČELY 

Celkom:

C- VODA PRE TECHNOLOGICKÉ ÚČELY

Odhad 

Tabuľka D.3 – Výpočet maximálnej spotreby vody pre vodovodnú prípojku [A] 
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- 1,5 – vlastné stavebné práce 

- 2,0 – hygiena na stavbe s čiastočnou kanalizáciou 

- 1,25 – pomocná výroba  

t – Doba odberu vody 10 hod = 1 smena  

Maximálna vypočítaná denná spotreba vody pre technologickú etapu hrubej 

stavby je 2,68 l/s. Tento prietok odpovedá PE potrubiu s vnútorným priemerom DN 

50 mm, toto potrubie má maximálny prietok 2,7 l/s. Vodovodné prípojky a staveniskový 

rozvod vody pre zariadenie staveniska bude zriadený počas predvýkopu. Bude vedený 

zemou v nezámrznej hĺbke s odbernými miestami. Tieto vývody nad zemou budú 

opatrené guľovými ventilmi. Ďalej bude vedená k sanitárnym kontajnerom a ku ploche 

pre čistenie mechanizmov ako aj k dočasnému mobilnému miešaciemu centru.  

D.10.2 Kanalizačná prípojka 

Mobilné hygienické zariadenia staveniska budú dočasne priamo pripojené na už 

vybudovanú kanalizačnú sieť pre Pradiareň 1900. Splašková voda bude zo sanitárnych 

buniek odvádzaná pomocou plastového potrubia DN 110 mm a to v spáde minimálne 2%. 

Množstvo a spotreba splaškovej vody odpovedá výpočtu B- VODA PRE HYGIENICKÉ A 

SOCIÁLNE ÚČELY z tabuľky výpočtu maximálnej spotreby vody pre vodovodnú prípojku.  

D.10.3 Prípojka elektrickej energie 

Pozn. pri potrebe elektrickej energie pre prevádzkové zariadenie staveniska je 

uvažované aj zabudovanie vykurovacích telies na elektrickú energiu.  

Výpočet zdanlivého príkonu: 

# = 1,1 ∗  $(0,5 ∗ �1 + 0,8 ∗ �2 + �3)' + (0,7 ∗ �1)'  

    # = 1,1 ∗  $(0,5 ∗ 146,74 + 0,8 ∗ 55,5 + 5,0)' + (0,7 ∗ 146,74)' 

* = +,-, �� kW 

S – Zdanlivý príkon [kW]        

 1,1 – Koeficient rezervy nepredvídaného zvýšenia výkonu o 10 %  

 0,5 a 0,7 – Koeficient súčasnosti elektromerov      

 0,8 – Koeficient súčasnosti vnútorného osvetlenia      
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NÁZOV
PRÍKON 

[kW]

POČET 

[Ks]

CELKOVÝ 

PRÍKON [kW]

Vežový žeriav LIEBHERR 130 EC-B 6 22,00 1 22,00

Vežový žeriav LIEBHERR 340 EC-H 12 110,00 1 110,00

Vežový žeriav LIEBHERR 280 EC-H 12 110,00 1 110,00

Vežový žeriav LIEBHERR 200 EC-H 10 65,00 1 65,00

Vysokotlakový čistič Milfisk MC 7P 8,00 1 8,00

Čerpadlo HCP 50 ASH 21.1 1,50 3 4,50

Reflektor GXMH005 0,25 2 0,50

Zvárača PONTE 201MOST 3,50 3 10,50

Vibrátor Altalas Copco AX56 0,47 3 1,40

Menič frekvencie CF 11 1,50 3 4,50

Vibrátor AVMU ENAR 2,30 1 2,30

Kotúčová píla AVOLA IC 450-10 4,20 3 12,60

Ručné miešadlo BOSCH GRW 18-2 E 1,80 1 1,80

Stavebný vysávač HILTI VC 60-U 1,20 2 2,40

355,50

PRÍKON NÁRADIA A STROJOV - P1

CELKOVÝ PRÍKON [kW]

NÁZOV
PRÍKON 

[kW]

POČET 

[Ks]

CELKOVÝ 

PRÍKON [kW]

Skladový kontajner SK1 2,14 2 4,29

Skladový kontajner SK2 0,07 3 0,22

Dvojitá bunka DB 4,20 4 16,80

Obytná bunka AB 6 2,10 12 25,20

Sanitárna bunka SB 6 3,00 3 9,00

55,50

PRÍKON ZARIADENIA STAVENISKA - P2

CELKOVÝ PRÍKON [kW]

NÁZOV
PRÍKON 

[kW]

POČET 

[Ks]

CELKOVÝ 

PRÍKON [kW]

Reflektor GXMH005 0,25 18 4,50

4,50CELKOVÝ PRÍKON [kW]

PRÍKON VONKAJŠIEHO OSVETLENIA  - P3

Tabuľka D.4 – Príkon náradia a strojov P1 [A] 

Tabuľka D.6 – Príkon zariadenia staveniska P2 [A] 

Tabuľka D.5 – Príkon vonkajšieho osvetlenia P3 [A] 



137 
 

D.11 Objekty zariadenia staveniska  

V rámci tejto kapitoly sú navrhnuté a posúdené len objekty zariadenia staveniska 

pre technologickú etapu hrubej stavby. Posúdenia sú spracované na najnepriaznivejšie 

podmienky, maximálne predpokladané kapacity zdrojov – pracovníkov, materiálov a 

strojov. 

D.11.1 Prevádzkové zariadenia staveniska  

Oplotenie staveniska  

Mobilné oplotenie staveniska bude mať za úlohu priestorovo vymedziť stavenisko, 

zamedziť vstupu nepovolaných osôb na jeho územie a tiež čiastočne chrániť okolie pred 

hlukom a prachom z výstavby. Tvorené bude nepriehľadnými, plnými pozinkovanými 

plechovými segmentami dĺžky 2,2 m a jeho výška bude 2,0 m. Tieto budú ukladané do 

premiestniteľných betónových alebo gumených blokov. Spájané budú systémovými 

spojkami a priestorová stabilita bude zabezpečená diagonálami kotvenými do podkladu. 

Dodávateľom oplotenia bude firma Ramirent s.r.o. alebo Toi Toi s.r.o. Súčasťou oplotenia 

budú aj uzamykateľné brány a vrátnice pri vjazdoch/výjazdoch na stavenisko podľa 

výkresov zariadenia staveniska. Hlavná vrátnica od parkoviska bude opatrená turniketom 

a systémom dochádzky. Súčasťou oplotenia bude aj oplotenie stavebnej jamy výšky 1,5 m 

vytvorené zo stĺpikov zavŕtaných do zeme a 3 radami červených zábradľových dosiek. 

Obrázok D.1 –Mobilné oplotenie staveniska Ramirent [8] Obrázok D.2 – Pôdorys vrátnica [10] 



138 
 

Staveniskové komunikácie 

Prevažná časť staveniskových komunikácií je tvorená pôvodnými asfaltovými 

komunikáciami. Novovybudované staveniskové komunikácie budú šírky 7 m pre 

obojsmernú a 5 m pre jednosmernú premávku. Vytvorená bude zo zhutneného recyklátu 

v kombinácií s drveným kamenivom frakcie 0-63 mm celkovej hrúbky 200 mm. Zhutnené 

budú na Edef,2 = 40 MPa. Komunikáciu je treba udržiavať prejazdnú a v prípade 

poškodenia hneď opraviť. V miestach kríženia komunikácie so staveniskovými rozvodmi 

sietí budú tieto vedené v oceľovej chráničke aby bolo zamedzené ich porušeniu. 

Maximálna povolená rýchlosť na stavenisku je 10 km/h.   

Vertikálna doprava osôb do stavebnej jamy bude počas realizácie monolitických 

konštrukcií hrubej spodnej stavby zabezpečená dvomi schodiskovými vežami od firmy 

Doka ST250. Projektovú dokumentáciu k týmto vežiam dodá firma doka. Veže budú na 

stavbe zmontované podľa kladačského plánu na celkovú výšku 14,4 m. Kotvené budú 

pomocou navŕtaných kotiev do konštrukčnej podzemnej steny prepojených 

s konštrukciou veže pomocou lešenárskej pozinkovanej rúry.  Kotvené budú minimálne 

na dvoch miestach. Počas realizácie hrubej spodnej stavby budú postupne rozoberané tak, 

aby nadmerne nepresahovali nad okolitý terén a nedošlo k nebezpečenstvu kolízie veže 

a prepravovaného materiálu vežovým žeriavom.   

  

Obrázok D.3 – Schodisková veža Doka ST 250 [10] Obrázok D.4 – Kotvenie schodiskovej veže ST250 [10] 
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Parkovisko  

Hlavné staveniskové parkovisko sa nachádza na pozemku stavebníka v areály 

Zwirn area, vedľa bunkoviska, v rámci tohto parkoviska bude vyčlenených 16 trvalých 

parkovacích miest pre účely stavby. Povrch parkoviska je tvorený asfaltom a betónovými 

dlažobnými kockami.  

Skladovacie plochy  

Na stavenisku sa bude počas výstavby nachádzať viacero skladovacích plôch pre 

stavebný materiál, betonársku výstuž, systémové debnenie, systémové prvky pre bielu 

vaňu, stavebné rezivo, prefabrikáty a ostatný materiál. Všetky skladovacie plochy sa 

nachádzajú v dosahu vežových žeriavov, sú v miernom spáde a vytvorené buď zo 

zhutneného recyklátu hrúbky 150 mm frakcie 0-63 mm alebo je zemina prekrytá 

geotextíliou alebo PE fóliou. Prípadne sa bude materiál skladovať na už zrealizovaných 

častiach stavebných objektov Ich poloha a plocha je zaznačená vo výkresoch zariadenia 

staveniska. Všetok materiál bude skladovaný čo možno najbližšie k miestu zabudovania 

na stavenisku. 

Skladovanie betonárskej ocele bude na drevených podkladných hranoloch 

prierezu 100 x 100 mm vzdialených od seba maximálne 1,2 m. týmto zabránime 

znehodnoteniu, degradácií koróziou a znečisteniu výstuže. Výstuž bude prepravovaná 

vežovými žeriavmi len za pomoci certifikovaných oceľových lán. Výstuž bude dovážaná 

nákladnou dopravou postupne počas celej doby výstavby viď. Príloha P17 – Plán zaistenia 

zdrojov pre hrubú stavbu. Preto treba dbať na riadne značenie štítkami z armovne a tiež 

skladovanie podľa druhu konštrukcií a objektov do skupín, aby nedošlo k ich zámene.  

 

Obrázok D.5 – Skladovanie výstuže [11] Obrázok D.6 – Viazacie lano na 
prepravu betonárskej výstuže [12] 
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Skladovanie systémového debnenia, jeho príslušenstva. Debnenie bude vždy 

roztriedené podľa rozmeru na kopách maximálnej výšky 1,5 m alebo 10 dielcov na sebe . 

Stenové debnenie sa nikdy neukladá pohľadovou preglejkou dole a vždy je uložené na 

minimálne dvoch podkladných hranoloch. Prepravované bude prevažne vežovými 

žeriavmi a to certifikovanými systémovými prostriedkami. Už zložené stenové debnenie 

môže byť tiež skladované v špeciálnych stojanoch na to určených. 

Skladovanie stavebného reziva bude na rovnej ploche minimálne 150 mm od 

zeme, stavebné rezivo bude riadne podložené podkládkami maximálne 1,2 m vzdialenými 

a bude prekryté fóliu, aby nedošlo k jeho degradácií vplyvom poveternosti.  

Skladovanie prefabrikátov a ostatného stavebného materiálu. 

Prefabrikované schodiskové ramená, zábradlia a balkóny budú skladované na skládkach 

v dosahu vežových žeriavov, ktoré ich budú ukladať na konečné miesto uloženia. 

Skladované budú vo vodorovnej polohe, riadne podložené hranolmi hrúbky minimálne 

100 mm a skladované maximálne 3 kusy na sebe, aby ich výška nepresiahla 1,0 m. 

Ostatným stavebným materiálom sa myslia systémové prvky pre bielu vaňu, oddebňovací 

olej a ostatný spotrebný materiál, ktorý nebude uchovávaný v uzamykateľných 

skladových kontajneroch. Tieto budú dovážané na paletách, na ktorých budú tiež 

skladované. Barel na oddebňovací olej musí byť zabezpečený voči úniku oleja do pôdy a 

preto bude skladovaný na špeciálnej plechovej vani.  

  

Obrázok D.9 – Zdvíhací textilný pás [15] 

Obrázok D.7 –Žeriavové oko 
Framax [14] 

Obrázok D.8 – Stojan na stenové debnenie [13] 
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Skladový kontajner 20´´ s elektroinštaláciou  

Celkom budú na stavbe umiestnené 1 až 2 uzamykateľné skladovacie kontajnery 

tohto typu. Prenajaté budú od firmy Ramirent s.r.o alebo AB-CONT s.r.o. Tieto kontajnery 

sú pripojené na elektrickú sieť a sú vybavené systémovými regálmi a pracovným stolom. 

V týchto kontajneroch bude uskladnený drobný stavebný materiál, elektrické a AKU 

náradie, stroje a nástroje a tiež vrecované materiály (predovšetkým výspravkové hmoty). 

Kľúče od skladu budú mať technický pracovníci stavby (stavbyvedúci, majstri).  

Skladový kontajner 8´´  

Celkom budú na stavbe umiestnené 3 uzamykateľné, príručné skladové kontajnery 

tohto typu. Umiestnené budú priamo na stavbe a budú slúžiť ako príručné sklady pre 

pracovníkov a ich náradie. Prenajaté budú od firmy Ramirent s.r.o. alebo AB-CONT s.r.o. 

Tieto kontajnery môžu byť pripojené ku sieti elektrickej energie a sú vybavené 

systémovými regálmi. V týchto kontajneroch bude uskladnené hlavne každodenne 

používané náradie a materiály. Kľúče od skladu budú mať technický pracovníci stavby 

(stavbyvedúci, majstri) a vedúci pracovníci čiat. Kontajnery tohto typu sú prispôsobené 

na prepravu pomocou vežových žeriavov. 

 

 

 

 

 

Obrázok D.10 – Skladový kontajner 20 [16] 

Obrázok D.11 – Skladový kontajner 8 [16] 
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Kontajnery na odpad 

Všetok odpad vyprodukovaný na stavenisku bude triedení podľa zákona č. 

541/2020Sb., Zákon o odpapech. A to hlavne na plast, drevo, železo a oceľ, betón, zmesový 

odpad, stavebné odpady obsahujúce nebezpečné látky (obaly z Pur-Peny). Odvážaný bude 

v kontajneroch od firmy Marious Pedersen rôznych objemov (3, 9, 12 m3). Odvážanie na 

skládku bude periodické raz za 7 dní, prípadne častejšie pri rýchlejšom naplnení. 

Takýchto kontajnerov bude na stavbe celkovo 5 a každý bude riadne označený. 

Kontajner Marious Pedersen Parametre: 

Rozmer:  3,4 x 2,0 x 1,5 m

 Úžitný objem: 9 m3  

 Úžitné zaťaženie: 18 ton   

 

Ďalej sa budú na stavbe, pri sociálnom zariadení nachádzať malé kontajnery na 

triedený odpad rozlíšené farebne. 

D.11.2 Výrobné zariadenia staveniska 

Pre podetapu predvýkopu a zaistenia stien výkopu sa uvažuje s vytvorením 

dočasnej mobilnej výrobne bentonitovej suspenzie zabezpečujúcej paženie výkopu 

podzemných konštrukčných stien. Táto výrobňa bude napojená na staveniskové rozvody 

sietí a po skončení podetapy bude odstránená. Obsahovať bude silo na bentonit, miešacie 

centrum a vysokotlakový kompresor. 

Obrázok D.12 – Kontajner Marious Pedersen [17] 

Obrázok D.13 – Kontajnery na triedený odpad [18] 
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 Pre ostatné podetapy hrubej stavby sa na stavenisku nepredpokladá so žiadnym 

výrobným zariadením. Čerstvá betónová zmes bude priamo dovezená z betonárne a hneď 

spracovaná. Betonárska výstuž bude na stavbu dovážaná ohýbaná, presných rozmerov 

podľa projektovej dokumentácie. Debnenie bude používané systémové stropné aj stenové 

s minimálnym podielom klasického dreveného debnenia. 

D.11.3 Sociálne a hygienické zariadenie staveniska 

Sociálna a hygienické zariadenie staveniska bude tvorené prenajatými mobilnými 

bunkami od firmy Ramirent s.r.o. prípadne AB-CONT s.r.o. Bunky sú tvorené samonosnou 

oceľovou, rámovou konštrukciou vhodnou pre prepravu zdvíhacími zariadeniami ako je 

vežový žeriav alebo auto s hydraulickou rukou. Vďaka tejto konštrukcií je možné 

jednotlivé bunky ukladať pôdorysne na seba. Výplň oceľových rámov (steny, podhľad 

a podlaha) je tvorená tepelnoizolačnými panelmi so zabudovanými rozvodmi a finálnou 

povrchovou úpravou. Jednotlivé bunky budú usadené na pripravenú vodorovnú plochu 

s podkladovými hranolmi z dreva alebo betónu. Maximálna výšková odchýlka podkladu 

je ± 10 mm. Pripojenie elektrickej energie je cez zásuvky 380 V/32 A/5 pólová. Pripojenie 

vody a kanalizácie sanitárnej bunky je znázornené v schéme bunky. Staveniskové bunky 

pre pracovníkov budú kvôli úspore miesta uložené na seba v dvoch podlažiach. Prístup 

k hornému podlažiu bude zabezpečený systémovým oceľovým schodiskom a podlahou 

šírky 1200 mm. Schodisko bude tvorené oceľovým rámom, do ktorého bude zasadený 

pororošt. Do oceľového rámu bude ďalej zasadené systémové zábradlie.  

Pre návrh sociálneho a hygienického zariadenia staveniska som uvažoval 

s prepísanými plochami pre jednotlivých pracovníkov: 

Sociálne zariadenia: 

• Hlavný stavbyvedúci 15 m2/ hl. stavbyvedúci 

• Úsekový stavbyvedúci 8 m2/ úsekový stavbyvedúci 

• Majstri   8 m2/ majster 

• Šatne pre pracovníkov 1,75 m2/ pracovník 

Hygienické zariadenia: 

• Pisoár    30 pracovníkov/ 1ks 

• 1 toaleta   10 pracovníkov/ 1ks 

• 2 toalety    11-50 pracovníkov/ 2ks 

• Umývadlo   10 pracovníkov/ 1ks 

• Sprcha   15 pracovníkov/ 1ks 
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Dvojitá bunka – DB 

Počas celej výstavby etapy hrubej stavby budú použité 4 stavebné bunky tohto 

typu. 3 budú slúžiť technickému personálu stavby (stavbyvedúci, majstri, prípravári 

stavebnej výroby) a 1 ako zasadacia miestnosť/ denná miestnosť. Bunky budú zariadená 

kancelárskym nábytkom, t. j. stoly, stoličky, skrine, počítače, kopírky, atď. Zasadacia 

miestnosť bude vybavená stolmi, stoličkami, chladničkou a rýchlovarnou kanvicou. Táto 

miestnosť nebude slúžiť na prípravu pokrmov ani ich výdaj. Bunky majú vnútri 

kompletné rozvody elektroinštalácie.  

 

 

 

 

 

 

Posúdenie veľkosti a počtu buniek počas celej doby výstavby 

3x DVOJITÁ BUNKA-DB (kancelária)      

 Počet osôb:  1 hlavný stavbyvedúci (1x15 m2), 3 majster (3x8 m2),  

    3 prípravár (3x8 m2), 3 úsekový Stav. (3x8 m2),  

 Plocha bunky: 3*6,058*4,876=88,62 m2    

 Posúdenie:  15 + 24 + 24 + 24 = 87 m2 < 88,62 m2 => VYHOVUJE  

  

Obrázok D.14 – Dvojitá bunka DB [16] 
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Obytná bunka – AB 6 

Počas realizácie výkopových prác, zaistenia stien výkopov a špeciálneho 

zakladania stavby bude použitých 6 stavebných buniek tohto typu. Počas výstavby hrubej 

spodnej a vrchnej stavby a zastrešenia bude celkom použitých 12 obytných buniek tohto 

typu. Všetky bunky slúžiť ako šatne, denné miestnosti pre pracovníkov. Budú v nich 

umiestnené stoly, lavice, prípadne skrine na odloženie oblečenia a osobných vecí. V týchto 

šatniach bude umožnené pracovníkom konzumovať vlastné jedlo.  

Posúdenie veľkosti a počtu buniek počas podetapy výkopových prác, zaistenia 

stien výkopov a špeciálneho zakladania: 

6x OBYTNÁ BUNKA-AB 6 (šatne personál)     

 Max počet osôb: 48 robotníci (48x1,75 m2)    

 Plocha bunky: 6,058*2,438=14,77 m2    

 Posúdenie:  45os*1,75m2=78,75m2 < 14,77*6=88,62 m2  

    => VYHOVUJE 

Posúdenie veľkosti a počtu buniek počas podetapy hrubej spodnej a hornej stavby 

a zastrešenia: 

12x OBYTNÁ BUNKA-AB 6 (šatne personál)     

 Max počet osôb: 12x8 robotníci (96x1,75 m2)   

 Plocha bunky: 6,058*2,438=14,77 m2    

 Posúdenie:  90os*1,75m2=157,5 m2 < 14,77*12=177,24 m2  

    => VYHOVUJE 

 

Obrázok D.15 – Obytná bunka AB6 [16] 
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Sanitárna bunka SB 6 

Počas realizácie výkopových prác, zaistenia stien výkopov a špeciálneho 

zakladania stavby budú umiestnené 2 stavebných bunky tohto typu. Počas výstavby 

hrubej spodnej a vrchnej stavby a zastrešenia budú celkom použité 3 sanitárne bunky 

tohto typu. Celkom budú na stavbe umiestnené dve sanitárne bunky tohto typu. Bunky 

budú vybavené elektrickým bojlerom s objemom 220 l, 4x keramickým umývadlom so 

zrkadlom, 2x pisoárom, 2x kabínka so záchodovou misou s príslušenstvom, 2x vešiak na 

oblečenie, 2x sprchový kút. 

Posúdenie veľkosti a počtu buniek počas podetapy výkopových prác, zaistenia 

stien výkopov a špeciálneho zakladania: 

2x SANITÁRNA BUNKA-SB 6       

 Max počet osôb: 50 osôb       

 Počet umývadiel: 8 ks (1 ks pre 10 osôb) = 80> 50 osôb => VYHOVUJE 

 Počet toaliet:  4 ks (2 ks pre 50 osôb) = 100> 50 osôb => VYHOVUJE 

 Počet spŕch:  4 ks (1 ks pre 15 osôb) = 60> 50 osôb => VYHOVUJE 

Posúdenie veľkosti a počtu buniek počas podetapy hrubej spodnej a hornej stavby 

a zastrešenia: 

3x SANITÁRNA BUNKA-SB 6       

 Max počet osôb: 100 osôb       

Obrázok D.16 – Sanitárna bunka SB6 [16] 
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 Počet umývadiel: 12 ks (1 ks pre 10 osôb) = 120> 100 osôb => VYHOVUJE

 Počet toaliet:  6 ks (2 ks pre 50 osôb) = 150> 100 osôb => VYHOVUJE 

 Počet spŕch:  6 ks (1 ks pre 15 osôb) = 90< 100 osôb => NEVYHOVUJE 

Nepredpokladám sprchovanie všetkých osôb na stavbe, v prípade potreby bude 

použité sociálne zariadenie pre predchádzajúcu etapu výstavby. 

Mobilné WC -TOI TOI FRESH 

Počas realizácie výkopových prác, zaistenia stien výkopov a špeciálneho 

zakladania stavby budú umiestnené 2 mobilné WC tohto typu. Umiestnené budú pri 

rampách do stavebnej jamy. Počas výstavby hrubej spodnej a vrchnej stavby a zastrešenia 

budú celkom použité 3 mobilné WC tohto typu. Umiestnené budú pri príručných 

skladových kontajneroch priamo na stavbe. Mobilné WC majú svoj vlastný fekálny tank 

250 l. 

 Technické parametre: 

Rozmer:    1,2 x 1,2 x 2,3 m   

 Hmotnosť:    83 kg  

 Nádrž:     250 l  

   

D.12 BOZP a Požiarna bezpečnosť  

Všetky osoby pohybujúce sa po stavenisku musia byť riadne preškolené z 

oblasti BOZP a zoznámené s možnými rizikami vyplývajúcimi z technologických procesov 

na stavenisku. Ďalej musia byť vybavené príslušnými OOPP. Na stavbe budú umiestnené 

2 lekárničky. Podrobnejšie informácie k BOZP počas realizácie etapy hrubej stavby sú 

uvedené v kapitole H. Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre vybrané 

technologické procesy. 

Požiarna bezpečnosť na stavenisku bude zaistená prevažne prenosnými 

práškovými hasiacimi prístrojmi. Tieto budú umiestnené v staveniskových bunkách 

a v mobilných skladovacích bunkách, pri predpoklade skladovania horľavých materiálov 

a látok. V prípade zásahu požiarnych zložiek bude prístup ku stavenisku zabezpečený cez 

Obrázok D.17 – Toi Toi Fresh [19] 
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hlavný vjazd na stavenisko z ulice Košická. Presná poloha hasiacich prístrojov je 

znázornená vo výkresoch zariadenia staveniska. 

D.13 Vplyv stavby na okolie a  životné prostredie 

Stavba nebude mať počas celej realizácie nepriaznivý vplyv na životné prostredie. 

Pri výstavbe nebudú použité žiadne stavebné materiály škodlivé pre ľudské zdravie. 

Stavba nebude produkovať okrem odpadových vôd, komunálneho a iného odpadu 

a splodín z automobilovej dopravy žiadne škodlivé látky. Komunálny a iný odpad sa bude 

triediť a zhromažďovať v kontajneroch, ktoré budú vyvážané a vyprázdňované na 

skládku komunálneho odpadu. Počas celej doby výstavby, ako aj počas užívania 

stavebného diela je treba v čo najväčšej miere dbať na elimináciu negatívnych vplyvov na 

okolie stavby a životné prostredie. Týmito vplyvmi a ich elimináciami sú hlavne: 

• Zvýšená hlučnosť vyplývajúcu z pracovných procesov sa snažíme obmedziť na 
dennú pracovnú dobu od 7:00 do 18:00. (hluk pri realizácií výkopových prác od 
8:00 do 16:30). V prípade prác po 22:00 je treba vopred upovedomiť príslušné 
úrady a obyvateľov okolitých bytových domov 

• Zvýšenú prašnosť plynúcu z výstavby eliminujeme hlavne kropením vodou, 
pravidelným čistením príjazdových komunikácií a vozidiel 

• Elimináciu úniku škodlivých látok do podložia pravidelnou kontrolou stavebných 
vozidiel a tesnosti barelov na nebezpečné látky 

• Správnou separáciou a likvidáciou odpadov, prípadne ich recykláciou a spätným 
využitím 

• Efektívne využívanie energií, pracovných síl a výber materiálov v prípravnej fáze 
projektu, ako aj počas jeho realizácie 

Podrobnejšie informácie k environmentálnym opatreniam počas realizácie etapy 

hrubej stavby sú uvedené v kapitole I. Vybrané doby LEED 

D.14 Označenie a ochrana staveniska 

Celý komplex Zwirn area, ako aj stavenisko je monitorovaný bezpečnostným 

kamerovým systémom stavebníka. Taktiež je oplotený mobilným oploteným výšky 2,0 m. 

Súčasťou oplotenia sú aj vjazdové, uzamykateľné brány. Oplotenie bude doplnené 

o bannery so základnými údajmi o stavbe, stavebníkovi a zhotoviteľmi a cedule typu 

„NEPOVOLANÝM OSOBÁM VSTUP ZAKÁZANÝ“. Pri vjazdoch/výjazdoch bude umiestnené 

príslušné dopravné značenie podľa vyhlášky č. 509/2021 Sb., Vyhláška, kterou se mění 
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vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, 

ve znění vyhlášky č. 84/2016 Sb.(Viď. výkresy zariadenia staveniska) a taktiež informačné 

tabule s identifikačnými údajmi o stavbe, zákaze vstupu nepovolaným osobám, 

nebezpečia úrazu, monitorovaní objektu a predpísaných ochranných pomôckach na 

stavenisku. Oplotenie môže byť ďalej doplnené o plagáty a reklamačné bannery 

o výstavbe.  

  
  

Obrázok D.18 – Informačný banner pri vstupe na stavenisko č.1 [20]  

Obrázok D.19 – Povinný informačný banner pri vstupe na stavenisko č.2 [21] 
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E.1 Základné identifikačné údaje o stavbe  

E.1.1 Údaje o stavbe  

Názov stavby:   Polyfunkčný súbor bytových domov BCT1,

 Miesto stavby:   Bratislava - Nivy, Ružinov   

      ulice Košická, Svätoplukova, Paričková 

 Kraj:     Bratislavský kraj    

 Katastrálny úrad:   Bratislava II – Nivy     

Parcely číslo: 9747/1; 9744/6; 9747/5; 9747/24; 9747/41; 

9747/46; 9747/47; 9747/48; 9747/49; 

9747/50; 9747/51; 9747/53; 

Charakter stavby:   Novostavba     

 Účel stavby:    Polyfunkčný     

 Predpokladané zahájenie:  03/2022     

 Predpokladané ukončenie:  05/2024     

 Celková zastavaná plocha:  5 625,9 m2     

 Obostavaný priestor:  153 872,3 m3 

E.1.2 Údaje o účastníkoch výstavby 

Stavebník:  ZWIRN area s.r.o    

 IČO: 51811391;    

 Račianska 153/A, 831 54 Bratislava 

Autor návrhu:  Compass, s.r.o   

 Ing.arch Juraj Benetin a kolektív 

Generálny Projektant:  Proma, s.r.o    

 IČO: 25119966   

 Tomášikova 64, 831 04 Bratislava 

Zhotoviteľ hrubej  stavby:    YIT Slovakia a.s.   

       IČO: 35 718 625   

       Račianska 153/A, 831 54 Bratislava 
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Obrázok E.2 –Únosnosť hydraulickej ruky [22]

E.2 Veľké stroje a mechanizmy 

Táto kapitola obsahuje návrh a prípadné posúdenie veľkých strojov 

a mechanizmov použitých počas realizácie hrubej stavby. Uvedené stroje slúžia len ako 

referenčné vzorky, skutočná strojná zostava subdodávateľov sa môže mierne líšiť. Časové 

nasadenia hlavných strojov viď príloha P17 – Plán zaistenia zdrojov pre hrubú stavbu. 

E.2.1 Stroje pre prepravu mechanizácie a stavebného materiálu  

Volvo FH12 RB 460 s HR 6x2 – valník s hydraulickou rukou 

Valník bude slúžiť na dovoz stavebného materiálu na stavenisko počas celej 

realizácie. Hlavne sa bude jednať o stavebné rezivo, dištančné prvky betonárskej výstuže 

a tesniace prvky. Môže tiež slúžiť na  dovoz a osadenie mobilného zariadenia staveniska. 

Technické parametre:       

Rozmer vozidla:    2 550 x 9 800 x 3 800 mm  

 Ložná plocha návesu:   6 500 x 2 480 x 120 mm  

 Výkon motoru:    343 kW/ 460 HP   

 Emisná trieda:    EURO 3 (nafta)   

 Prevádzková hmotnosť:   8,61 t    

 Povolená hmotnosť súpravy:  26,25 t    

 Objem nádrže:    600 l     

 Max. dopravná rýchlosť:   110 km/h    

 Polomer otáčania:    8,0 m  

Obrázok E.1 – Valník s hydraulickou rukou Volvo FH12 RB 6x2 [22] 
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Ťahač MAN TGX 28.510 6x2 - Nákladný automobil  

Nákladný automobil bude slúžiť hlavne na dovoz materiálu veľkých rozmerov 

(betonárska výstuž, systémové debnenie, prefabrikované prvky), ale aj dopravu malej 

a veľkej stavebnej mechanizácie.  Ťahač bude doplnený o 3 typy podvalníku podľa 

prepravovaného materiálu, mechanizmu. 

Technické parametre:       

Rozmer vozidla:    2500 x 6000 x 3785 mm  

 Výkon motoru:    375 kW/510 PS   

 Emisná trieda:    EURO 6 (nafta)   

 Prevádzková hmotnosť:   7,8 t    

 Povolená hmotnosť súpravy:  44 t     

 Max. dopravná rýchlosť:   90 km/h    

 Polomer otáčania:    15 m 

Obrázok E.3 – Nákladný automobil MAN TGS 28.510 6x2 [23] 
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3 nápravový SCHWARZMULLER RH125 P - Valníkový náves   

Technické parametre:       

Ložná plocha návesu:   13 620 x 2 480 x 2 550 mm  

 Prevádzková hmotnosť:   5,6 t    

 Povolená hmotnosť súpravy:  42 t     

 Polomer otáčania:    15 m  

3 nápravový SCHWARZMULLER - Nízkoložný náves  

Technické parametre:       

Ložná plocha návesu:   12 900 x 2 550 x 950 mm  

 Prevádzková hmotnosť:   9,1 t    

 Povolená hmotnosť súpravy:  48 t     

 Polomer otáčania:    15 m  

Obrázok E.4 – Valníkový náves Schwarzmuller RH125 P [24] 

Obrázok E.5 - Nízkoložný náves 3 nápravový Schwarzmuller [25] 
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6 nápravový GOLDHOFER STZ.L6 - Nízkoložný náves 

Technické parametre:       

Ložná plocha návesu:   21 100 x 2 550 x 950 mm  

 Prevádzková hmotnosť:   9,1 t    

 Povolená hmotnosť súpravy:  48 t     

 Polomer otáčania:    17,5 m  

Nosič kontajnerov Tatra s hákovým nakladačom T158-8P6R33.391 

Nosič kontajnerov bude slúžiť k dovozu prázdnych a odvozu plných kontajnerov 

so separovaným odpadom (drevo, železo, plasty, zmesový odpad, zvyšky betónu) zo 

staveniska. 

 

Obrázok E.6  -Nízkoložný náves 6 nápravový Goldhofer STZ.L6 [26] 

Obrázok E.7 – Nosič kontajnerov s hákovým nakladačom Tatra T158-8P6R33.391 [27] 
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Technické parametre:       

Rozmer vozidla:    2550 x 8940 x 3240 mm  

 Dĺžka kontajneru:    4,5 - 6,6 m    

 Výkon motoru:    320 kW   

 Emisná trieda:    EURO 6 (nafta)   

 Celková hmotnosť:    30 t    

 Úžitkové zaťaženie:    18 t     

 Max. dopravná rýchlosť:   85 km/h    

 Polomer otáčania:    12,5  
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E.2.2 Stroje pre zemné práce  

CATERPILLAR 444 F2 – rýpadlo nakladač 

Rýpadlo nakladač CAT 444 F2 bude slúžiť pri výkopových prácach pred výkopu 

a hlavného stavebného výkopu. Taktiež môže byť použité pri presúvaní materiálu a pri 

preprave vykopanej zeminy z rýh pre KPS. Ako aj pri spätných zásypoch po dokončení 

hrubej spodnej stavby.  

Technické parametre:  

Výkon motoru:       74,5 kW 

 Max. hĺbkový dosah / max dosah:     5,7/8,2 m

 Prevádzková hmotnosť:      9,6 t  

 Objem lopaty nakladača:      1,3 m³  

 Objem lopaty rýpadla:      0,085 m³ 

 Hladina akustického hluku:      103 dB 

  

Obrázok E.8 – Rýpadlo nakladač Caterpillar 444 F2 [28] 
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CATERPILLAR 323 – Pásové rýpadlo 

Pásové rýpadlo CAT 323 bude slúžiť hlavne na vyhĺbenie hlavného výkopu, ale aj 

pri výkope pred výkopu a ostatných zemných prácach. 

Technické parametre:  

Prepravný rozmer:     9 530 x 3 170 x 2 960 mm 

 Výkon motoru:     128 kW   

 Max. hĺbkový dosah / max dosah:   6,7/10,2 m  

 Prevádzková hmotnosť:    9,6 t    

 Šírka radlice:      2,47 m   

 Objem lopaty rýpadla:    0,18 – 0,54 m³  

 Hladina akustického hluku:    100 dB 

 

 

  

Obrázok E.10 – Pásové rýpadlo Caterpillar 323 [29] Obrázok E.9 – Dosah Caterpillar 323 [29] 
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TATRA T815 S3 6x6 – Trojstranný sklápač 

Trojstranný sklápač bude slúžiť na odvoz vykopanej zeminy na skládku zeminy 

prípadne depóniu zeminy na pozemku stavebníka. Počet vozidiel sa prispôsobí potrebe 

odvozu vykopanej zeminy. Sklápač bude v prípade potreby slúžiť na dovoz sypkého 

materiálu na stavenisko (budovanie staveniskových komunikácií, zariadenie staveniska). 

Technické parametre:       

Rozmer vozidla:    2550 x 7660 x 3185 mm  

 Objem korby:     9 m³    

 Výkon motora:    325 kW   

 Emisná trieda:    EURO 5 (nafta)   

 Celková hmotnosť:    28,5 t    

 Úžitkové zaťaženie:    16,3 t     

 Max. dopravná rýchlosť:   85 km/h    

 Polomer otáčania:    10,3 m    

 Hladina akustického hluku:   86 dB 

 

 

 

 

Obrázok E.11 – Trojstranný sklápač Tatra T815 S3 6x6 [30] 
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BOBCAT S250 – šmykom riadený nakladač 

Nakladač bude disponovať príslušenstvom – paletovacia vidlica, hydraulické 

zametacie zariadenie a lopata. Na stavbe bude mať variabilné využitie, prevažne však 

bude slúžiť na zametanie priľahlých komunikácií, prepravu materiálu na paletách 

a drobné zemné práce.  

Technické parametre:  

Výkon motoru:       56,9 kW 

 Max. výškový dosah / max dosah:     2,5/1,0 m

 Prevádzková hmotnosť:      3,5 t  

 Šírka zametacieho zariadenie:     2,1 m 

 Objem lopaty:       0,46 m³ 

 Dĺžka vidlice:        1,5 m 

Obrázok E.12 – Šmykom riadený nakladač BobCat S250 [31] 

Obrázok E.13  – Paletovacia vidlica pre Bobcat S250 [31] Obrázok E.14 – Zametacie zariadenie pre Bobcat S250 [31] 
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HAMM HD12VV – tandemový vibračný valec 

Tandemový vibračný valec bude slúžiť na zhutnenie základovej škáry na 

požadovanú únosnosť. Do stavebnej jamy bude zložený vežovým žeriavom pomocou 

žeriavového závesu. Všetky vežové žeriavy sú navrhnuté aby tandemový vibračný valec 

zo stavebnej prepravili. 

Technické parametre:       

Rozmer vozidla:    2475 x 2530 x 1310 mm  

 Šírka behúňa:     1200 mm    

 Celková hmotnosť:    2,7 t     

 Max. dopravná rýchlosť:   12 km/h   

 Hladina akustického hluku:   108 dB  

Obrázok E.15 – Tandemový vibračný valec Hamm HD12VV [32] 
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E.2.3 Stroje pre zaistenie stien výkopu 

Stroj na striekanie betónu SSB 14 COM – F 

Stroj na striekanie betónu suchou cestou s plynulou reguláciou výkonu bude 

použitý pre zaistenie stien pred výkopu sklonu 1:10. Betón sa bude striekať tzv. suchou 

cestou, t.j. k zvlhčeniu dopravovanej zmesi až v okamihu jej nástreku. Vysoká rýchlosť 

zabezpečí kvalitné zhutnenie betónovej zmesi a jej pevnosť. Pričom je možné realizovať 

nástrek až do 300 m horizontálne a 100 m vertikálne. 

Technické parametre:       

Rozmer stroja:    780 x 1000 x 980 mm  

 Teoretický výkon:    0,5 – 3 m³/h    

 Tlak vzduchu:    0,5 – 0,6 MPa    

 Výkon elektromotora:   1,87 kW    

 Max. dopravná vzdialenosť:   H 300 m/ V 100 m   

  

  

Obrázok E.16 – Stroj na striekanie betónu SSB 14 COM-F [33] 
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LIEBHERR HS 8040 – lanový hydraulický drapák  

Lanový hydraulický drapák bude slúžiť na hĺbenie výkopu konštrukčných 

podzemných stien a následné vkladanie zváraných oceľových výstužných armokošov. 

Hĺbenie výkopu bude pažené pomocou bentonitovej pažiacej suspenzie. Tá bude 

vyrábaná v miešacom centre priamo na stavenisku, viď. Príloha P9 – Zariadenie staveniska 

podetapa pred výkop a zaistenie stien výkopov. Miešacie centrum bude bližšie 

špecifikované subdodávateľom vybraným pre realizáciu konštrukčných podzemných 

stien. Predpokladám zloženie: zásobník na bentonit, miešacie kontajnerové centrum, 

čerpadlo bentonitonitovej suspenzie, spätné kalové čerpadlo, potrubie dopravné 

a spätné, kalový kontajner). 

Technické parametre:        

Rozmery:     3340 x 10155 x 3290 mm  

 Rádius:     4 m     

 Max. nosnosť:    40 t     

 Prevádzková hmotnosť:   41 t     

 Výkon motoru:    230 kW    

 Kapacita lopaty:    3,1 m³     

 Max. dopravná vzdialenosť:   100 m    

 Hladina akustického hluku:   112 dB   

Obrázok E.17 – Hydraulický lanový drapák Liebherr HS 8040 [34] 
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Pásová vrtná súprava KR 606-3 – mikropitlotážne zemné kotvy  

Konštrukčné podzemné steny budú v prvej tretine svojej výšky kotvené do 

okolitého rastlého terénu sústavou zemných kotiev. Tieto kotvy budú vytvorené pomocou 

pásová vrtnej súpravy spolu s injektážnym zariadením a napínacím zariadením. Vrtná 

súprava je opatrená držiakom na výpažnice, ktoré budú zabezpečovať stabilitu vrtu. 

Technické parametre:     

Prevádzková hmotnosť:   4,9 t    

 Výkon      54,9 kW    

 Maximálna tlaková sila   30 kN      

 Maximálna ťahová sila   30 kN     

 Dĺžka vrtnej časti    2350 - 3500 mm   

 Dĺžka rozšírení    1400 - 1900 mm 

BAUER MAT IPC 180 – Injektážne zariadenie 

Po dovŕtaní požadovanej hĺbky zemnej kotvy sa do vrtu vloží kotva - sústava 

predpínacích lán v ochrannom rebrovanom návleku. Ten sa následne zainjektuje 

Obrázok E.18 – Pásová vrtná súprava KR 606-3 [35] 
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cementovou zálievkou. Táto zálievka bude do vrtu dopravená pomocou potrubia 

a injektážneho zariadenia Bauer MAT IPC 180. 

Technické parametre:     

Rýchlosť čerpania    100 l/min    

 Max. tlak čerpania    100 bar   

 Príkon systému    28 kW     

 Max. hustota kalu    1,9 kg/l   

 Hmotnosť     1700 kg   

 Rozmer     1750 x 1600 x 1900 mm 

Napínacie zariadenie 

Po uplynutí požadovanej doby od injektáže a osadení kotevných hláv sa zemné 

kotvy predopnú na požadovaný tlak navrhnutý statikom. Napätie do kotvy vnesieme 

pomocou napínacieho zariadenia. 

 

Obrázok E.19 – Injektážne zariadenie Bauer MAT IPC 180 [36] 

Obrázok E.20 – Napínacie zariadenie [37] 
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E.2.1 Stroje pre špeciálne založenie  

BAUER RG25 S s nadstavcom KDK 275 - Pásová vrtná súprava s nadstavcom 

pre CFA pilotáž 

Pásová vrtná súprava s nadstavcom bude slúžiť 

na kompletné vytvorenie vŕtaných pilót ako špeciálneho 

založenia objektu. Na stavbu príde zložená. Vŕtané pilóty 

metódou CFA spočívajú v navŕtaní požadovanej hĺbky 

pomocou nadstavca KDK 275, ktorý má dutý vrták 

a následná priama betonáž pomocou pripojeného 

čerpadla. Betonáž prebieha súbežne s vyťahovaním 

vrtáku a teda vrt nepotrebuje paženie. 

Technické parametre:  

Prepravné rozmery:   20,87 x 3,3 x 3,6 m 

Prevádzkový rádius:   3,2 – 5,5 m 

Max. dĺžka pilót:   25 m 

Prevádzková hmotnosť:  75 t 

Výkon motora:    563 kW 

Kapacita nádrže:   1 m3 

Pásová rýchlosť:   1,27 km/h 

Hladina akustického hluku:  104 dB 

 

 

Obrázok E.22 – Pásová vrtná súprava 
Bauer RG25 S s nadstavcom KDK 275 [38] 

Obrázok E.21 – Prepravné rozmery Pásová vrtná súprava RG25 S s nadstavcom KDK 275 [38] 
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E.2.2 Stroje pre hrubú spodnú, hrubú hornú stavbu a zastrešenie 

V úvode budú navrhnuté a posúdené zdvíhacie mechanizmy pre etapu hrubej 

stavby. Posudok v tejto kapitole je len na zjednodušený. Podrobný posudok sa nachádza 

v prílohe P13 – Dosah a posúdenie vežových žeriavov. 

LIEBHERR LTM 1095-5.1 - Mobilný žeriav s 19 m nadstavbou 

Mobilný žeriav bude slúžiť primárne na montáž a demontáž vežových žeriavov. 

Najťažšie pri tom bude protizávažie osadené za kabínou na zadnej časti výložníka. Počas 

hrubej stavby bude použitý len sporadicky. V prípade potreby bude na stavbu operatívne 

privolaný. 

Technické parametre:  

Maximálna nosnosť:    95 t      

 Dĺžka teleskopického ramena:  12,5 – 58 + 19 m   

 Motor:      Diesel 6 valec, 370 kW  

 Počet náprav:     5     

 Pohon:     6x4x6 (6x6x6)   

 Maximálna rýchlosť:    85 km/h    

 Závažie:     23 t     

 Hladina akustického hluku:   106 dB  

Obrázok E.24 – Graf únosnosti mobilného žeriavu [39] Obrázok E.23 – Mobilný žeriav Liebherr LTM 1095-5.1 [39] 
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LIEBHERR 130 EC-B6

- Výložník 55,0 m
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Kritické Bremeno -Bádia 1,0 m3

LIEBHERR 130 EC – B6 – Vežový žeriav VŽ 1 

Technické parametre:   

Výška závesu:      35,0 m 

 Dĺžka výložníka:      55,0 m 

 Nosnosť na konci výložníka:    1750 kg

 Maximálna nosnosť 0 – 20,4 m:    6000 kg

 Príkon:       22 kW 

 Otoč:        Horná 

 Hladina akustického hluku:     97,62dB
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Graf únosnosti VŽ1 - LIEBHERR 130 EC-B6

Obrázok E.25 – Vežový žeriav Liebherr 130 EC-B6 [40] 

Obrázok E.26 - Graf únosnosti VŽ1 [A] 
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LIEBHERR 340 EC-B 12

- Výložník 78,0 m

[m] [t]
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LIEBHERR 340 EC-H 12 - Vežový žeriav VŽ 2  

Technické parametre:   

Výška závesu:     44,9 m 

 Dĺžka výložníka:     78,0 m 

 Nosnosť na konci výložníka:   2000 kg

 Maximálna nosnosť 0 – 18,5 m:   12 000 kg

 Príkon:      110 kW

 Otoč:       Horná 

 Hladina akustického hluku:    98,0dB 
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Graf únosnosti VŽ2 - LIEBHERR 340 EC-B 12

Obrázok E.27 – Vežový žeriav Liebherr 340 EC-H 12 [41] 

Obrázok E.28 – Graf únosnosti VŽ2 [A] 
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LIEBHERR 280 EC-H12 - Vežový žeriav VŽ 3 

Technické parametre:   

 Výška závesu:      52,9 m   

 Dĺžka výložníka:      70,0 m   

 Nosnosť na konci výložníka:    3000 kg  

 Maximálna nosnosť 0 – 22,4 m:    12 000 kg  

 Príkon:       110 kW  

 Otoč:        Horná   

 Hladina akustického hluku:     97,76 dB 
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Graf únosnosti VŽ3 - LIEBHERR 280 EC-B 12
LIEBHERR 280 EC-B 12
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Obrázok E.29 – Vežový žeriav Liebherr 280 EC-H12 [42] 

Obrázok E.30 – Graf únosnosti VŽ3 [A] 
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LIEBHERR 200 EC-H10 - Vežový žeriav VŽ 4 

Technické parametre:   

Výška závesu:      36,0 m   

 Dĺžka výložníka:      60,0 m   

 Nosnosť na konci výložníka:    2400 kg  

 Maximálna nosnosť 0 – 18,4 m:    10 000 kg  

 Príkon:       65 kW   

 Otoč:        Horná   

 Hladina akustického hluku:     97,62 dB 
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Graf únosnosti VŽ4 - LIEBHERR 200 EC-H 10
LIEBHERR 200 EC-H 10
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Obrázok E.31 – Vežový žeriav Liebherr 200 EC-H10 [43] 

Obrázok E.32 – Graf únosnosti VŽ4 [A] 
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Návrh a posúdenie autočerpadiel na betón 

Autočerpadlá na betón budú slúžiť na ukladanie čerstvej betónovej zmesi do 

konštrukcií s väčším objemom (vodorovné nosné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie 

veľkých rozmerov – Konštrukčné podzemné steny). Ušetríme tak čas, zefektívnime 

proces výstavby a predídeme prípadným prestojom. Pre potrebu hrubej stavby som 

vybral a špecifikoval dva typy autočerpadiel na betón. Podrobné posúdenie dosahu 

autočerpadiel je spracované v prílohách P14 – Posúdenie dosahu autočerpadla pri betonáži 

základovej dosky a P15 - Posúdenie dosahu autočerpadla pri betonáži posledného podlažia 

7.NP,8.NP. Časové nasadenie je spracované v prílohe P17 – Plán zaistenia zdrojov pre 

hrubú stavbu. Autočerpadlá na betón zabezpečí dodávateľ čerstvej betónovej zmesi CRH 

Slovensko a.s. Typ čerpadla môže byť počas realizácie zamenení za vhodnejší. 

SCHWING S42 SX – Autočerpadlo na betón 

Technické parametre:       

Vertikálny dosah:    41,8 m     

 Horizontálny dosah:    38,05 m + (4,0 m)   

 Hĺbkový dosah:    27,6 m    

 Koncová hadica:    4,0 m     

 Priemer potrubia:    DN 125    

 Počet sekcií:     4 ks     

 Rozbaľovania výška:    9,6 m     

 Akčný rádius:     2x 365°    

 Rozteč pätiek:    8,84 x 8,30 m    

 Dopravný výkon:    162 m3/hod    

 Čerpací tlak:     85 bar     

 Hladina akustického hluku:   119dB      

Obrázok E.33 – Autočerpadlo na betón Schwing S42 SX [44] 
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 SCHWING S52 SX – Autočerpadlo na betón  

Obrázok E.34 – Graf dosahu autočerpadla na betón Schwing S42 SX [44] 

Obrázok E.35 – Autočerpadlo na betón Schwing S52 SX [44] 
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Technické parametre:       

Vertikálny dosah:    52 m     

 Horizontálny dosah:    48,15 m + (4,0 m)   

 Hĺbkový dosah:    41,1 m    

 Koncová hadica:    4,0 m     

 Priemer potrubia:    DN 125    

 Počet sekcií:     5 ks     

 Rozbaľovania výška:    12,3 m     

 Akčný rádius:     2x 5°    

 Rozteč pätiek:    8,90/10,46 x 10,76 m  

 Dopravný výkon:    162 m3/hod    

 Čerpací tlak:     85 bar     

 Hladina akustického hluku:   119dB      

Obrázok E.36 – Graf dosahu autočerpadla na betón Schwing S52 SX [44] 
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Návrh a posúdenie spôsobu dopravy čerstvej betónovej zmesi 

Zásobovanie stavby čerstvou betónovou zmesou bude zabezpečené firmou CRH 

Slovensko a.s., ktorá má vlastný vozový park skladajúci sa napríklad z autodomiešavačov 

MAN TGS 32.420 BB Stetter 8x4, ktoré budú dovážať betónovú zmes po 9 m3 aby nedošlo 

k prekročeniu maximálneho povoleného zaťaženiu na nápravu a nedošlo k poškodeniu 

verejných komunikácií. Tieto budú stavbu zásobovať už od podetapy pred výkopu 

a zaistenia stien výkopov. 

MAN TGS 32.420 BB Stetter 8x4 - Autodomiešavač 

Technické parametre:       

Rozmer vozidla:    9150 x 2550 x 4000 mm  

 Výkon motora:    309 kW/420 PS   

 Emisná trieda:    EURO 6   

 Celková hmotnosť:    34 t    

 Objem bubna:    9 m3     

 Objem nádrže:    300 l     

 Nápravy:     8 x 4     

 Max. dopravná rýchlosť:   80 km/h    

 Hladina akustického hluku:   100 dB    

 

Obrázok E.37 – Autodomiešavač Man TGS 32.420 BB Stetter 8x4 [45] 
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Výpočet potreby autodomiešavača (najväčšia betonáž = ZD záber 1b.) 

Objem betónu za hodinu (ideálny): 161 m3/hod (nereálne pri tejto etape)

 Celkový objem betónovej zmesi:  510,4 m3 (vrátane stratného) 

Pracovná čata 

1 šofér autočerpadla         

 12 betonári (*0,25 Nh/m3):   **8 m3/hod  x 12 osoby = 48,0 m3/h

 6 vodiči autodomiešavačov        

 * normohodiny pre betonáž hrubých ZD      

 ** uvažujeme menší objem kvôli rôznorodosti autodomiešavačov na betonárke 

Výpočet potreby autodomiešavačov  

Objem bubna:  9 m3       

 Doba naloženia:  10 min      

 Cesta na stavbu:  2,7 km/30 km/h= 0,09 h = 6 min + premávka = 16 min

 Doba vykládky:  8 m3/48 m3/h=0,17h=10 min + striedanie áut = 12 min

 Čistenie auta + bubna: 10 min      

 Cesta na betonárku:  2,2 km/50 km/h= 0,04 h = 3 min + premávka = 10 min 

Celkový čas cyklu autodomiešavača 

T = 10 + 16 +12 + 10 + 10 = 63 min 

Počet autodomiešavačov 

n = 63/12 = 5,25 = 6 autodomiešavačov (zabezpečenie plynulosti) 
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E.3 Stroje so spaľovacím motorom, náradie elektrické, drobné stroje 

a nástroje  

Kompresor ATLAS COPCO XAS 97 DD 

Stavebný kompresor bude dodaný 1 ks pre podetapy pred výkopu a hlavného 

výkopu spolu s 2 ks pneumatickými búracími kladivami. Pri realizácií monolitických 

konštrukcií bude dovezený 2. kus a budú predovšetkým slúžiť na vyčistenie debnenia 

pred betonážou vodorovných aj zvislých konštrukcií. Na stavbe 1-2 ks. 

Technické parametre: 

Výkon:  36 kW 

 Palivo:   benzín 

 Palivová nádrž: 105 l 

 Pracovný tlak: 7 bar 

 Výroba vzduchu: 5,6 m3/min 

 Hmotnosť:  738 kg  

 Hladina ak. hluku: 98 dB 

Vibračná doska reverzní Bomag BPR 35/60 AZ4 

Vibračná doska bude slúžiť predovšetkým na hutnenie základovej škáry 

v miestach, kam sa nedostane tandemový vibračný valec. Taktiež bude používaná pri 

hutnení spätných zásypov po dokončení podzemnej garáže. Na stavbe 1-2 ks. 

Technické parametre: 

Motor:  Honda GX-160, 4-taktový 

Výkon: 3600 W 

Palivo:  Natural 95 

Šírka:  600 mm 

Hmotnosť: 205 kg 

 

 
Obrázok E.39 – Vibračná doska Bomag BPR 35/60 AZ4 [47] 

Obrázok E.38 – Stavebný kompresor Atlas Copco XAS97 DD 
[47] 
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Vysokotlakový čistič Nilfisk MC 7P-195/1280 FAXT 

Tento čistič bude používaný  počas zemných práca na čistenie vozidiel stavby 

predovšetkým nákladných automobilov Tatra T815 S3 6x6. Pri monolitických 

konštrukciách zase na čistenie debnenia, pracvoných špár a pracovného náradia. Na 

stavbe bude používaný 1 ks.  

Technické parametre:  

Napätie:  400 V 

 Príkon:  8 kW 

 Prevádzkový tlak: max. 195 bar 

 Max prietok vody: 1280 l/h 

 Max teplota vody: 85 °C 

 Hmotnosť:  95 kg  

 Dĺžka hadice:  15 m 

Stavebné čerpadlo HCP 50 ASH 21.5/ 400V 

Stavebné čerpadlo bude slúžiť na vyčerpanie prevažne zrážkovej vody z hlavného 

výkopu. Po zabetónovaní ZD bude slúžiť na odčerpávanie vody z dojazdov výťahových 

šácht. Pre potreby stavby budú stačiť 3 ks.  

Technické parametre: 

Výkon:    1,5 kW 

 Max. prietok:    550 l/min 

 Max. výtlak:    21,5 m  

 Max. veľkosť nečistôt:  10 mm

 Hmotnosť:    36 kg 

 Trieda ochrany:    IP68 

 

Rotačný laser Leica Rugby 680 

Rotačný laser bude používaný pri výkopových prácach na overenie hĺbky výkopu, 

ako aj pri prácach na monolitickej konštrukii na vytýčenie, prenesenie presnej výšky. 

Obrázok E.40 – Vysokotlakový čistič Nilfisk MC 7P-
195/1280 FAXT [48] 

Obrázok E.41 – Stavebné čerpadlo 
HCP 50 ASH 21.5 [49] 
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Napríklad pri zrovnávaní podkladových betónov do presnej výšky, ďalej na osádzanie 

prvkov do presnej výšky (schodiskové prefabrikáty, vylamovacia výstuž, atď), 

zhotovovania debnenia stropných konštrukcíí. Na stavbe budú 3 ks.  

Technické parametre: 

Dosah (priemer):   1100 m 

Presnosť (na 30m):  ± 1,5 mm 

Prevádzková doba:  40 h 

Trieda ochrany:  IP67 

Rozsah teploty:  -20 až 50 °C 

 

 

Nivelační prístroj Leica NA724 

Nivelační prístroj bude používaný na presné vytyčovanie výškových úrovní a to pri 

všetých podetapách. Na stavbe sa bude nachádzať 1 ks.  

Technické parametre: 

Zväčšenie ďalekohľadu:  20x 

Priemer objektívu:   30 mm 

Uhol merania:   360 ° 

Stredná kilometrová chyba:  2,5 mm 

Presnosť kompenzátora:  <0,5“ 

Pracovni rozsah:   ± 15' 

Trieda ochrany:    IP57 

Metalhalogenidový reflektor GXMH005 

Priemyselné reflektory vodeodolné, budú umiestnené na každej žeriavovej veži 

v počte 4 ks (celkovo 18 ks). Budú poskytovať umelé osvetlenie staveniska v prípade prác 

za zníženej viditeľnosti, ako aj v noci (nočné betonáže, leštenie povrchu žb stropnej 

dosky). Ďalšie 2 ks budú umiestnené v uzamykateľnom mobilnom sklade ako rezerva. 

Obrázok E.42 – Rotačný laser Leica Rugby 680 [50] 

Obrázok E.43 – Nivelační prístroj Leica NA724 [50] 



180 
 

Prípadne budú použité pri oddebňovacích prácach pod už zabetónovanými stropmi 

suterénu (práca v tme). 

Technické parametre: 

Menovité napätie:   220–240V

 Menovitý kmitočet:   50/60 Hz 

 Stupeň krytia:   IP65   

 Príkon:    250 W   

 Hmotnosť:    8,11 kg   

Výklopný prepravný kontajner 1045.8 

Výklopný kontajner bude slúžiť na prepravu materiálu v rámci staveniska. 

Prevažne prepravu separovaného odpadu do príslušného kontajneru na odpad. Na stavbe 

sa budú nachádzať 3  výklopné kontajnery tohto typu.   

Technické parametre: 

Objem:  500 l   

 Výklop:  automat 

 Nosnosť:  1200 kg  

 Hmotnosť:  130 kg 

 

Pracovný prepravný kontajner 1046.8 

Pracovný kontajner bude slúžiť na prepravu materiálu a náradia v rámci 

staveniska. Prevažne prepravu separovaného odpadu do príslušného kontajneru na 

odpad. Na stavbe sa bude nachádzať 6 kontajnerov tohto typu.   

Technické parametre: 

Objem:  500 l  

 Výklop:  mechanika 

 Nosnosť:  1200 kg 

 Hmotnosť:  140 kg 

  

Obrázok E.44 - Metalhalogenidový 
reflektor GXMH005 [51] 

Obrázok E.45 – Výklopný kontajner 1045.8 [52] 

Obrázok E.46 – Preprvný kontajner 1046.8 [52] 
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Rotačný rozvádzač PUTZMEISTER RV10 

Rotačný rozvádzač bude slúžiť ako doplnok autočerpadla pri betonáži 

podkladových betónov a hlavne záberu základovej dosky 2b. Prípadne môže byť použitý 

pri betonáži vodorovných konštrukcií, ktoré nebude možné obsiahnuť klasickými 

autočerpadlami. Pre tieto účely bude vypožičaný 1 ks. 

Technické parametre: 

 Rozmer:  7,1 x 1,0 x 1,8 m

 Pracovná plocha:  320 m2 

 Bočný dosah:  10 m  

 Hmotnosť:  1020 kg 

 Priemer vedenia: DN 125 mm 

 Počet ramien: 2  

 

Bádia na betón typ 1016 L12 

Bádia bude slúžiť na betonáž prevažne zvislých železobetónových konštrukcií 

alebo vodorovných nosných konštrukcií menšieho objemu na konci výložníka žeriavu. Pre 

potreby stavby budú stačiť 3 ks. 

 

Technické parametre: 

 Objem bádie:   1 000 l  

 Výška:    1750 mm 

 Vlastná hmotnosť:  240 kg  

 Nosnosť:   2400 kg 

 Priemer rukáva:  200 mm 

 Dĺžka rukáva:   2,5 m  

   

 

  

Obrázok E.47 – Rotačný rozvádzač Putzmeister RV 10 [53] 

Obrázok E.48 – Bádia na betón typ 1016 L12 [52] 
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Bádia na betón typ 1034C 

Bádia bude slúžiť na betonáž prevažne zvislých nosných konštrukcií 

a vodorovných konštrukcií menších objemov. Pre potreby stavby treba 3 ks. 

Technické parametre: 

Objem bádie:   1 500 l  

 Výška:    1030 mm 

 Vlastná hmotnosť:  495 kg  

 Nosnosť:   3600 kg 

 Priemer rukáva:  200 mm 

 Dĺžka rukáva:   3,0 m   

 

 

Zváračka PONTE 201 MOST 

Zváračka bude používaná na zváranie výstuže podľa statického návrhu, prípadne 

na prepojenie zemniacej sústavy. Pri zváraní je nutné dbať na správne používanie 

ochranných pracovných pomôcok. Na stavenisku bude 3 ks. 

Technické parametre: 

Napätie:   230 V/50 Hz 

 Istenie:   16 A 

 Rozsah zvár. prúdu:  10 – 200 A 

 Zvárací prúd (100%) 63 A  

 Zvárací prúd (60%)  82 A 

 Krytie:    IP 21S 

 Hmotnosť:   5,9 kg 

  

Obrázok E.49 – Bádia na betón typ1034C [52] 

Obrázok E.50 – Zváračka Ponte 201 MOST [54] 
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Vysokofrekvenčný ponorný vibrátor Atlas Copco AX56 s meničom frekvencie 

a napätia CF11 

Vysokofrekvenčný ponorný vibrátor s priemerom vibračnej hlavice 56 mm bude 

slúžiť na zavibrovanie všetkých druhov železobetónových konštrukcií. Pre pohon 

vibrátoru je nutné použiť menič frekvencie a napätia. Pre potreby stavby bude 

zadovážený 3 ks. 

Technické parametre vibrátor: 

Napätie:  42 V/200 Hz

 Hutniaci výkon: 15 m3/h

 Priemer:  56 mm 

 Dĺžka hriadeľa: 5,0 m 

 Príkon:  465 W 

 Hmotnosť:  5,1 kg  

Technické parametre menič: 

Vstupné napätie:  230 V/50 Hz 

 Výstupné napätie:  42 V/200 Hz

 Stupeň krytia:  IP55 

 Rozmer [mm]:  490x250x320

 Príkon:   1,5 kW

 Hmotnosť:   18 kg 

  

Rezervný ponorný vibrátor ANVU ENAR 

Tento ponorný vibrátor bude uložený v uzamykateľnom mobilnom sklade 1ks ako 

záložný pre prípad poruchy primárneho vysokofrekvenčného vibrátora. Okrem toho bude 

používaný na zvibrovanie užších konštrukcií, ktoré by primárny vibrátor nezvibroval 

(debniace tvárnice, steny hrúbky do 150 mm). S vibrátorom budú dodané tri rôzne 

hriadele s rôznym priemerom vibračnej hlavice (Ø25, 32, 48 mm).  

 

Obrázok E.51 – Ponorný vibrátor Atlas Copco AX56[55] 

Obrázok E.52 – Menič frekvencie CF11 [55] 
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Technické parametre: 

Napätie:  230 V/50 Hz

 Hutniaci výkon: 10,14,28 m3/h

 Priemer:  25, 32, 48 mm

 Dĺžka hriadeľa: 5,0 m 

 Príkon:  2300 W 

 Hmotnosť:  4,5 kg 

Vibračná lata plávajúca motorová QZH2m ENAR 

Vibračná lata bude slúžiť na zrovnanie a zahladenie čersvej betónovej zmesi pri 

betonáži vodorovných nosných konštrukcií. Pre potreby stavby bude stačiť 2 ks. Lata nie 

je určená na zvibrovanie celej hrúbky vodorovnej nosnej konštrukcie! 

Technické parametre: 

Motor:   Honda GX-25, 4-taktový

 Palivo:   Natural 95  

 Dĺžka laty:  2,0 m   

 Výkon:  0,81 kW 

 Hmotnosť:  22 kg 

Hladička betónu benzínová – DYNAPAC BG39  

Hladička betónu bude slúžiť na hladenie povrchu vodorovných nosných 

konštrukcií v suteréne a rámp. Hladenie betónu začne až po jeho zavädnutí a počiatočnom 

nábehu pevnosti betónu. Stroj so spaľovacím motorom externej firmy 3 ks. 

Technické parametre: 

Výkon:   4,0 kW 

 Priemer:   890 mm  

 Palivo:    benzín 

 Palivová nádrž:  3,6 l 

 Hladina hluku:  86,8dB

 Hmotnosť:   85 kg 

Obrázok E.53 – Ponorný vibrátor AVMU ENAR [56] 

Obrázok E.54 – Vibračná lata QZH2m ENAR [57] 

Obrázok E.55 – Hladička betónu Dynapac BG39 [58] 
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Hladička betónu dvojrotorová MK 8-90 

Hladička betónu bude slúžiť na hladenie povrchu základovej dosky, stropu nad 

2.PP a vjazdových rámp do podzemných garáží. Hladenie betónu započne až po jeho 

zavädnutí a počiatočnom nábehu pevnosti betónu. Stroj so spaľovacím motorom externej 

firmy 2 ks. 

Technické parametre: 

Výkon:   17,7 kW 

 Priemer:   2x900 mm 

 Palivo:    benzín 

 Palivová nádrž:  15 l 

 Hladina hluku:  106 dB 

 Hmotnosť:   284 kg 

 

Postrekovač na emulziu ISOCURE-A – Stihl SG71  

Postrekovač slúži na nanášanie vodnej emulzie na akrylovej báze. Táto emulzia 

slúži k ochrane čerstvého betónu pred nadmerným odparovaním zámesovej vody 

a vznikom prasklín na leštenom povrchu betónu. 2 ks na stavbe. 

Technické parametre: 

Objem:   18 l  

 Hmotnosť:   4,8 kg 

 

 

 

 

 

Obrázok E.56 – Hladička betónu MK 8-90 [58] 

Obrázok E.57 – Postrekovač na emulziu Stihl [59] 
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Kotúčová píla AVOLA IC 450 - 10 

Kotúčová píla bude slúžiť na rezanie stavebného reziva, prípdne doriezanie 

stropných dosiek na presný rozmer. Na stavbe budú 3 ks takejto kotúčovej píly. 

Technické parametre: 

Rozmer stolu: 1110x750 mm 

Výška stolu:  1110x750 mm 

Príkon:   4200 W 

Vstupné napätie: 400 V 

Počet otáčok:  2760 za min 

Priemer kotúča:  450 mm 

Hmotnosť:   153 kg 

Reťazová píla HUSQUARNA 120 

Reťazová píla bude slúžiť na úpravu stavebného reziva. Na stavbe budú 2 ks. 

Technické parametre: 

Výkon:   1400 W 

 Palivo:    benzín 

 Počet otáčok:   9000 za min 

 Hmotnosť:   4,85 kg 

Fúkač HUSQVARNA 580BTS 

Fúkač bude slúžiť prevažne na vyčistenie debnenia od nešistôt pred betonážou a to 

na nedostupných miestach. Na stavbe bude v uzamykatelnom sklade 1 ks. 

Technické parametre: 

Výstupný výkon:   3300 W 

Rýchlosť vzduchu:  92.2 m/s 

Prietok vzduchu v trubici:  26 m³/min 

Priemer kotúča:   450 mm 

Hmotnosť:    11,8 kg 

Obrázok E.58 – Kotúčová píla AVOLA IC 450 - 10 [60] 

Obrázok E.59 – Reťazová píla Husquarna 120 [61] 

Obrázok E.60 – Fúkač Husquarna 580BTS [61] 
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Postrekovač na oddebňovací olej FERROX PLUS  

Postrekovač slúži na nanášanie odformovacieho oleja na povrch debnenia. Na 

stavbe budú 3 ks pre každý objekt jeden. 

Technické parametre: 

Objem:   10 l    

 Hmotnosť:   5,6 kg 

 

Mobilné hliníkové lešenie  

Mobilné pojazdné lešenie bude slúžiť na zabezpečenie všetkých  prác vo výškach. 

Na stavbe bude celkovo 6 kompletných klietok. 

Technické parametre: 

Rozmer:  1,65 x 0,75 x 3,0 m 

  Pracovná plošina: 1,6 x 0,6 m 

 Nosnosť:  150 kg  

 Typ kolies:  otočné s brzdou 

 Materiál:  hliník 

 Hmotnosť:  22,6 kg 

Hliníkové rebríky ALVE FORTE 

Stavebné hliníkové rebríky rôznych dĺžok (2,5 m; 3 m; 4,1m) budú slúžiť na 

vertikálnu prepravu pracovníkov na stavenisku a na práce vo výškach. Z každej dĺžky 

budú na stavbe 3 ks hliníkových rebríkov.  

  

Obrázok E.61 – Posterkovač Ferrox Plus [62]

Obrázok E.62 – Mobilné hliníkové lešenie [63] 

Obrázok E.63 – Hliníkový rebrík Alve Forte [64] 
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Ručné miešadlo Bosch GRW 18-2 E 

Ručné miešadlo bude určené na miešanie suchých maltových zmesí (murovacie, 

vysprávkové, atď.). Na stavbe 1 ks.  

Technické parametre: 

Príkon:   1800 W 

 Počet otáčok:   250 za min 

 Priemer lopatky:  180 mm 

 Hmotnosť:   7,2 kg 

Paletový vozík 3104 

Paletoví vozík bude slúžiť na presun oddebneného, prevažne stropného, debnenia 

v rámci staveniska. Celkovo sa na stavbe budú nachádzať 3 ks. 

Technické parametre: 

Rozmer vidlíc: 160/1150 mm 

 Šírka/zdvih vidlíc: 540/85/200 mm 

 Nosnosť:  3 000 kg  

 Hmotnosť:  89 kg 

 

Staveniskový rozvádzač  ABL MULTI-HM 422/FI/P 

Rozvádzač bude slúžiť na distribúciu elektrickej energie v rámci staveniska 

a uľahčí používanie elektrického náradia. Na stavbe sa bude nachádzať 8 ks. 

Technické parametre: 

Pripojenie:    400 V/32 A  

 Ochrana:    IP44  

 Zásuvky 230 V:   4x16 A 

 Zásuvky 400 V:   2x16 A 

 Zásuvky 400 V:   2x32 A 

 Rozmer:    530 x 990 mm 

Obrázok E.64 – Ručné miešadlo Bosch GRW 18-2 E [65] 

Obrázok E.66 – Staveniskový rozvádzač 
ABL Multi-HM 422 [67] 

Obrázok E.65 – Paletovací vozík 3104 [67] 
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Stavebný vysávač HILTI VC 60-U 

Stavebný vysávač bude slúžiť na čistenie debnenia pred betonážou, čistenie 

pracovných škár a v prípadne potreby vysatie prachu pri vŕtaní, brúsení alebo vysatie 

vody. Na stavbe budú 2 ks umiestnené v uzamykateľnom sklade. 

Technické parametre: 

Rozmer:  680x520x1000 mm

 Príkon:  1200 W  

 Vstupné napätie: 230 V  

 Sací výkon:  122 l/s 

 Trieda ochrany: IPX4  

 Kapacita nádoby: 72 l  

 

E.4 Drobné náradie a pomôcky 

Drobné náradie  bude dodávané od firmy Hilti, prevažne vo forme AKU – 

akumulátorové. Bude sa jednať o vŕtacie kladivá, búracie kladivá, vŕtacie skrutkovače, 

uhlové brúsky, okružné píly, priamočiare píly, dávkovacie pištole na Pur-Penu a iné. 

Ostatné náradie, drobné ručné náradie a pomôcky sú bližšie špecifikované 

v jednotlivých technologických predpisoch. 

 

  

Obrázok E.67 – Stavebný vysávač Hilti VC 60-U [68] 
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F.1 Obecné informácie  

F.1.1 Údaje o stavbe  

Názov stavby:   Polyfunkčný súbor bytových domov BCT1,

 Miesto stavby:   Bratislava - Nivy, Ružinov   

      ulice Košická, Svätoplukova, Paričková 

 Kraj:     Bratislavský kraj    

 Katastrálny úrad:   Bratislava II – Nivy     

Parcely číslo: 9747/1; 9744/6; 9747/5; 9747/24; 9747/41; 

9747/46; 9747/47; 9747/48; 9747/49; 

9747/50; 9747/51; 9747/53; 

Charakter stavby:   Novostavba     

 Účel stavby:    Polyfunkčný     

 Predpokladané zahájenie:  03/2022     

 Predpokladané ukončenie:  05/2024     

 Celková zastavaná plocha:  5 625,9 m2     

 Obostavaný priestor:  153 872,3 m3 

F.1.2 Údaje o účastníkoch výstavby 

Stavebník:  ZWIRN area s.r.o    

 IČO: 51811391;    

 Račianska 153/A, 831 54 Bratislava 

Autor návrhu:  Compass, s.r.o   

 Ing.arch Juraj Benetin a kolektív 

Generálny Projektant:  Proma, s.r.o    

 IČO: 25119966   

 Tomášikova 64, 831 04 Bratislava 

Zhotoviteľ hrubej  stavby:   YIT Slovakia a.s.   

 IČO: 35 718 625  

 Račianska 153/A, 831 54 Bratislava 
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F.1.3 Informácie o stavbe 

Jedná sa o novostavbu súboru polyfunkčných prevažne bytových domov so 

súhrnným označením BCT1 (Bývalá Cvernova Továreň 1), ktoré sa nachádzajú 

v katastrálnom území Bratislava II-Nivy. Ohraničená je ulicami Košická, Páričkova a už 

jestvujúcimi stavebnými objektami predchádzajúcej výstavby (pozemné garáže 

a námestie Pradiareň a obslužná komunikácia BCT 0). Súbor sa skladá zo 4 hlavných 

stavebných objektov (podzemné garáže, bytový dom AB, bytový dom CD a bytový dom 

EF). Bytové domy AB, CD, EF sú umiestené na spoločnom suteréne, ktorý je založený 

v dvoch výškových úrovniach. Spoločný suterén má 3 podzemné podlažia a plní funkciu 

prevažne podzemnej garáže a technického zázemia. Až v úrovni 1.NP sa budova člení na 

jednotlivé bytové domy, ktoré tvoria samostatné dilatačné celky. 1.NP je určené pre 

polyfunkčné účely a 2.NP až 8.NP sú určené pre bytové jednotky. Súbory bytových domov 

sa tvarovo líšia no výškovo majú všetky 6 typických nadzemných podlaží a 8. pôdorysne 

uskočené nadzemné podlažie. Podrobnejšie informácie o hlavných stavebných objektoch 

viď. A.4.2 Charakteristika hlavných stavebných objektov. 

Témou mojej diplomovej práce je realizácia etapy hrubej stavby polyfunkčného 

súboru bytových domov BCT1. Hrubá stavba sa delí na 4 technologické podetapy a to 

zemné práce,  špeciálne zakladanie, hrubá spodná stavba, hrubá horná stavba 

a zastrešenie. Bližšia špecifikácia konštrukčného systému a materiálovej charakteristiky 

viď. A.4.5  Konštrukčné riešenie hlavných stavebných objektov. 

F.1.4 Informácie o procese  

Predmetom technologického predpisu je proces vyhotovenia monolitických 

železobetónových nosných konštrukcií v 3.PP až 8.NP. Všetky konštrukcie budú v súlade 

s ČSN EN 206+A2 Beton — Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda, ČSN EN 13670: 

Provádění betonových konstrukcí a ČSN EN  1992 – 1-1  Eurokód 2: Navrhování betonových 

konstrukcí. Suterén je navrhnutý ako biela vaňa, teda základová doska a obvodové 

konštrukcie budú tvoriť vodonepriepustnú konštrukciu. Železobetónové konštrukcie 

budú rozdelené do týchto hlavných skupín: Základové konštrukcie, Zvislé nosné 

konštrukcie (ZNK), Vodorovné nosné konštrukcie (VNK) a konštrukcie pre vertikálnu 

dopravu. Tieto hlavné skupiny sa ďalej delia podľa typu a druhu, a to na:  
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Základové konštrukcie 

Podkladový betón sa navrhuje ako nevystužený z betónu C 12/15-X0(F.1.1)-

Cl0,2-Dmax22-S4 hrúbky 100 mm. Zhotovený bude v celej ploche základovej škáry, priamo 

na vykopanú a zhutnenú základové zeminu. Jeho účelom bude predovšetkým vytvorenie 

rovného, čistého podkladu pre armovanie a betonáž základovej dosky, ale aj zamedzenie 

vzlínaniu vlhkosti z podkladu. Vo vrstve podkladového betónu je podľa projektu 

umiestnená a prepojená sústava uzemňovacích pásovín, ktorá je zvarom pevne spojená 

s výstužou vŕtaných CFA pilot, ako aj s výstužou základovej dosky a čakacou výstužou. 

Základová doska je koncipovaná na statickom spolupôsobení s pilotovými 

základmi. Premenná hrúbka základovej dosky v rozsahu 500-600mm je v miestach stĺpov 

v dôsledku zvýšenej koncentrácie zaťaženia doplnená o priehlbne hrúbky 300mm. 

Celková výška v mieste zhrubnutí je cca 820-870mm. Je navrhnutá z betónu C30/37, 90D-

XC2-4,XA1(SK)-Cl0,2-Dmax22-S3 s maximálnym priesakom 50 mm, s kryštalickou 

prímesou XYPEX 2 kg/m3, cementom s nízkym hydratačným teplom a 

navrhovanou maximálnou šírkou trhliny 0,3 mm. Základová doska je navrhovaná ako 

jeden dilatačný celok rozdelený do 8 pracovných záberov. Tieto sa budú realizovať 

šachovnicovo s minimálnou technologickou prestávkou 7 dní pri betonáži susedných 

záberov. Veľký dôraz bude kladený na tesnosť jednotlivých pracovných škár. 

ZNK spodná stavba 

Obvodové steny budú z vodonepriepustného betónu hr. 400 a 300 mm. Betón 

bude triedy C 25/30-XC2,XA1(SK)-Cl0,2-Dmax16-S3 s kryštalickou prímesou 

XYPEX 2 kg/m3 pre podlažia 3.PP až 1.PP. Obvodové steny sa nebudú betónovať na svetlú 

výšku podlažia, ale na výšku o 10-15 cm menšiu do jednostranného debnenia (3.PP 

a 2.PP) a do obojstranného debnenia v 1.PP. Druhú stranu debnenia budú tvoriť 

konštrukcie zaistenia stien výkopov (KPS), ktorá bude odseparovaná od budúcich stien 

suterénu pomocou PE fólie a geotextílie. V obvodových stenách budú pred betonážou 

osadené prvky zabezpečujúce vodonepriepustnosť pracovných a nepravých 

(technologických) škár prípadne vylamovacia výstuž PLEXUS pre dodatočné napojenie 

vnútorných stien. Veľký dôraz sa bude klásť vo všetkých podlažiach na správne osádzanie 

týchto prvkov voči priesaku podzemnej vody a taktiež na technológiu ukladania a kvalitu 

čerstvej betónovej zmesi.  
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Stĺpy v suteréne sú 2 rôznych rozmerov, buď 1,0x0,25m alebo 1,0x0,3m. Betón 

týchto stĺpov bude v 3.PP až 1.PP C 35/45-XC2 (SK)-Cl0,4-Dmax16-S3  alebo C 40/50- XC2 

(SK)-Cl0,4-Dmax16-S3 podľa polohy stĺpa. Stĺpy v časti suterénu neprechádzajúceho do 

hornej stavby z C 35/45. Stĺpy prechádzajúce do hornej stavby z C40/50. Stĺpy sa budú 

betónovať vo všetkých podlažiach na svetlé výšky podlaží v mieste ich betonáže.  

Vnútorné steny rôznych hrúbok (200, 250, 300 mm) budú vo všetkých troch 

podlažiach z betónu C 25/30-XC2 (SK)-Cl0,4-Dmax16-S3. V stenách slúžiacich ako 

schodiskové šachty budú podľa PD osadené prvky vylamovacej výstuže PLEXUS pre 

železobetónové monolitické medzipodesty. 

ZNK horná stavba 

Stĺpy sa v rámci hornej stavby nachádzajú len v 1.NP z betónu C 35/45-XC1(SK)-

Cl0,4-Dmax16-S3. Stĺpy sa budú betónovať na svetlé výšky podlažia v mieste ich betonáže.  

Obvodové a vnútorné steny rôznych hrúbok (200, 220, 250 mm) budú v 1.NP až 

3.NP z betónu C 30/37-XC1 (SK)-Cl0,4-Dmax16-S3 a v 4.NP až 8.NP z betónu C 25/30-XC1 

(SK)-Cl0,4-Dmax16-S3. Steny lodžií sú vo všetkých podlažiach z betónu C 30/37-XC3 (SK)-

Cl0,4-Dmax16-S3. Steny výťahových šácht budú oddilatované minerálnou vlnou. Všetky 

steny budú betónované na svetlú výšku podlažia, v ktorom sa nachádzajú. V stenách budú 

v prípade potreby podľa PD osadené prvky vylamovacej výstuže PLEXUS pre napojenie 

železobetónových konštrukcií.  

VNK spodná stavby  

Stropné nosné konštrukcie v podzemnej garáži sú v 3.PP a 2.PP navrhnuté ako 

bezprievlakové so spádovanou hornou hranou v hrúbke 250-350 mm z betónu C30/37-

XC2,XA1 (SK)-Cl0,2-Dmax16-S3 s max. priesakom 50 mm a hladeným povrchom. Strop nad 

1.PP bude v mieste pokračujúcich objektov hornej stavby 250 mm a v nepokračujúcej 450 

mm. V miestach zvýšeného šmykového napätia bude stropná doska lokálne zhrubnutá na 

600 mm. Táto stropná konštrukcia bude z betónu C30/37-XC2,XA1 (SK)-Cl0,2-Dmax16-S3 

s max. priesakom 50 mm avšak už bez hladeného povrchu. 

VNK horná stavba 

Stropné nosné konštrukcie v nadzemných podlažiach sú navrhnuté ako 

viacpólové spojité dosky bezprievlakové v jednotnej hrúbke 200 mm, okrem stropu nad 
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1.NP a ukončujúcimi stropmi 8.NP, tieto sú hrúbky 250 mm. Stropné konštrukcie 1.NP až 

3.NP sú z betónu C 30/37-XC1 (SK)-Cl0,4-Dmax16-S3 a 4.NP až 8.NP z betónu C 25/30-XC1 

(SK)-Cl0,4-Dmax16-S3. Tieto stropné dosky nie sú leštené. Stropné konštrukcie budú 

doplnené prefabrikovanými balkónmi, ktoré budú mať predpripravené Iso- korby 

(termokoše). Tieto balkóny sa uložia na stropné debnenie podľa vytýčených bodov 

a následne budú prearmované a zmonolitnené so stropnými doskami. Stropné dosky 

lodžií sú vo všetkých podlažiach z betónu C 30/37-XC3 (SK)-Cl0,4-Dmax16-S3. 

Konštrukcie pre vertikálnu prepravu 

Schodiská v podzemnej garáži sú navrhnuté ako dvojramenné prefabrikované 

ukladané do ozubov v stropných doskách a medzipodestách. Od týchto budú oddilatované 

trvale pružnými elastomerovými podložkami.  

Schodiská v nadzemných podlažiach sú navrhované v 1.NP ako prefabrikované 

trojramenné pôdorysného tvaru „U“. V 2.NP až 8.NP ako prefabrikované dvojramenné 

pôdorysného tvaru „L“. Od zvislých stien sú oddelené tronzolami. Ako prvé bude uložené 

nástupné rameno, na ktoré sa následne osadí výstupné rameno. Ako posledné budú 

osádzané prefabrikované zábradlia.  

Rampy v podzemnej garáži sú navrhované ako železobetónové z betónu C30/37-

XC2,XA1 (SK)-Cl0,2-Dmax16-S3 s max. priesakom 50 mm a leštením povrchom. Rampy 

budú slúžiť na vertikálnu prepravu vozidiel v rámci suterénu a tiež ako napojenie na 

dopravnú infraštruktúru, miestu komunikáciu na ulici Páričková. Táto rampa je na rozdiel 

od ostatných v skolne 14% a je vykurovaná pomocou zabudovaných odporových drôtov. 

Všetky rampy sú hrúbky 250 mm.   

Všetky betónové konštrukcie 3.PP až 8.NP budú vystužené betonárskou oceľou 

triedy B500B rôznych profilov. Krytie výstuže stanovené statikom bude zabezpečené vo 

všetkých konštrukciách systémovými dištančnými prvkami. Niektoré prúty výstuže budú 

podľa samostatnej PD pre uzemnenie objektu spojené zvarom. Betón bude ukladaný do 

systémového debnenia spoločnosti Doka s.r.o.. Bude sa jednať o debnenie stenové 

systému Framax – Xlife, Frami - Xlife a stropné systému Dokaflex 1-2-4. Všetky 

železobetónové konštrukcie budú hutnené ponorným vibrátorom, príložným vibrátorom 

alebo vibračnou latou.   
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Vysoký dôraz bude kladený na vyhotovenie ozubov v monolitických 

konštrukciách, ako aj na presné polohové a výškové osádzanie prefabrikovaných 

schodiskových ramien a zábradlí ako aj balkónov. 

Pozn. Receptúry betónových zmesí konzultovať so statikom a technológom 

vybranej výrobne čerstvej betónovej zemesi, pri stenách hrúbok do 200mm zvážiť Dmax 

a pri všetkých betónovaných konštrukciách, hlavne v letnom období zvážiť konzistenciu 

betónovej zmesi. 

F.2 Pripravenosť staveniska, pracoviska 

Na stavenisku bude vybudované zariadenie staveniska pre danú technologickú 

podetapu. Zariadenie staveniska sa skladá z oplotenia, skládok materiálov, 

staveniskových komunikácií, plochy pre čistenie, schodiskových veží, 

parkoviska, vežových žeriavov a mobilných kontajnerov (kancelárie, šatne, hygienické 

kontajnery, sklady, vrátnice, kontajnery na odpad a iné). Zariadenie staveniska sa bude 

počas realizácie monolitických konštrukcií, teda hrubej spodnej a hornej stavby, meniť. 

Toto je bližšie špecifikované v kapitole D. Projekt zariadenia staveniska, ako aj v 

príslušných výkresoch zariadenia staveniska prílohy č. P11 a P12.  

 Zo západnej a južnej strany bude stavenisko ohraničené dokončovanými 

predchádzajúcimi etapami výstavby (garáže a námestie Pradiareň, obslužná komunikácia 

BCT 0,1,2), tieto budú spolu so staveniskom ohradená mobilným plným oplotením výšky 

2 m. Stavenisko je oplotené zo severu a východu plným mobilným oplotením výšky 2 m 

od jestvujúcej komunikácie Košická na východe a zo severu čiastočne jestvujúcimi 

bytovými domami a Páričkovou ulicou. 

Hlavný vjazd/ výjazd na stavenisko pre nákladnú a osobnú dopravu je preferovaná 

z ulice Košická. Vjazd je tiež dočasne možný bočnými obslužnými bránami z ulice Košická 

a z ulice Páričkova. Šírka vjazdov bude min. 7 m a bude splňovať všetky technické 

parametre pre zvýšenú intenzitu dopravy. Všetky vjazdy/výjazdy budú zabezpečené 

vrátnicou, uzamykateľnou bránou a príslušným dopravným značením. Vnútro 

staveniskové komunikácie budú minimálnej šírky 5 m pre jednosmernú a 7 m pre 

obojsmernú dopravu z recyklátu min. hrúbky 100 mm v kombinácií s drveným 

kamenivom  frakcie 0-63 mm hr. 100 mm zhutneného na Edef,2 = 40 MPa. 
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Pred začiatkom technologickej podetapy budú kompletne hotové všetky 

predchádzajúce technologické podetapy. Pre monolitické železobetónové konštrukcie to 

budú kompletne hotové výkopové práce vrátane zaistenia stien výkopov a špeciálne 

zakladanie objektu. Ďalej budú zabezpečené staveniskové prípojky inžinierskych sietí a 

čerpanie podzemnej vody. Pracovisko bude čisté, prístupné pomocou schodiskových veží,  

zabezpečené prvkami kolektívnej ochrany a v prípade potreby osvetlené umelým 

osvetlením.  

F.3 Prevzatie staveniska, pracoviska 

K prevzatiu staveniska pre realizáciu hrubej stavby dôjde 01.03.2022. Stavenisko 

sa nachádza na parcelách vo vlastníctve stavebníka. Stavebník, alebo jeho štatutárny 

zástupca, predá stavenisko hlavnému stavbyvedúcemu a to za prítomnosti technického 

dozoru stavebníka, prípadne generálneho projektanta projektu. Následne o tom bude 

vyhotovený záznam do stavebného denníka. Pred predaním staveniska bolo zhotoviteľovi 

hrubej stavby predaná kompletná projektová dokumentácia so stavebným povolením, 

podrobný hydrogeologický a geologický prieskum, vytyčovací plán objektu včítane 

referenčných polohopisných a výškopisných bodov,  podrobné vytýčenie polohy 

jestvujúcich inžinierskych sietí a tiež poloha miest napojenia na technickú infraštruktúru 

(voda, elektrická energia, kanalizácia).  

K prevzatiu pracoviska pre realizáciu monolitických železobetónových konštrukcií 

dôjde 13.09.2022. Pracovisko predáva hlavný stavbyvedúci zástupcom 

subdodávateľských firiem, ktoré budú realizovať monolitické konštrukcie. O predaní 

bude vyhotovený protokol a záznam do stavebného denníka zhotoviteľa ako aj 

stavebných denníkov subdodávateľov. Súčasťou procesu bude aj školenie pracovníkov 

ohľadom zásad a pravidiel platiacich na stavbe v súlade s plánom BOZP a kolektívnej 

ochrany. Tiež dôjde k overeniu zdravotnej a odbornej spôsobilosti pracovníkov 

subdodávateľských firiem. Školenie bude vedené koordinátorom BOZP, hlavným 

stavbyvedúcim, alebo jeho zástupcom. Na konci školenia každý pracovník podpisom 

potvrdí, že bol preškolený z oblasti BOZP, PO, systému kolektívnej ochrany a možnými 

rizikami vyplývajúcimi z realizácie prác na stavbe.   
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F.4 Materiál 

V nasledujúcej časti budú vypísané prevládajúce materiály tejto technologickej 

etapy z objemového a finančného hľadiska. Podrobný výkaz materiálu viď Príloha P8-

položkový rozpočet vybraných technologických procesov. 

Čerstvá betónová zmes: 

Presný typ betónovej zmesi podľa ČSN EN 206 +A2 a jeho množstvo som zhrnul do 

nasledujúcej tabuľky. 

 Systémové debnenie: 

 Systémové debnenie bude navrhnuté a posúdené technickými pracovníkmi firmy 

Doka s.r.o.. Na stavbu bude dodávané postupne podľa zásad stanovených v prílohe č. P17 

– Plán zaistenia zdrojov pre hrubú stavbu. Stav debnenia sa bude na stavbe neustále 

kontrolovať a v prípade potreby sa doobjedná prípadne odvezie. Presné množstvo 

systémového debnenia podľa typu konštrukcie som zhrnul do nasledujúcej tabuľky. 

Tabuľka F.1 – Materiál -čerstvá betónová zmes [A]  
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Súčasťou dodávky systémového debniacich systémov budú aj: 

• Prvky BOZP – systém ochrany okraja 

• Konzolové plošiny (Doka- skladacie plošiny K) 

• Šachtové šplhacie plošiny s podvesom 

• Plošiny na vynášanie materiálu Peri 

• Dorezová preglejka 21 mm 

• Trojuholníkové a trapézové plastové lišty na skosenie hrán betónu 

•  Oddebňovací olej (Doka-Optix, Doka-Trenn) 

• Schodisková veža 2 ks  na výšku 14,4 m (systém ST250 alebo Staxo) 

• Systémové závesy na žeriav (Frami, Framax – žeriavové oko) 

Betonárska výstuž: 

Výstuž bude na stavbu dodávaná postupne, viď príloha č. P17 – Plán zaistenia zdrojov pre 

hrubú stavbu, a to vždy len pre konštrukcie a poschodie, ktoré sa momentálne idú 

realizovať. Objednávať sa bude podľa PD a na stavbu príde z armovne nastrihaná 

a naohýbaná na presné dĺžky. Krytie a hlavné nosné smery betonárskej výstuže podlieha 

návrhu statika a nachádza sa vždy na príslušnom výkrese. Presné množstvo betonárskej 

výstuže podľa typu konštrukcie som zhrnul do nasledujúcej tabuľky. 

Poloha Podlažie Konštrukcia Typ debnenia Množstvo [m2]

Podkladový betón Stavebné rezivo - Hranoly 120x120 mm 60 mb

Základová doska Stenové systémové debnenie Doka - Frami Xlife 208,5

Základové steny Stenové systémové debnenie Doka - Frami Xlife 79,7

Obvodové steny 
Stenové systémové debnenie Doka - Framax Xlife 

(jednostranné)
2 188,4

Stĺpy Stenové systémové debnenie Doka - Framax Xlife 1 878,3

Vnútorné steny Stenové systémové debnenie Doka - Framax Xlife (obojstranné) 10 991,0

Stropné dosky

Rampy 

Stĺpy Stenové debnenie Doka - Framax Xlife 145,6

Obvodové steny 

Vnútorné steny 

Steny Lodžie

Stropné dosky

Stropy Lodžie

Stropné systémové debenie Doka - Dokaflex 1:2:4 15 768,8

Stenové systémové debnenie Doka - Framax Xlife (obojstranné) 47 566,9

23 935,2Stropné systémové debenie Doka - Dokaflex 1:2:4
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Tabuľka F.2 – Materiál – Systémové debnenie [A] 
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  Súčasťou dodávky betonárskej výstuže bude aj: 

• Dištančné prvky  

• Viazací drôt 1,4 mm  

• Zváracie elektródy 

Prefabrikované prvky 

Prefabrikované prvky budú na stavbu dodávaná postupne, viď. príloha č. P17 – 

Plán zaistenia zdrojov pre hrubú stavbu, a to vždy len pre poschodia, ktoré sa momentálne 

idú realizovať. Objednávať sa bude podľa PD a na stavbu príde už hotový prefabrikát, 

ktorý sa zabuduje do stavebnej konštrukcie a prípadne sa následne zmonolitní. Presné 

množstvo prefabrikovaných prvkoch som podľa podlažia zhrnul do nasledujúcej tabuľky. 

Súčasťou dodávky prefabrikovaných prvkov bude aj 3x sada žeriavových závesov 

pre manipuláciu a osádzanie s prefabrikátmi.  

  

Tabuľka F.3 – Materiál – Betonárska výstuž [A] 
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Ostatný stavebný materiál 

Ostatné materiály, ako sú tesniace prvky pre bielu vaňu, uzemňovacia pásovina, 

murivo z debniacich tvárnic, extrudovaný polystyrén, minerálna vlna a ďalšie sú 

podrobne rozpísané v Prílohe č. P8-položkový rozpočet vybraných technologických 

procesov. 

Tabuľka F.4 – Materiál – Prefabrikované prvky [A] 
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F.4.1 Výkaz výmer 

Podrobný výkaz výmer pre monolitické konštrukcie je pre jednotlivé objekty 

spracovaný po podlažiach v rámci Prílohy č. P8-položkový rozpočet vybraných 

technologických procesov. Celková bilancia hlavných stavebných materiálov všetkých 

objektov po podlažiach sa nachádza v nasledujúcej tabuľke. Hlavnými stavebnými 

materiálmi myslím čerstvú betónovú zmes, betonársku výstuž a celkové plochu určenú na 

zadebnenie systémovým debnením. 

*Hodnoty v tabuľke sú uvedené vrátane stratného. 

F.5 Doprava a skladovanie materiálu 

Dopravné trasy hlavných stavebných materiálov a ich kritické miesta sú posúdené 

v kapitole C. Riešenie širších vzťahov dopravných trás – návrh zásobovacích trás.Návrh a 

špecifikácia hlavných strojov sa nachádza v kapitole E. Návrh strojnej zostavy pre etapu 

hrubej stavby. 

Doprava a skladovanie materiálu tiež podlieha plánu zaistenia zdrojov bližšie 

špecifikovanom v  prílohe č. P17 – Plán zaistenia zdrojov pre hrubú stavbu  

POSCHODIE m3 t m2 m3 t m2

PODKLADOVÝ B. 649,30

ZD 3 622,77 426,26 208,50 50,27 6,08 79,65

3.PP 1 685,06 137,45 5 284,90 852,59 107,07 3 963,07

2.PP 1 741,85 141,20 5 241,83 854,83 97,88 3 995,81

1.PP 2 170,14 305,27 5 242,07 1 012,49 106,11 7 098,31

SUTERÉN (3.PP-1.PP) 5 597,05 583,92 15 768,80 2 719,91 311,06 15 057,19

1.NP 749,11 74,77 3 182,60 874,97 99,59 7 414,72

2.NP 653,01 61,06 3 181,60 637,63 73,14 5 908,66

3.NP 653,01 61,06 3 181,60 637,63 73,14 5 908,66

4.NP 633,83 61,06 3 181,60 637,63 73,14 5 908,66

5.NP 633,83 61,06 3 181,60 637,63 73,14 5 908,66

6.NP 633,83 61,06 3 181,60 637,63 73,14 5 908,66

7.NP 633,83 61,06 3 181,60 637,63 73,14 5 908,66

8.NP 437,35 35,74 1 663,02 495,64 30,76 4 845,75

POSCHODIA (1.NP-8.NP) 5 027,81 476,87 23 935,22 5 196,40 569,20 47 712,46

KOMPLET 14 247,63 1 487,05 39 912,52 7 966,59 886,34 62 849,30

TYP KONŠTRUKCIE SÚČET ZVISLÉ NKSÚČET VODOROVNÉ NK

Tabuľka F.5 – Výkaz výmer hlavných stavebných materiálov [A] 
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Maximálna prípustná hmotnosť materiálu pri preprave nesmie prekročiť 

maximálnu povolenú hmotnosť jazdnej súpravy špecifikovanú výrobcom ani maximálnu 

povolenú hmotnosť uvedenú vo vyhláške č. 209/2018 Sb., Vyhláška o hmotnostech, 

rozměrech a spojitelnosti vozidel. 

F.5.1 Primárna doprava 

Systémové debnenie 

Systémové debnenie bude dodávané prevažne od firmy Doka s.r.o. bude dovážané 

nákladným automobilom MAN TGX 28.510 6x2 s valníkovým návesom Schwarzmuller 

RH125 P  z centrálneho skladu pre región Bratislava. Dĺžka trasy je 8,0 km. Doprava 

systémového debnenia začína jeho naložením na centrálnom sklade pomocou 

portálového žeriavu a končí zložením jedným z vežových žeriavov na niektorú zo 

staveniskových skládok. 

Betonárska výstuž 

Betonárska výstuž bude v súlade s PD nastrihaná a ohýbaná mimo stavenisko 

v armovni Raven a.s.. Hotové položky výstuže budú na stavenisko dovážané nákladným 

automobilom MAN TGX 28.510 6x2 s valníkovým návesom Schwarzmuller RH125 P. 

Dĺžka trasy je 11,4 km. Doprava betonárskej výstuže začína jej naložením portálovým 

žeriavom v armovni a končí zložením jedným z vežových žeriavov na príslušnú 

staveniskovú skládku. 

Čerstvá betónová zmes  

Čerstvá betónová zmes bude na stavenisko dovážaná primárne z betonární CRH 

Slovensko a.s. ich vlastnými autodomiešavačmi MAN TGS 32.420 BB Stetter 8x4. Dĺžka 

trasy je 2,7 km. Na ukladanie čerstvej betónovej zmesi pri objemnejších betonážach 

(základové dosky, vodorovné nosné konštrukcie) budú použité čerpadlá na betón 

Schwing rôznych typov. Prevažne bude použité autočerpadlo Schwing S52 SX. Doprava 

začne namiešaním a načerpaním betónovej zmesi do autodomiešavača a končí jeho 

vyčerpaním do koša autočerpadla alebo bádie určenej na prepravu betónovej zmesi 

vrámci staveniska vežovým žeriavom. 
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Prefabrikované prvky 

Prefabrikáty balkónov, schodiskových ramien a schodiskových zábradlí budú 

vyrobené v súlade s PD mimo stavenisko v prefe Váhostav-SK Prefa s.r.o. Hotové 

prefabrikáty budú po vyzretí naložené a prepravené na stavenisko automobilom MAN 

TGX 28.510 6x2 s valníkovým návesom Schwarzmuller RH125 P. Dĺžka trasy je 188,4 km. 

Doprava prefabrikovaných prvkov začína ich naložením vežovým žeriavom na skládke 

prefi a končí zložením jedným z vežových žeriavov na príslušnú staveniskovú skládku. 

Ostatný drobný stavebný materiál a stavebné rezivo 

Jedná sa o materiály doplnkové ku železobetónovým konštrukciám. Napríklad 

tesniace prvky pre bielu vaňu, stavebné rezivo, dištančné prvky, vylamovacia výstuž, 

maltové zmesy, oddebňovací olej, safety bloky, extrudovaný polystyrén, minerálna vlna, 

ale aj klince, vŕtaky, násady do búracích kladív a ďalšie. Na stavenisko bude dovážený 

valníkom s hydraulickou rukou Volvo FH12 RB 460 s HR 6x2 zo stavebnín DEK s.r.o. vo 

vzdialenosti 4,7 km. Doprava začne naložením materiálu v stavebninách ručne alebo 

pomocou vysokozdvižného vozíka. Skončí jeho vyložením na príslušnú staveniskovú 

skládku ručne, pomocou hydraulickej ruky alebo vežovým žeriavom. 

Odpady 

Všetky odpady vznikajúce na stavenisku počas výstavby budú v maximálnej 

možnej miere triedené do samostatných kontajnerov. Kontajnery na triedený odpad budú 

potom odvážané nosičom kontajnerov s hákovým nakladačom T158-8P6R33.391 na 

skládku, prípadne na recykláciu. Doprava začne naložením kontajnera hákovým 

nakladačom na auto a skončí jeho vyložením na skládke.  

F.5.2 Sekundárna doprava  

Systémové debnenie  

Systémové debnenie Doka vrátane všetkých jeho súčastí bude v rámci staveniska 

prepravované vežovými žeriavmi VŽ1-VŽ4 povoleným a bezpečným spôsobom. Pôjde 

o prepravu pomocou certifikovaných viazacích prvkov (žeriavové oko Framax), 

certifikovaných košoch a paletách na debniaci materiál. Prípadne pomocou paletového 

vozíka či systémových kolies Doka namontovaných na prepravné palety.  
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Betonárska výstuž 

Betonárska výstuž rovinná, ako aj ohýbaná bude v rámci staveniska prepravovaná 

pomocou vežových žeriavovu VŽ1-VŽ4. Doprava bude výhradne certifikovanými 

oceľovými lanami, alebo v certifikovaných prepravných textilných vakoch 

a kontajneroch. 

Čerstvá betónová zmes  

Čerstvá betónová zmes bude do debnenia ukladaná buď pomocou vežových 

žeriavov a stavebných bádií na betón typ 1016 L12 / 1034C, alebo pomocou autočerpadla 

na betón. Toto závisí od typu konštrukcie a jej objemu. 

Drobný stavebný materiál a stavebné rezivo 

Drobný stavebný materiál a stavebné rezivo sa bude po stavenisku prepravovať 

ručne, pomocou drobných mechanizmov (BobCat S250), prípadne pomocou vežových 

žeriavov. Preprava bude výhradne v certifikovaných viazacích prvkov, prepravných 

košoch na to určených. Napríklad pracovný prepravný kontajner 1046.8. 

Odpady  

Odpady sa v rámci staveniska budú prepravovať ručne, pomocou vežových 

žeriavov alebo mechanizmov. Prepravované budú v prepravných košoch na to určených 

ako pracovný prepravný kontajner 1046.8 alebo výklopný prepravný kontajner 1045.8.  

Na stavenisku budú umiestnené kontajnery na recyklovateľné odpady, nerecyklovateľné 

odpady, ako aj nebezpečné odpady. 

F.5.3 Skladovanie 

Všetok stavebný materiál bude skladovaný len na plochách na to určených podľa 

výkresov zariadenia staveniska pre hrubú spodnú a hrubú hornú stavbu nachádzajúcich 

sa v prílohách mojej diplomovej práce. Skladovacie plochy budú rovinaté a odvodnené. 

Materiál bude skladovaný tak aby bol možný prístup a manipulácia, t.j. budú zachované 

priechodné šírky min. 750 mm. Prípadne bude materiál pred zabudovaním preskladnení 

na už hotových vodorovných nosných monolitických konštrukciách. Každý stavebný 

objekt má pre svoje potreby určené svoje skladovacie plochy, ktoré sú v dosahu vežových 

žeriavov. 
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Systémové debnenie spoločnosti Doka a všetko jeho príslušenstvo bude 

skladované na skládkach. A to v systémových paletách a košoch, prípadne v nosiči 

stenového debnenia alebo roztriedené podľa veľkosti na kopách maximálnej výšky 1,5 m 

alebo 10 dielcov na sebe. Nebude pri tom v priamom kontakte so zeminou a vždy je 

uložené minimálne na dvoch hranoloch výšky 10 cm. Stenové debnenie sa nikdy 

neskladuje pohľadovou preglejkou nadol. Špeciálne pozor treba dať na skladovanie 

oddebňovacieho oleja, pri ktorom treba zabrániť úniku do podložia, napr. jeho 

umiestnením do plastovej nádoby. 

Betonárska výstuž bude skladovaná na vyznačených skládkach v dosahu vežových 

žeriavov. Predovšetkým na drevených podkladových hranoloch výšky 100 mm tak, aby 

nedochádzalo k deformácií tvaru výstuže (maximálne 1,2 m od seba). Výstuž nesmie byť 

v kontakte so zeminou aby nedošlo k jej korózií a degradácií. Výstuž bude pri ukladaní na 

skládku roztriedená podľa miesta zabudovania a riadne označená aby nedošlo k jej 

zámene. Na skládke bude tiež uskladnená vylamovacia výstuž PLEXUS. 

Čerstvá betónová zmes nebude na stavenisku skladovaná, ale priamo ukladaná na 

miesto určenia. 

Drobný stavebný materiál, napríklad tesniace prvky pre bielu vaňu, dištančné 

prvky, maltové zmesy, safety bloky, extrudovaný polystyrén, minerálna vlna, ale aj klince, 

vŕtaky, násady do búracích kladív a ďalšiea náradie bude skladované v uzamykateľných 

skladových kontajneroch, aby nedošlo k ich degradácií vplyvom poveternostných 

podmienok. Prípadne na vonku na skládkach. 

Stavebné rezivo bude skladované na podkladových hranoloch 150x150 mm 

a nebude sa priamo dotýkať zeme. Bude chránené proti poveternostným vplyvom a 

skladované pod strechou, alebo bude skladované prekryté nepremokavou fóliou. 

Jednotlivé prvky budú od seba odseparované drobnými drevenými podkládkami.  

F.6 Pracovné podmienky 

F.6.1 Obecné pracovné podmienky 

Pracovná doba je stanovená od 7:00 do 18:00 s hodinovou prestávkou na obed od 

11:30 do 12:30. Ak to bude potrebné práce budú prebiehať aj počas pracovnej prestávky 

a pracovníci si obednú prestávku posunú. Obedy budú riešené individuálne pracovníkmi 
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mimo staveniska. V špeciálnych prípadoch po dohode s pracovníkmi a príslušnými 

orgánmi (Magistrát mesta Bratislava, mestská polícia) budú práce prebiehať mimo 

stanovenej pracovnej doby (betonáž a následné leštenie povrchu betónových 

konštrukcií). Pracovať sa bude nepretržite od pondelka do soboty, ak to dovolia nižšie 

uvedené pracovné podmienky. Hlučné práce budú vykonávané prevažne medzi 8:00 

a 16:30, ideálne len počas pracovných dní. Na stavenisku je prísne zakázané požívať 

alkohol a iné omamné látky. 

Všetky práce budú vykonávať len riadne preškolené, spôsobilé a oprávnené osoby. 

Vstupné školenie BOZP povedie koordinátor BOZP, prípadne stavbyvedúci a pri jeho 

absencii jeho zástupca. O tomto školení bude vyhotovený záznam a účastníci svojím 

podpisom potvrdia, že školenie absolvovali a porozumeli všetkým rizikám spojeným 

s vykonávaním prác na tejto technologickej podetape. Záznam sa vloží do knihy BOZP, 

prípadne do stavebného denníka. Pracovníci budú mať k dispozícií kompletné zariadenie 

staveniska pozostávajúce zo šatní, hygienických kontajnerov, mobilných WC a ďalších 

viďvýkresy zariadenia staveniska prílohy č. P11 a P12. Pokiaľ budú na stavbe pracovať 

cudzinci bude vyžadované, aby sa preukázal pracovnými vízami, prípadne 

zamestnaneckej alebo modrej karty  a to najneskôr v deň nástupu.  

F.6.2 Pracovné podmienky pre monolitické konštrukcie 

Práce budú na stavenisku prebiehať len za priaznivých pracovných podmienok 

a prevažne za denného svetla. Za nepriaznivé pracovné podmienky sa považujú 

predovšetkým: 

Poveternostné (klimatické) podmienky: 

• Teplota – Práca na stavenisku by sa mala vykonávať pri teplote v rozmedzí od 

+5 °C do +25 °C. Teplota sa môže upraviť od -5 °C do +35 °C za predpokladu 

zavedenia špeciálnych opatrení. Pri teplote pod -5 °C je potrebné zabezpečiť 

vykurovanie v šatniach pracovníkov, stanoviť častejšie prestávky prípadne 

upraviť pracovnú dobu. Taktiež pri betonáži za tejto teploty treba zabezpečiť 

priebeh procesu tuhnutia a tvrdnutia čerstvého betónu, použitím prísad a prímesí, 

predhriatym kamenivom, ohriatím zámesovej vody alebo zakrytím 

zabetónovaných konštrukcií a ich ohrievaním. Pri teplote nad 35 °C zabezpečiť 

ochranu čerstvého betónu nástrekom emulzie a kropením vodou. Taktiež 
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obmedziť ľudskú prácu, stanoviť častejšie prestávky a zabezpečiť dostatočný 

prísun pitnej vody. 

• Viditeľnosť - minimálna prípustná viditeľnosť na stavenisku je 30 m, pri nižšej 

viditeľnosti je práca s vežovými žeriavmi nebezpečná. Práce budú prebiehať za 

denného svetla. Pri prácach vykonávaných po a pred východom slnka bude 

stavenisko osvetlené reflektormi umiestnenými na vežových žeriavoch, prípadne 

prenosnými mobilnými reflektormi.  

• Rýchlosť vetra – maximálna povolená rýchlosť vetra je 11 m/s pri manipulácií 

bremien vežovými žeriavmi 8 m/s. Pri prekročení týchto rýchlostí budú práce 

dočasne pozastavené alebo prerušené. 

• Zrážky v podobe dažďa, krupobitia a snehu – práce budú počas zrážok dočasne 

pozastavené alebo prerušené. Betonáže budú plánované s prihliadnutím na 

predpoveď počasia a úhrn zrážok. V prípade náhlych búrok z tepla bude betonáž 

dočasne pozastavená prípadne po dohode so statikom prerušená.  

F.7 Personálne obsadenie 

F.7.1 Obecné informácie 

Stavba bude počas celého priebehu riadená tímom technicko-hospodárnych 

pracovníkov skladajúcich sa z hlavného stavbyvedúceho, 3 úsekových stavbyvedúcich a 6 

majstrov( striedajúcich sa turnusovo – 3 na smene) a 3 prípravárov stavebnej výroby, 

ekonómov. Ostatní pracovníci budú rozdelení do jednotlivých pracovných čiat podľa 

druhu vykonávanej práce. Každá čata bude mať vedúceho pracovníka, ktorý bude 

zodpovedný za priebeh a kvalitu vykonávaných prác. Tento bude poverený komunikovať 

s vedením stavby. Všetci pracovníci musia absolvovať školenie BOZP a systému 

kolektívnej ochrany na stavbe najneskôr v deň ich nástupu na stavenisko. Pracovníci sú 

oprávnení vykonávať len práce, na ktoré majú odbornú spôsobilosť a vzdelanie, prípadne 

vhodné oprávnenie (viazačský preukaz, zváračšký preukaz, strojnícky preukaz). 
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F.7.2 Personálne zloženie pracovných čiat pre spodnú stavbu 

Technickí pracovníci:  1x hlavný stavbyvedúci (autorizácia) 

      3x stavbyvedúci (autorizácia)  

      3x majster (odborné vzdelanie)  

      3x prípravár (odborné vzdelanie) 

 Vertikálna doprava:  4x žeriavnik (strojnícky preukaz) 

 Armovacie práce:   16x železiar (výučný list)   

      12x železiar – viazač (viazačský preukaz) 

 Debnenie/Oddebnenie:  28x tesár – viazač (viazačský preukaz,) 

 Betonári:    12x tesár – betonár (výučný list) 

 Pomocní pracovníci:  3x pomocný pracovník   

      3x pomocný pracovník (zváračský preukaz)

 Externí pracovníci:   4x geodet (odborné vzdelanie)  

      4-6x vodič domiešavača (vodičský preukaz C)

      1x vodič autočerpadla (strojnícky preukaz)

      3x strážnik SBS    

      1x koordinátor BOZP   

      1x technický dozor stavebníka 

F.7.3 Personálne zloženie pracovných čiat pre hornú stavbu 

Technickí pracovníci:  1x hlavný stavbyvedúci (autorizácia) 

      3x stavbyvedúci (autorizácia)  

      6x majster (odborné vzdelanie)  

      3x prípravár (odborné vzdelanie) 

 Vertikálna doprava:  4x žeriavnik (strojnícky preukaz) 

 Armovacie práce:   8x železiar (výučný list)   

      12x železiar – viazač (viazačský preukaz) 

 Debnenie/Oddebnenie:  30x tesár – viazač (viazačský preukaz,) 

 Betonári:    6x tesár – betonár (výučný list) 

 Pomocní pracovníci:  3x pomocný pracovník   

      3x pomocný pracovník (zváračský preukaz)

 Externí pracovníci:   4x geodet (odborné vzdelanie)  

      4-6x vodič domiešavača (vodičský preukaz C)
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      1x vodič autočerpadla (strojnícky preukaz)

      2x strážnik SBS    

      1x koordinátor BOZP   

      1x technický dozor stavebníka  

Všetci pracovníci sú povinní doložiť kópiu zdravotnej spôsobilosti, oprávnenia 

vykonávať prácu, či iné nevyhnutné doklady, na ktorú sú určení a to najneskôr v deň 

nástupu.  

Náplň práce: 

Technickí pracovníci – kontrola vykonaných prác, koordinácia pracovných čiat, 
plánovanie a riadenie stavby. 

Vertikálna doprava – žeriavnici budú riadiť vežové žeriavy a zabezpečovať sekundárnu 
dopravu na stavenisku. 

Armovacie práce – čata železiarov bude zodpovedať za zostavovanie betonárskej 
výstuže do všetkých monolitických konštrukcií. 

Debnenie/Oddebnenie – čata tesárov bude zodpovedať za zostavovanie systémového 
debnenia jednotlivých konštrukcií a po betonáži ich následné oddebnenie. 

Betonári – čata betonárov bude mať na starosti ukladanie čerstvej betónovej zmesi do 
pripraveného systémového debnenia a jeho riadne zavibrovanie, prípadne zaleštenie 
strojnými hladičkami. 

Pomocní pracovníci – čata pomocných pracovníkov bude počas celej doby stavby 
k dispozícií na doplnkové práce vyplývajúce z výstavby. Taktiež budú zodpovední za 
zváračské práce.  

Externí pracovníci – pracovníci zodpovední za rôzne vybrané činnosti. Geodeti budú 
zodpovedný za vytyčovanie konštrukcií a ich následné zameranie. Vodiči 
autodomiešavačov a autočerpadla za primárnu a sekundárnu dopravu čerstvej betónovej 
zmesi v rámci staveniska. Strážnici za stráženie staveniska a kontrolu vstupu pracovníkov 
a automobilov na stavenisko.  
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F.8 Strojná zostava pre monolitické konštrukcie 

Podrobný návrh a posúdenie strojov a mechanizácie som spracoval v kapitole E. 

Návrh strojnej zostavy pre etapu hrubej stavby. 

F.8.1 Stroje 

1x Liebherr 130 EC-B 6 (sekundárna doprava na stavenisku)   

 1x Liebherr 340 EC-H 12 (sekundárna doprava na stavenisku)   

 1x Liebherr 280 EC-H12 (sekundárna doprava na stavenisku)   

 1x Liebherr 200 EC-H11 (sekundárna doprava na stavenisku)   

 1x Autočerpadlo Schwing S52 SX  (čerpanie čerstvej betónovej zmesi) 

 4-6x Autodomiešavač MAN TGS 32.420 BB Stetter 8x4 (doprava betónovej zmesi)

 2x Nákladný automobil MAN TGX 28.510 4x2 s valníkovým   

  návesom Schwarzmuller RH125 P (primárna doprava materiálu na stavenisko)

 1x Volvo FH12 RB 460 s HR 6x2 – valník s hydraulickou rukou    

  (primárna doprava materiálu na stavenisko)   

F.8.2 Elektrické náradie, náradie, drobné stroje a nástroje 

Bádia na betón typ 1016 L12 (betonáž monolitických konštrukcií) 

 Bádia na betón typ 1034 C (betonáž monolitických konštrukcií) 

 Rotačný rozvádzač PUTZMEISTER RV10  (betonáž železobetónových konštrukcií 

mimo dosahu autočerpadla)      

 Metalhalogenitový reflektor GXMH005 (osvetlenie staveniska)  

 Ponorný vibrátor Atlas Copco AX56 s meničom frekvencie a napätia CF11 

 (vibrovanie čerstvej betónovej zmesi)     

 Ponorný vibrátor AVMU ENAR (vibrovanie betónu)   

 Vibračná lata QZH 2m ENAR (vibrovanie a hladenie čerstvej betónovej zmesi)

 Zváračka PONTE 201 MOST (Prepojenie uzemnenia objektu s výstužou) 

 Kotúčová píla Alova IC 450 – 10 (formátovanie stavebného reziva) 

 Reťazová píla HUSQUARNA 120 (skracovanie hranolov a stavebného reziva)

 Fúkač Husqvarna 580BTS (vyfúkanie nečistôt z debnenia pred betonážou)

 Kompresor ATLAS COPCO XAS 97 DD (vyfúkanie nečistôt z debnenia)

 Hladička betónu DYNAPAC BG39 (strojné hladenie povrchu zavädnutého betónu)

 Hladička betónu dvojmotorová MK 8-90 (strojné hladenie povrchu betónu) 
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 Postrekovač na emulziu Hilti SG71 (postrek hladeného povrchu emulziou) 

 Postrekovač na oddebňovací olej FERROX PLUS (postrek debnenia oddebňovacím 

olejom)           

 Staveniskový rozvádzač ABL MULTI-HM 422/FI/P (distribúcia elektrickej energie)

 Rotačný laser Leica Rugby 680 (kontrola výšky pri betonáži, preberaní výstuže)

 Nivelačný prístroj Leica NA724 (vytyčovanie výškopisu)  

 Stavebný vysávač HILTI VC 60-U (vysatie nečistôt z dna dojazdov a šácht pred ich 

betonážou)          

 Pracovný prepravný kontajner 1046.8 (doprava náradia a materiálu)  

 Výklopný prepravný kontajner 1045.8 (doprava odpadov na stavenisku) 

 Mobilné hliníkové lešenie (bezpečná práca vo výškach)   

 Hliníkové rebríky ALVE FORTE (vertikálny pohyb pracovníkov po podlažiach)

 Paletový vozík 3104 (preprava materiálu na platách) 

F.8.3 Pracovné náradie a pomôcky   

Kladivá, tesárske kladivá, uholníky, metly, lopaty, hrable, zvinovacie metre, 

skladacie metre, vodováhy (2m, 1m), pásma, stavebné fúriky, železiarske kliešte, pákové 

kliešte, páčidlá, F- kľúče na ohýbanie železa, ručná pílka na poórobetón, kýble, nerezové 

hladítka na betón, Schmidtovo kladivo, predlžovacie káble, vysielačky, murárske šnúrky, 

značkovacie šnúrky, kriedy, liehový zvýrazňovač, Schmidtovo kladivo, rebríky a pod. 

F.8.4 BOZP pomôcky 

Ochranná prilba         

 Ochranné okuliare         

 Ochrana sluchu (klapky na uši)       

 Pracovný odev s reflexnými prvkami       

 Reflexná vesta         

 Pracovné rukavice         

 Pracovné topánky S3        

 Pracovné čižmy – betonárske        

 Zváračská kukla         

 Štuple do uší          

 Respirátory           

 Pracovný postroj pre prácu vo výškach   
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F.9 Pracovní postup 

Polyfunkčný súbor bytových domov BCT1 je rozdelený na tri samostatné dilatačné 

celky. Jednotlivé pracovné procesy na seba budú nadväzovať v poradí upresnenom 

v prílohách č. P5 – Čaový plán hrubej spodnej stavby a P6 – Čaosvý plán hrubej hornej 

stavby. Pracovný postup som spracoval chronologicky podľa predpokladanej postupnosti 

realizácie v nadväznosti na typ konštrukcií. Postupne budú popísané prípravné práce, 

všeobecne platné zásady pre betonáže monolitických konštrukcií, základové konštrukcie, 

zvislé nosné konštrukcie spodnej stavby, vodorovné nosné konštrukcie spodnej stavby, 

zvislé nosné konštrukcie hornej stavby, vodorovné nosné konštrukcie hornej stavby 

a konštrukcie pre vertikálnu dopravu. Všetky práce budú vykonávané v súlade s plánom 

BOZP. Predovšetkým bude dôraz kladený na bezpečnosť pracovníkov pri práci vo výškach 

(práca vo výške väčšej ako 1,5 m) a používanie len certifikovaného náradia a pomôcok 

(AKU náradie, hliníkové rebríky, lešenie, viazacie prostriedky, atď.) 

F.9.1 Prípravné práce pre realizáciu monolitických konštrukcií 

Pred začatím realizácie monolitických konštrukcií bude potrebné pripraviť 

stavenisko, prebudovať zariadenie staveniska a zabezpečiť zdroje (materiály, ľudí, 

stroje). Obvodové konštrukcie musia kvôli správnemu plneniu nosnej funkcia byť 

oddilatované od podzemných konštrukčných stien. Dilatačnú funkciu bude 

plniť geotextília doplnená o PE fólia a po celom obvode suterénu. Táto bude zrealizovaná 

ešte pred začiatkom realizácie monolitických konštrukcií 

F.9.2 Všeobecne platné zásady pre betonáže monolitických konštrukcií 

Čerstvá betónová zmes  

Každá dodávka čerstvej betónovej zmesi na stavbu bude vopred dohodnutá medzi 

THU stavby a dodávateľom betónu CRH, jeho dispečerom, strojníkom na betonárni. 

Všetky receptúry betónových zmesí podľa ČSN EN 206+A2 budú vopred doručené 

výrobcovi betónovej zmesi a konzultované s jeho technológom. Jednotlivé receptúry budú 

otestované na betonárni ešte  pred začiatkom realizácie monolitických konštrukcií 

Každá objednávka bude obsahovať pevnostnú triedu betónu, stupne vplyvu 

prostredia, obsah chloridov, maximálnu veľkosť kameniva a stupeň konzistencie podľa 

metódy sadnutia kužeľa. Prípadne doplnkové informácie o triede cementu (nízke 
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hydratačné teplo), typ funkcie betónu, maximálnom priesaku, vývinu tepla poča 

hydratácie, teplote čerstvej betónovej zmesi, prísadách a prímesiach a iné.  

Každá dodávka betónu na stavenisko bude mať svoj dodací list, ktorý bude 

obsahovať: názov stavby a betonárne, číslo dodacieho listu, dátum a čas zámesu zmesi, 

špecifikáciu betónovej zmesi, identifikácia dopravného vozidla, množstvo betónu, 

prehlásenie o zhode, čas dodania betónu na stavbu, začiatok a koniec vykládky betónovej 

zmesi. Všeobecne by doprava a ukladanie betónovej zmesi nemala prekročiť 90 minút, 

v prípade teplôt nad +25°C 60minút. Teplota čerstvej betónovej zmesi by sa mala 

pohybovať v rozmedzí +10 až +30 °C.  

Betonáž - ukladanie a hutnenie čerstvej betónovej zmesi 

Ukladanie čerstvej betónovej zmesi by malo byť z maximálnej výšky 1,5 m takým 

spôsobom, aby nedošlo k posunutiu výstuže ani debnenia. Betón bude ukladaný vo 

vrstvách výšky 300-500 mm, alebo výšky hlavice vibrátora. Jednotlivé vrstvy musia byť 

riadne previbrované. Počas celej betonáže je nevyhnutné riadne hutnenie betónovej 

zmesi správnym spôsobom, vibrovanie by nemalo slúžiť k presunu betónu, na presun 

budú používané hrable, a lebo laty. Pri hutnení nesmie dôjsť k segregácií jednotlivých 

zložiek betónu spôsobeného prílišným hutnením. Pri nepriaznivých klimatických 

podmienkach je potrebné vykonať opatrenie na ochranu čerstvej betónovej zmesi, aby 

riadne prebehol proces tuhnutia a tvrdnutia. 

Hutnenie betónu pomocou ponorného vibrátora, príložného vibrátora či vibračnej 

laty musí podliehať zásadám stanoveným v ČSN 13 670. Všeobecne platí, že hutnenie 

vyžaduje vhodnú konzistencia betónovej zmesi. Príliš tuhá konzistencia spôsobí, že 

otvory po vytiahnutí hrušky vibrátora sa nezacelia, príliš mäkká konzistencia umožní 

rozmiešanie a pri dlhej dobe zhutnenia aj spätné nasávanie vzduchu do zmesi. Rýchlosť 

ponárania a vyťahovania vibrátora má byť 5-8 cm/s. Vibrované okruhy sa musia 

prekrývať. Vibrovanie po vrstvách sa realizuje tak, že vibrujeme novo nasypanú vrstvu 

spolu s predchádzajúcou vrstvou. Do predchádzajúcej vrstvy však vibrátor zasunieme len 

na asi 100-150 mm. Hutnenie pomocou, záložného vibrátora s úzkou hruškou prípadne 

príložného vibrátora bude realizované len u veľmi úzkych konštrukcií, pri ktorých by 

hrozilo zaseknutie hrušky vibrátora (steny nenosné z betónu do 100 mm ). Hutnenie 

pomocou vibračnej laty je vhodné použiť len pri betonáži vodorovných konštrukcií 

s hrúbkou maximálne 200 mm a mäkkou konzistenciou betónu S4-S5.   
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Betonáž pri vysokých teplotách je pri teplote vzduchu vyššej ako +25 °C. Vysoká 

teplota môže mať za následok predovšetkým rýchlenie procesu tuhnutia a tvrdnutia, čím 

sa zvýši hydratačná teplota a dôjde k nadmernému vzniku a rozvoju trhlín, ako aj 

k skráteniu doby spracovateľnosti betónovej zmesi. Pri vysokých teplotách môžeme po 

konzultácií s technológom betonárne pridať spomaľovače tuhnutia a tvrdnutia. Taktiež sa 

snažíme betón chrániť nástrekom emulzie uzatváracej póry a pred priamym slnečným 

žiarením prekrytím PE fóliou alebo geotextíliou a následným okamžitým kropením. 

Taktiež môžeme tesne pred betonážou zachladiť vodou betonárku výstuž a debnenie. Pri 

extrémne vysokých teplotách nad +35 °C je vhodné betonáž zrušiť, preložiť, alebo 

posunúť na skoré ranné/ večerné hodiny.  

Betonáž pri nízkych teplotách je pri teplote vzduchu nižšej ako +5 °C. Nízka teplota 

môže mať za následok spomalenie doby tuhnutia a tvrdnutia, alebo úplne zastavenie 

tohto procesu. Pri ukladaní zmesi do debnenia, by nemala povrchová teplota debnenia 

klesnúť pod 0 °C. Po dohode s technológom betonárne môže byť betónová zmes upravená 

a to použitím teplej zámesovej vody, predhriateho kameniva, urýchľovačmi tuhnutia 

a tvrdnutia, plastifikačnými prísadami. Na stavenisku pri betonáži pod + 5°C je potrebné 

zabezpečiť podmienky, aby prebehol riadne proces tuhnutia a tvrdnutia (cca 12 hodín) 

alebo kým betón nedosiahne pevnosť v tlaku 5 MPa. Toto zabezpečíme vytvorením 

uzavretých plôch PE plachtami, ktoré budú vykurované dieselagregátom, alebo 

elektrickými ohrievačmi. Taktiež je možné použiť špeciálne debnenie, určené pre 

betonáže v zimnom období. Toto debnenie má vo svojej konštrukcií zabudovaný 

odporový drôt, ktorý ho zohrieva. Staršou metódou je tiež zavedenie odporového drôtu 

priamo k armatúre konštrukcie a následné vyhrievanie betónu zvnútra. Betonáže je 

možné realizovať za použitia týchto metód do teploty – 10°C. Ak klesne teplota nižšie je 

vhodné betonáž zrušiť alebo preložiť.  

Ochrana a ošetrovanie betónových konštrukcií 

Ochrana a ošetrovanie betónových konštrukcií začína po uložení čerstvého betónu 

do debnenia a trvá počas celej doby hydratácie, procesu tuhnutia a tvrdnutia. Pre 

jednotlivé konštrukcie sa stanovujú triedy ošetrovania v súlade s ČSN 13 670. Podľa 

jednej zo 4 tried ošetrovania sa stanoví spôsob ošetrovania: 

1. trieda – doba ošetrovania 12 hodín      

 2. trieda – po dobu dosiahnutia 35% charakteristickej 28 dňovej pevnosti betónu



216 
 

 3. trieda - po dobu dosiahnutia 50% charakteristickej 28 dňovej pevnosti betónu

 4. trieda - po dobu dosiahnutia 70% charakteristickej 28 dňovej pevnosti betónu  

Všeobecne sa ošetrovanie realizuje kropením betónovej konštrukcie vodou, jej 

zakrytím PE fóliou alebo geotextíliou, prípadne nástrekom emulzie na báze akrylátu, 

ktorá zavrie povrchové póry a zabráni nadmernému odparovaniu zámesovej vody. Kropiť 

vodou sa začne max. do 12 hodín od uloženia betónovej zmesi a skončí pri nadobudnutí 

minimálne 35 % jeho 28 dňovej pevnosti. 

F.9.3 Základové konštrukcie  

Základové konštrukcie sú tvorené základovou doskou, základovými stenami 

a pomocnými konštrukciami, ktoré slúžia k ich vyhotoveniu. Základová doska je 

rozdelená na 8 technologických častí. Pracovný postup je rovnaký pre všetkých 8 častí, 

postup realizácie jednotlivých častí je podrobne spracovaný v časovom pláne hlavných 

stavebných objektov (príloha č.P5). 

Osadenie uzemňovacieho pásika 

Uzemňovací pásik FeZn 30x4 mm bude uložený na dištančných betónových 

prvkoch priamo na zhutnený podklad v hlavnej stavebnej jame. Zvarom bude prepojený 

s čakacou výstužou zabetónovaných vŕtaných pilót CFA. Pre spájanie dvoch pásikov bude 

slúžiť plochá oceľová spojka. Uzemňovací pásik bude vyvedený nad podkladový betón 

tak, aby bolo možné jeho spojenie s výstužou základovej dosky. Po spojení sa spojka 

následne pretrie asfaltovým náterom. Uzemnenie bude vyhotovované tesne pred 

betonážou jednotlivých častí podkladného betónu. 

Podkladový betón 

Po osadení uzemňovacích pásikov bude realizovaná vrstva podkladového betónu 

hrúbky 100 mm z betónu C12/15. Podkladový betón bude realizovaný postupne, po 

pracovných záberoch odpovedajúcich pracovným záberom základovej dosky. Týchto 

záberov bude celkovo 8 a postup ich realizácie viď. Príloha č. P14 – Posúdenie dosahu 

autočerpadla pri betonáži základovej dosky. Podkladový betón bude realizovaný 

postupne na celú plochu stavebnej jamy. Debnenie podkladového betónu bude 

vyhotovené v mieste priehlbní výťahových šácht zo systémového debnenia Doka Frami – 

Xlife a v ploche z drevených hranolov 120 x 120 mm podľa vopred vytýčených 
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geodetických bodov. Hranoly budú proti pohybu počas betonáže zabezpečené drevenými 

kolmi dĺžky 500 mm a budú vzájomne zbité klincami dĺžky 63 m. Ukladaný bude pomocou 

autočerpadla Schwing 52 SX, prípadne iného podľa potreby. Autočerpadlo bude vždy 

ovládané oprávnenou osobou - strojníkom. Čerstvá betónová zmes bude na stavenisko 

dovážaná minimálne 5-6 autodomiešavačmi tak, aby sa zaistila kontinuita betonáže.  

Spracovanie čerstvej betónovej zmesi bude mať na starosti čata betonárov. Ako 

prvé sa zabetónujú podkladové betóny priehlbní, dojazdov výťahov a šácht. Pri betonáži 

sa bude postupovať od najvzdialenejšieho miesta od autočerpadla. Betón bude ukladaný 

po pásoch šírky 2 m, rozhŕňaný bude pomocou hrablí a to do požadovanej výškovej 

úrovne kontrolovanej rotačným laserom. Hutnený a zároveň hladený bude pomocou 

vibračnej lišty. Po skončení betonáže bude všetko náradie očistené a umyté uschované do 

skladu.  

Podkladový betón plní len separačnú funkciu a zaisťuje čistý, rovný podklad pre 

základovú dosku, preto nebude kladený draz na jeho ošetrovanie ani dobu oddebnenia. 

Murovanie výškového odskoku  

Po zabetónovaní podkladného betónu časti 1a a 1b geodet vytýči presné 

polohopisné body výškového odskoku oddelujúceho 3,5.PP a 3. PP. Tu bude na výšku 

odskoku 1,5 m vymurovaná stena z debniacich tvárnic hrúbky 150 mm. Táto bude tvoriť 

jednu stranu debnenia základových stien ( druhá strana bude zo systémového debnenia 

Doka Framax – Xlife. Vymurovaná bude s odsadením 30 mm od geodetických bodov. Po 

vymurovaní sa debniace tvárnice zalejú spolu s podkladovým betónom časti 3 a 4. 

Odsadenie bude slúžiť na vloženie dilatácie z XPS hrúbky 30 mm na pur penu. Tento 

spôsob som navrhol z dôvodu úspory podkladového betónu a ľudskej práce. 

Armovanie základovej dosky a základových stien 

Po realizácií podkladového betónu bude prizvaný geodet, ktorý vytýči presné 

polohopisné body základovej dosky a všetkých zvislých nosných konštrukcií z nej 

vychádzajúcich (steny, stĺpy, rampy). Pred samotným zahájením armovania 

skontrolujeme dodanú betonársku výstuž, hlavne jej množstvo, označenie podľa PD, 

čistotu a mieru poškodenia koróziou. Doprava výstuže bude zabezpečená prevažne 

vežovými žeriavmi.  
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Ako prvé armujeme priehlbne v základovej doske a dojazdy výťahov, následne 

hlavnú plochu. Výstuž začíname ukladať od 1. smeru spodnej vrstvy a to na betónové 

dištančné lišty WBT 40 hrúbky 40 mm. Tieto budú vopred rozmiestnené každých 800 mm 

kolmo na prvý smer hlavnej nosnej výstuže. Pokračujeme uložením 2. smeru 

a previazaním všetkých položiek spodného povrchu výstuže a umiestnením 

lemovacej, šmykovej a čakacej výstuže podľa projektovej dokumentácie. Bočné krytie 

výstuže od konštrukčných podzemných stien opatrených geotextíliou a PE fóliu 

zabezpečíme taktiež betónovými dištančnými lištami.  

 

Po previazaní spodného povrchu výstuže rozmiestnime dištančných prvkov 

oddeľujúcich spodnú a hornú vrstvu. Tzv. kozičky z výstuže priemeru 10 mm. Tieto sú 

navrhnuté rôznych výšok podľa PD, tak aby rešpektovali hornú hranu základovej dosky, 

ktorá je v spáde a zabezpečili minimálne krytie hornej vrstvy výstuže 30 mm. Na tie potom 

umiestnime konštrukčné prúty z betonárskej výstuže a na ne ukladáme 3. smer výstuže. 

Následne rozmiestnime podľa PD 4. smer výstuže a tým uzavrieme hornú vrstvu 

vystuženia. Po dokončení hornej vrstvy výstuž poriadne previažeme a zvarom spojíme 

pripravené uzemňovacie pásiky s čakacou výstužou a výstužou základovej dosky. Po 

skompletovaní výstuže nasadíme na ostré hrany ochranné lišty, prevažne na čakaciu 

výstuž.  

 

Obrázok F.1 – Dištančné lišty WBT 40 [69] 

Obrázok F.2 – Chránič výstuže [69] 

Obrázok F.3 – Dištančná kozička [A] 
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 Vloženie systémových tesniacich prvkov pre bielu vaňu 

Pred začatím armovania základových dosiek časti 1a,3 a 2a budú v miestach 

budúcich dilatácií ZNK a VNK v základovej dosky vložené PVC-P (termoplastická umelá 

hmota) dilatačné pásy Sika forte alebo TDA2435 ukladané zvonka. Podľa požiadavky 

statika budú tieto pásy zapustené 1,5 m do základovej dosky a vytiahnuté v mieste 

budúcej dilatácie nad úroveň betónovanej základovej dosky, dočasne budú pritom 

prichytené do KPS. Dilatačné pásy budú na stavbu dovezené v roliach dĺžky 25m a 

následne skrátené na potrebný rozmer a osadené v jednom kuse, na stavbe nebudú 

spájané. 

 

Po uložení a previazaní armatúry spodného povrchu pripravíme v mieste 

pracovnej škáry medzi susednými zábermi základových dosiek tesniace plechy 

bituménové ABS. Tieto plechy slúžia na ochranu pracovných škár voči pretekaniu 

podzemnej vody. Ku spodnej a následne ku hornej vrstve armatúry sa priviažu viazacím 

drôtom. Pracovná škára bude ešte opatrená odstávkovým hranolom 120 x 120 mm nad 

hornou vrstvou výstuže. Plechy ABS sa dodávajú po segmentoch dĺžky 2 m a vzájomne sa 

spájajú systémovými sponkami, ktoré sú súčasťou dodávky. Minimálny presah dvoch 

susedných segmentov je 10 cm. Bituménová časť plechu sa skladá z dvoch rovnako 

širokých plôch oddelených odstávkovým pletivom. Obe časti sú chránené fóliou. Fólia na 

strane betónovaného záber bude odstránená tesne pred betonážou. Druhá strana ostane 

zarytá do doby, kým sa nebude betónovať záber na jej strane.  

Obrázok F.4 – Detail osadenia dilatačného pásu [69] Obrázok F.5 – PVC-P dilatačný pás [69] 
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Pred betonážou susedného záberu bude naviac pracovná škára medzi základovými 

doskami doplnená o injektážnu hadičku TIH. Injektážna hadička je jemne perforovaná 

z PVC a bude ku betónu prichytená pomocou plechovej spojky TIP1 každých 20 cm. 

Osádzaná bude na zatvrdnutý a očistený povrch betónu. Jednotlivé úseky hadičky by 

nemali byť dlhšie ako 8-10 m. Každý úsek hadičky bude vyvedený z pracovnej škáry ku 

najbližšej zvislej nosnej konštrukcii, kde bude uchytený k čakacej výstuži a na konci 

opatrený tlakovou koncovkou-Pakrom TIP. Pričom sa jednotlivé úseky hadičiek musia 

prekrývať minimálne 10 cm. V mieste prekrytia jednu z hadičiek prelepíme páskou, aby 

pri injektáži jedného úseku živicou nedošlo k preinjektovniu prekrytej, ešte 

neinjektovanej hadičky. 

Obrázok F.6 – Osadenie plechu ABS [70] Obrázok F.7 – Detail plechu ABS [70] 

Obrázok F.8 – Injektážna hadička TIH [70] Obrázok F.9 – Tlakový koncovka – Paker [70] 
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Súčasne aplikujeme aj tesniace plechy bitúmenový TPOZ125 - obojstranný do 

styku základovej dosky s obvodovými stenami, prípadne do styku základovej dosky a nad 

základových stien dojazdov výťahov. Tieto plechy majú výšku 125 mm a sú dovážané v 20 

metrových rolkách. Na spodnej hrane majú nožičku, cez ktorú sa previažu s hornou 

vrstvou armatúry. Jednotlivé rolky je možné skrátiť na presný rozmer pomocou AKU 

uhlovej brúsky a následne spojiť pomocou systémových sponiek s minimálnou dĺžkou 

presahu 10 cm. Tieto plechy musia byť taktiež prepojené s plechmi ABS. Bituménová časť 

plechu je chránená fóliou rozdelenou na dve časti každá výšky 62,5 mm. Spodná, 

betónovaná časť plechu bude tejto fólie tesne pred betonáže zbavená na oboch stranách, 

aby došlo k riadnemu spojeniu bituménovej časti s čerstvou betónovou zmesou. 

Minimálne musí byť plech zabetónovaný na výšku 3 cm. 

 

 Tak isto všetky prvky prechádzajúce cez základovú dosku musia byť vhodne 

opatrené tesniacimi prvkami zabraňujúcimi prenikaniu podzemnej vody do objektu. 

Takýmito prvkami môžu byť uzemňovacie pásiky vyvedené v dne výťahových šácht, 

prípadne v mieste budúceho strojného vybavenia objektu, alebo aj hrdlá podzemných 

studní pre odčerpávanie podzemnej vody. Tieto budú zaslepené a zabetónované 

dodatočne po odstavení čerpacích studní. Všetky takéto prvky budú zabezpečené 

nalepením bobtnajúceho pásika Aquastop pomocou lepidla Quellbandkleber po ich 

obvode alebo použitím systémového prvku rady Rondo. 

 

 

Obrázok F.11 – Detail osadenia plech TPOZ125 [70] Obrázok F.10 – Tesniaci plech TPOZ125 [70] 
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Po kompletnom zhotovení armatúry a osadený tesniacich systémových prvkom 

prebehne kontrola majstrom a technickým dozorom stavebníka, prípadne autorským 

dozorom statika.  

Pozn.: Ako prvé budú vždy armované základové dosky a steny dojazdov výťahov a 

šácht vrátane osadenia tesniacich prvkov. Tieto budú betónované prvé v dostatočnom 

predstihu pred hlavnou plochou základovej dosky.  

Debnenie základovej dosky a základových stien 

Po skončení armovania a osádzania systémových tesniacich prvkov pre bielu vaňu 

pristúpime k postupnému debneniu základovej dosky. Debnenie po obvode 

nezhotovujeme z dôvodu, že základová doska bude betónovaná do strateného debnenia 

tvoreného KPS. Konštrukčné podzemné steny budú od základovej dosky oddilatované 

geotextíliou v kombinácií s PE fóliou. Debnenie bude zhotovené len pre výškový odskok a 

pre základové steny dojazdov výťahov a šácht. Bude tvorené systémom Doka Frami -Xlife 

so všetkými potrebnými súčasťami. Pre výškový odskok toto debnenie doplnené o oporné 

Obrázok F.12 – Prvok Rondo pre bleskozvod [70] Obrázok F.13 - Prvok Rondo pre potrubia [70] 
 

Obrázok F.14 – Bobtnavý pásik Aquastop [69] Obrázok F.15 – Lepidlo pre bobtnavý pásik Aquastop [69] 
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uholníky. Pred samotným debnením vyznačíme podľa geodetických bodov jeho polohu 

a navŕtame vnútorné dorazy (väčšinou sa jedná o odpadové kúsky výstuže alebo môžeme 

použiť plastové dorazy), o ktoré debnenie zaprieme. Všetko debnenie bude zostavené na 

základe kladačského plánu firmy Doka s.r.o. Pri zostavovaní budú dodržané všetky 

pracovné postupy dodávateľa debnenia. Pred montážou bude skontrolované, očistené a 

naolejované odformovacím olejom. Preprava vrámci staveniska bude zabezpečená 

vežovými žeriavmi. Jednotlivé dielce ukladáme postupne na miesto ich určenia a spájame 

pomocou spojovacích prvkov. Naolejovanú stranu debnenia pritlačíme na navŕtané 

dorazy a zaistíme ho opornými uholníkmi. Debnenie dáme následne do zvislice pomocou 

vodováhy a ratifikačných podložiek oporných uholníkov. Keďže sa jedná o jednostranné 

debnenie treba dbať o jeho riadne prikotvenie k podkladu, základovej doske, aby nedošlo 

k vyplávaniu počas betonáže.  

Popri kompletácií debnenia budeme po obvode osádzať upínacie kotvy pre 

jednostranné debnenie V-Halter podľa kladačského plánu. Kotvy po zabetónovaní budú 

slúžiť na ukotvenie päty jednostranného debnenia zvislých nosných konštrukcií ďalšieho 

podlažia. Polohu kotiev zabezpečíme ich priviazaním ku hornej vrstve výstuže. 

 

 

Betonáž základovej dosky a základových stien 

Po ukončení predchádzajúcich procesov vyčistení plochy betonáže a kontrole 

kvality podľa KSP (kontrola výstuže, debnenia, osadenia systémových tesniacich prvkov 

pracovných škár, osadenia kotiev pre jednostranné debnenie) môžeme začať 

Obrázok F.16 – Detail osadenia kotvy V-halter [71] Obrázok F.17 – Kotva V-halter [71] 
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s postupnými betonážami základových dosiek. Ako prvé budú zabetónované základové 

dosky dojazdov výťahov a to v dostatočnom predstihu pred betonážou hlavnej plochy 

základovej dosky. A to z dôvodu vyhotovenia debnenia základových stien. Postup 

betonáže základovej dosky a posúdenie dosahu autočerpadiel viď. Príloha č. P14 – 

Posúdenie dosahu autočerpadla pri betonáži základovej dosky. 

Betón základových konštrukcií je podľa návrhu statika v súlade s ČSN EN 206+A2 

C30/37, 90D-XC2-4,XA1(SK)-Cl0,2-Dmax22-S3 s maximálnym priesakom 50 mm, 

cementom s nízkym hydratačným teplom a navrhovanou maximálnou šírkou trhliny 0,3 

mm a s kryštalickou prímesou XYPEX 2 kg/m3. Hrúbka základovej dosky je premenlivá 

500 – 600 mm, v miestach priehlbní 820 - 870 mm Čerstvá betónová zmes bude ukladaná 

pomocou autočerpadla Schwing 52 SX alebo iného typu, podľa dosahu. Autočerpadlo 

bude opatrené prídavnými hadicami, pre prípad, že by bol jeho dosah nedostačujúci.  

Doprava čerstvej betónovej zmesi na stavenisko bude zabezpečená z betonárne CRH 

pomocou autodomiešavačov MAN TGS 32.420 BB Stetter 8x4. Počet autodomiešavačov 

bude minimálne 6 aby bola zaistená kontinualita betonáže.  

 Ukladanie a spracovanie čerstvej betónovej zmesi bude na stavenisku realizovať 

čata betonárov v súlade s všeobecnými zásadami zhrnutými v úvode tejto podkapitoly. 

Taktiež so zásadami betónovania masívnych konštrukcií podľa ČSN EN 13 670 (článok 

8.4.6. doplňujúce informácie o realizácií vodohospodársych a masívnych konštrukciách) 

Pohyb osôb po hornej vrstve výstuže bude zabezpečený pomocou dočasných chodníkov 

z debniacich preglejok. Tieto chodníky budú počas betonáže presúvané. Pred samotnou 

betonážou budú podľa požiadaviek KSP prevedené potrebné skúšky, merania 

a odoberanie vzoriek čerstvej betónovej zmesi. Čerstvá zmes bude ukladaná priamo do 

stavebnej jamy na podkladový betón. Betónovať sa začne v najvzdialenejšom mieste od 

autočerpadla a to v pásoch rovnobežných s kratším rozmerom betónovanej základovej 

dosky po vrstvách 300 – 500 mm, ktoré budú riadne zhutnené ponornými vibrátormi. 

Každý pás sa bude betónovať v dvoch vrstvách, v miestach priehlbní v troch. Treba 

zabezpečiť kontinualitu betonáže a vzájomné spojenie jednotlivých vrstiev. Betónová 

zmes sa bude rozmiestňovať primárne pomocou autočerpadla, prípadne ručne hrabľami. 

Po rozprestretí a zavibrovaní sa výška skontroluje pomocou rotačného lasera a následne 

zahladí vibračnou lištou alebo dreveným hladítkom (lietadlom). Veľký pozor treba dať na 

dodržanie spádov hornej hrany betónovanej konštrukcie a tiež riadne obbetónovanie 

a zavibrovanie v miestach okolo tesniacich prvkov. Platí zásada, že minimálne 3 cm 
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z bentonitového plechu musia byť zabetónované počas jednej betonáže. Taktiež budú ešte 

do čerstvej betónovej zmesi vložené plastové príchytky TipA pre poistnú injektážnu 

hadičku. Príchytky budú umiestnené z vnútornej strany plechu každých cca 250 – 300 

mm.  Po skončení betonáže sa všetko náradie umyje a čisté vráti do skladu.   

Povrchová úprava základovej dosky 

Horná hrana základovej dosky je navrhnutá ako strojne leštená. Počkáme teda po 

betonáži, kým neskončí proces tuhnutia čerstvej zmesi (cca 6-8 hodín v závislosti na 

zložení betónu a klimatických podmienkach pri betonáži). Po uplynutí tejto doby 

začneme so strojným leštením povrchu základovej dosky. Povrch je zaleštený pomocou 

strojných leštičiek bližšie špecifikovaných v návrhu strojnej zostavy a ručných oceľových 

a plastových hladítok. Po zaleštení povrch základovej dosky nastriekame emulziou na 

báze akrylátu, napríklad Isocure-A, aby nedošlo k nadmernému odparovaniu zámesovej 

vody a  dodatočnému popraskaniu zalešteného povrchu vplyvom tvrdnutia.  

Ošetrovanie základovej dosky a základových stien 

Ošetrovanie základovej dosky a základových stien bude v súlade so všeobecnými 

zásadami zhrnutými v úvode tejto podkapitoly. Doporučujem s ošetrovaním začať po 

skončení procesu tuhnutia a to kropením vodou, vodnou parou. Po strojnom zahladení 

bude povrch konštrukcie nastriekaný emulziou a následne poliaty vodou a prekrytý 

geotextíliou alebo PE fóliou. Konštrukciu naďalej kropíme vodou v intervaloch tak, aby 

nedošlo k vysušeniu povrchu. Takto prekrytý a zabezpečený povrch konštrukcie je 

chránení nielen voči poveternostným vplyvom ale aj mechanickému opotrebeniu.   

Oddebnenie základovej dosky a základových stien 

Oddebnenie základovej konštrukcie bude možné po dosiahnutí požadovanej 

pevnosti 10 MPa. Túto dobu môžeme stanoviť buď skúškou tvrdosti Schmidtovým 

kladivom alebo výpočtom. Orientačný výpočet doby oddebnenia monolitických 

železobetónových konštrukcií viď. Príloha č. P18 – Stanovenie doby oddebnenia 

železobetónových konštrukcií. Systémové debnenie základových konštrukcií sa povoľuje 

uvoľnením spojovacích prvkov, oporných uholníkov, odmontovaním zaistenia proti 

vyplávaniu a následnou prepravou vežovým žeriavom. Po oddebnení sa systémové 

debnenie očistí a uloží na skládku prípadne na ďalšiu časť základovej dosky, na ktorej 

bude prebiehať proces debnenia.  
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F.9.4 Zvislé nosné konštrukcie spodnej stavby  

Zvislé nosné konštrukcie hrubej spodnej stavby sú obvodové steny, vnútorné steny 

a stĺpy v 3.PP až 1.PP. Pričom obvodové steny suterénu plnia okrem nosnej aj 

vodonepriepustnú funkciu a teda tvoria súčasť bielej vane. Všetky ZNK budú rozdelené 

na jednotlivé pracovné zábery. Pri obvodových stenách sú zábery podľa požiadaviek 

statika realizované v maximálnej dĺžke 21 metrov. Všetky ZNK budú priebežne armované, 

debnené, betónované, oddebňované a ošetrované. Počas celej doby realizácie ZNK dbáme 

na bezpečnosť a poriadok pracoviska. Predovšetkým na okrajoch stavby a v okolí voľných 

hrán ako aj pri prácach vo výškach nad 1,5 m. 

Prípravné práce pre zvislé nosné konštrukcie 3.PP až 1.PP 

Po zabetónovaní a vytvrdnutí vodorovných nosných konštrukcií (základová doska, 

stropy suterénu) geodet vytýči presnú polohopisnú pozíciu jednotlivých ZNK. Podľa 

vytýčených bodov skontrolujeme, či pri betonáži vodorovných nosných konštrukcií 

nedošlo k posunutiu čakacej výstuže (vytrnovacej). Ak došlo k posunu čakacej výstuže 

a nie je zabezpečené minimálne krytie stanovené PD pristúpime k obsekaniu výstuže 

búracím kladivom. Následne vyhneme výstuže do požadovanej polohy pomocou kladiva, 

páčidla alebo F-kľúča (tzv. krepáku). Každú takúto situáciu musíme konzultovať so 

statikom a technickým dozorom stavebníka. Ak dôjde k nadmernému vybočeniu bude 

vytrnovacia výstuž vyrezaná. Miesto nej bude podľa statického návrhu navŕtaná a na 

chemické kotvu nelepená nová čakacia výstuž. Taktiež je potrebné pripraviť pracovisko 

pre práce na zvislých nosných konštrukciách. Dôraz bude kladení hlavne na čistotu 

a priechodnosť pracoviska vytvorením koridoru. 

Po obvode stavebnej jamy bude v mieste dilatácie objektov PVC-P (termoplastická 

umelá hmota) dilatačný pás Sika forte alebo TDA2435 rozvinutý prekotvený do 

jestvujúcej KPS cez dilatatčnú vrstvu. Prekotvený bude pomocou plechovej príchytky 

v polohe vytýčenej geodetom tak, aby stredová časť, dutá, kopírovala dilatáciu. Pri 

obvodových stenách je dôležité tiež skontrolovať polohu a obbetónovanie tesniaceho 

bitúmenového plechu TPOZ125 – obojstranný. Pri jeho nedostatočnom obbetónovaní 

(min. 3 cm v betóne), alebo prípadnej absencii, musíme tieto miesta lokálne zabezpečiť. 

Doplníme ich o bobtnajúci pásik Aquastop na lepidla Quellbandkleber. Bobtnajúci pásik 

nalepíme tesne ku tesniacemu plechu z vnútornej strany, smerom do interiéru objektu. 

Po kontrole tesniacich plechov pristúpime k natiahnutiu poistnej injektážnej hadičky TIH. 
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Hadičku narežeme na úseky dĺžky max. 10 m. tieto postupne nacvakávame do plastových 

príchytiek typu A. v prípade, že v konštrukcií nie sú plastové príchytky nahradíme ich 

plechovými, ktoré sa do betónu pripevňujú pomocou nastreľovacích klincov. konce úseku 

hadičiek preložíme so susednými minimálne 10 cm a vyvedieme do výšky aspoň 30 cm 

nad vodorovnú nosnú konštrukciu kde ich pomocou oceľovej príchytky priviažeme 

o čakaciu výstuž a na koniec nasadíme tlakovú koncovku - Paker. V mieste prestykovania 

injektážnych hadičiek susedných úsekov jednu z nich prelepíme páskou aby nedošlo pri 

injektáži k pretlačeniu živice do ešte nezainjektovanej hadičky.   

V rámci prípravných prác bude tiež vytvorená vzájomná dilatácia jednotlivých 

zvislých nosných konštrukcií z XPS hr. 30 mm. Týmito konštrukciami sú obvodové steny 

a stĺpy. Táto bude lepená pomocou pur peny na už za betónovanú a oddebnené 

konštrukcie jedného z objektov ešte pred armovaním priľahlej konštrukcie druhého 

objektu. V rámci jedného podlažia sa nachádzajú dve takéto miesta oddeľujúce jednotlivé 

objekty. 

A - Obvodové steny 3.PP až 1.PP 

Armovanie obvodových stien 3.PP až  1.PP 

Armovanie obvodových stien začne po technologickej prestávke na vodorovných 

nosných konštrukciách (základová doska, stropy jednotlivých podlaží) a prípravných 

prácach. Výstuž pred armovaním zrovnáme F- kľúčom alebo páčidlom do vhodnej polohy. 

Po zrovnaní výstuže pristúpime ku viazaniu výstuže stien podľa projektovej 

dokumentácie. Viazaná vystuž musí byť riadne označená, nesmie byť znečistená, 

vykazovať známky hĺbkovej korózie či poškodenia. Ako prvý sa viaže vonkajší povrch 

Obrázok F.18 – Osadenie bobtnajúceho pásika a poistnej 
hadičky [70] 

Obrázok F.19 – Ukotvenie tlakových koncoviek- 
Paker na výstuž ZNK [A] 
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obvodových stien, po je ho vyviazaní sa vyviaže vnútorný povrch. Stykovanie výstuže 

bude podľa návrhu statika prípadne podľa normy ČSN EN 1992-1-1.Vodorovná výstuž 

bude stykovaná striedavo tak, aby nebolo 100% výstuže stykovanej v jednom mieste. 

Zvislá výstuž bude stykovaná s presahom v budúcej konštrukcii o podlažie vyššie. 

V miestach kde steny nepokračujú o poschodie vyššie (Obvodové steny 1.PP) budú zvislé 

výstuže oboch povrchov ukončené z ohýbanej betonárskej výstuže, tzv „U“- čko. Hornú 

hranu tohto prvku treba vymerať pomocou nivelačného prístroja, prípadne rotačného 

laseru. 

Po vyviazaní oboch povrchov podľa projektovej dokumentácie doplníme 

konštrukciu o dištančné prvky zabezpečujúce krytie ako aj vzájomnú polohu, rozteč 

povrchov. Krytie výstuže určí statik pre obvodové steny je stanovená na 40 mm a bude 

zabezpečené betónovými dištančnými prvkami BOAD 40. Vzdialenosť povrchov bude 

zabezpečená sponami z betonárskej výstuže priemeru 6 mm. Tieto spony budú viazané 

v počte navrhnutom statikom, taktiež bude zabezpečená aby horná rada spôn bola 

umiestnená hustejšie cca každých 60 cm a to približne 10 cm pod spodnú hranu stropnej 

konštrukcie nasledujúceho podlažia. Tieto spony okrem vymedzenia povrchov výstuže 

budú tvoriť konštrukčnú výstuž pre osádzanie systémového tesniaceho plechu. 

Pri armovaní stien použijeme len certifikované mobilné hliníkové lešenia 

a rebríky. Po dokončení armatúry stien a všetkých jej súčastí zavoláme technický dozor 

stavebníka, ktorý spolu s majstrom a vedúcim čaty železiarov skontrolujú vyarmované 

steny. Až po odsúhlasení kompletnosti a správnosti armatúry TDS môžeme pokračovať 

ďalšími krokmi procesu (osádzanie tesniacich prvkov, debnenie, betonáž).  

 

 

Obrázok F.20 – Dištančný prvok BOAD 40 [69] 
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Vloženie systémových prvkov a tesniacich prvkov pre bielu vaňu 

 V statickom návrhu vodonepripustných obvodových stien je uvažované 

s vytvoreným nepravých škár, tzv. systému riadených trhlín. Tie sú navrhované kvôli 

objemovým zmenám v betóne a vzniku trhlín, ktoré by viedli k priesakom podzemnej 

vody do suterénu. Riadené trhliny vytvoríme zúžením prierezu stien osadením 

lichobežníkových líšt do debnenia. Tieto škáry budú opatrené tesniacimi plechmi ASS – 

bitúmenovými krížovými plechmi pre riadené trhliny. Plechy ASS sú navrhnuté tak, aby 

podporili vznik riadenej trhliny v mieste zúženia obvodovej steny a následne zabránili 

prieniku podzemnej vody do objektu. Osová vzdialenosť riadených trhlín je navrhnutá 

a posúdená statikom. Taktiež je zakreslená a okótovaná v projektovej dokumentácií, vo 

výkrese výstuže obvodových stien daného podlažia. Plechy ASS sa vyrábajú dĺžky 2,5 m 

a medzi sebou sa spájajú systémovými sponkami. Plechy sú tiež prepojené 

s obojstrannými plechmi zabetónovanými vo vodorovnej nosnej konštrukcie. Presnú 

polohu v obvodovej stene zabezpečíme previazaním plechov ASS s oboma povrchmi 

výstuže pomocou viazacieho drôtu.  Bitúmenové časti plechu sú ochránené PE fóliou, 

ktorá musí byť pred betonážou odstránená.  

Systém bude doplnený okrem plechov ABB v stenách ešte o vodorovné tesniace 

bitúmenové plechy TPO125 – Obojstranné. Umiestnené budú do pracovnej škáry 

vznikajúcej medzi hornou hranou steny a dolnou hranou stropnej dosky. Osádzané budú 

na sponky z betonárskej výstuže naviazané vo výške 10 cm pod spodnou hranou stropnej 

konštrukcie. Dodávané na stavbu budú po paletách s 20 kusmi dĺžky 2,5 m s nožičkou na 

spodku pre priviazanie ku armatúre. Spájané budú taktiež systémovými sponkami. Tento 

Obrázok F.22 – Vytvorenie nepravej škáry plechom ASS [70] Obrázok F.21 – Detail spojenia plechu ASS a plechu 
TPOZ125 [70] 
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plech bude taktiež prepojený s plechmi ASS. PVC-P dilatačný pás bude prekotvený cez 

dilatačnú vrstvu do KPS. Zabezpečenie prestupov cez obvodové steny v 1.PP bude 

rovnaké, ako pri prestupoch cez základovú dosku buď bobtnajúcim pásikom alebo 

prvkom rady Rondo. 

V mieste styku obvodovej steny a vnútornej steny, taktiež v mieste budúcej rampy 

objektu F bude osadená vylamvacia výstuž PLEXUS slúžiaca k dodatočnému prepojeniu 

výstuže vnútorných stien s výstužou obvodových stien. Vylamovacia výstuž bude 

doplnená o závlače z betonárskej výstuže 4x Ø12 mm. 

Debnenie obvodových stien 3.PP a 2.PP – jednostranné 

Po skončení predchádzajúcich procesov a ich kontrole v súlade s KSP (armovanie, 

osadenie tesniacich prvkov nepravých škár) pokračujeme debnením obvodových stien 

jednostranným debnením. Druhú stranu debnených stien je tvorená oddilatovanými 

konštrukčnými podzemnými stenami. Jednostranné debnenie bude zostavené z dielcov 

systémového debnenia Framax – Xlife doplnených o oporné kozy Typ A (výška betonáže 

do 3,0m). 

Obrázok F.23 – Vylamovacia výstuž Plexus [70] 

Obrázok F.24 – Oporné kozy pre jednostranné debnenie Doka Framax – Xlife [72] 
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Všetko systémové debnenie od spoločnosti Doka bude zmontované podľa 

kladačského plánu. Pri zostavovaní budú dodržané všetky pracovné postupy dodávateľa 

debnenia Ako prvé budú naležato predmontované zostavy rámového debnenia. A to buď 

na skládke materiálu, alebo na hotovej ploche vodorovnej nosnej konštrukcie. Spájané 

budú pomocou rýchlo upínača Framax RU alebo univerzálnym rýchlo upínačom. Tieto sa 

následne vežovým žeriavom vztýčime a dočasne podoprieme panelovými vzperami 340. 

Následne sa ku dielcom pripevnia oporné kozy a to na hornom a dolnom paždíku. Po 

Prvom zmontovaní je možné celú zostavu presúvať bez odpájania oporných kôz. Pozor 

maximálnu dĺžku jedného pracovného záberu (jednej betonáže) určil statik s ohľadom na 

statický výpočet na 21 m.  

Pred osadením vyznačíme podľa geodetických bodov polohu steny a navŕtame 

plastové dorazy do VNK (ZD a strop nad 3.PP) vymedzujúce presnú polohu budúcej steny. 

Podklad stien vyčistíme od nečistôt pomocou stavebného kompresora alebo fúkača 

Husquarna. Taktiež odstránime ochrannú fóliu z tesniacich plechov TPOZ125, TPO125 

a ASS. Povrch dielcov, tvorení rovnou debniacou doskou, pred umiestnením naolejujeme 

odformovacím olejom a podľa PD vymeriame a nabijeme lichobežníkové plastové lišty. 

Lišty zaručia zmenšenie prierezu obvodovej steny a tým zabezpečia vytvorenie riadenej 

trhliny. Jednostranné debnenie kotvíme do vopred zabetónovaných kotiev V-halter v už 

Obrázok F.25 – Jednostranné debnenie Doka 
Framax – Xlife [72] 
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hotových vodorovných nosných konštrukciách. Polohovú stabilitu a tuhosť zabezpečíme 

zavetrením oporných kôz typu A lešenárskymi rúrami. Oporné kozy, ktoré sú pevne 

spojené s oceľovým rámom debnenia a pomocou spínacích tyčí sú ukotvené do kotiev V-

halter. Všetky otvory pre spínacie tyče v systémovom debnení budú utesnené plastovými 

špuntami.  

Po zostavení a vyrovnaní debnenia osadíme do pracovnej škáry tesniaci plech ABB. 

Jeho polohu zabezpečíme stavebným rezivom, ktoré bude zároveň tvoriť debnenie 

pracovnej škáry. Tesniaci plech ABB bude napol zabetónovaný, druhá polovica bude 

zabetónovaná s ďalším záberom obvodových stien. Pred betonážou zostavíme 

betonársku lávku so zábradlím zo systémových prvkov (Framax – konzola 90) 

a stavebného reziva, ktorá zabezpečí bezpečnosť pri betónovaní. Taktiež pomocou 

montážnej pur peny  utesníme miesta, cez ktoré by mohlo dôjsť k úniku cementového 

mlieka z konštrukcie pri vibrovaní. 

 

Debnenie obvodových stien 1.PP – obojstranné 

Po skončení predchádzajúcich procesov a ich kontrole v súlade s KSP (armovanie, 

osadenie tesniacich prvkov nepravých škár) pokračujeme debnením obvodových stien 

1.PP obojstranným debnením. Pred zostavením debnenia odstránime ochrannú fóliu 

z tesniacich plechov TPOZ125, TPO125 a ASS. Obojstranné debnenie bude zostavené 

z dielcov systémového debnenia Framax – Xlife. 

 

 

Obrázok F.26 – Plastové 
lišty [71] 

Obrázok F.27 – Betonárska 
lávka [72]  

Obrázok F.28 – Framax konzola 
90 [72] 
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Všetko systémové debnenie od spoločnosti Doka bude zmontované podľa 

kladačského plánu. Pri zostavovaní budú dodržané všetky pracovné postupy dodávateľa 

debnenia. Ako prvé budú naležato montované zostavy dielcov prvej strany debnenia 

vrátane rohov pevných, či kĺbových. Montované budú buď na skládke materiálu alebo na 

hotovej ploche vodorovnej nosnej konštrukcie. Spájané budú pomocou rýchlo upínača 

Framax RU alebo univerzálnym rýchlo upínačom doplnené o vyrovnávacie upínacie 

koľajnice. Následne bude doplnená ešte o panelové vzpery 340 alebo 540 podľa výšky 

zostavy debnenia. Predmontovaná zostava sa následne vežovým žeriavom prepraví na 

miesto zabudovania.  

Pred osadením vyznačíme podľa geodetických bodov polohu steny a navŕtame 

dorazy z betonárskej výstuže do VNK (strop nad 2.PP) vymedzujúce presnú polohu 

budúcej steny. Podklad stien vyčistíme od nečistôt pomocou stavebného kompresora 

alebo fúkača Husquarna. Taktiež odstránime ochrannú fóliu z tesniacich plechov 

TPOZ125, TPO125 a ASS. Povrch dielcov, tvorení rovnou debniacou doskou, pred 

umiestnením naolejujeme odformovacím olejom a podľa PD vymeriame a nabijeme 

lichobežníkové plastové lišty. Lišty zaručia zmenšenie prierezu obvodovej steny a tým 

zabezpečia vytvorenie riadenej trhliny. Prvú stranu debnenia osádzame vždy z interiéru, 

aby bolo možné ukotvenie panelových vzpier do VNK. Po osadení prvej strany debnenia 

a pritlačení na dorazy, pripevníme druhú stranu panelových vzpier do vodorovnej 

Obrázok F.29 – Obojstranné stenové debnenie Framax – Xlife [73]  Obrázok F.30 – Panelová vzpera 340 [73] 
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betónovej konštrukcie. Do betónu sa kotvia pomocou mechanických Doka expres kotiev. 

Následne pomocou ratifikačnej vzpery, drevených klinov a vodováhy uvedieme debnenie 

do zvislej polohy. Pokračujeme prípravou spínacích tyčí a systémových chráničiek 

Oktagon, ktoré majú špeciálny tvar a zamedzujú priesaku vody. Spínacie tyče zasunieme 

do prvej vrstvy debnenia a z druhej strany na  osadíme chráničky Oktagon. Ako ďalšie 

osadíme systémové debnenie prestupov opatrené o bobtnajúci pásik alebo výrobky rady 

Rondo. Po osadení prestupov do debnenia skontroluje krytie okolo týchto a prípadne 

doplníme dištančné betónové prvky.  

Následne sa rovnakým spôsobom zostaví druhá strana debnenia, ktorá je 

zrkadlovo otočená prvej strane. Tá sa po vztýčení a naolejovaní odformovacím olejom 

pomocou vežového žeriavu osadí oproti prvej strane. Pokračujeme zasunutím spínacích 

tyčí a ich ukotvení v druhej strane debnenia pomocou kotevnej matice s podložkou. 

Dotiahnutím kotevnej matice na oboch stranách debnenia dosiahneme požadovanú 

hrúbku debnenej steny a zabezpečíme debnenie voči vodorovným silám, ktoré na neho 

budú počas betonáže pôsobiť. 

Po zostavení a vyrovnaní debnenia osadíme do pracovnej škáry tesniaci plech ABB. 

Jeho polohu zabezpečíme stavebným rezivom, ktoré bude zároveň tvoriť debnenie 

pracovnej škáry. Tesniaci plech ABB bude napol zabetónovaný, druhá polovica bude 

zabetónovaná s ďalším záberom obvodových stien.  

Pred betonážou zostavíme betonárske plošiny U1,5/2,7 m, ktorá zabezpečí 

bezpečnosť pri betónovaní. Tieto prepravujeme pomocou vežového žeriavu so 

štvorzávesom a zavesíme ich na hornú hranu debnenia. V miestach kríženia stien, kde sa 

tieto plošiny nezmestia kombinujeme systém s konzolami Framax 90. Taktiež pomocou 

Obrázok F.32 – Debnenie Pracovnej škáry [73] Obrázok F.31 – Chránička okragon [71] 
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montážnej pur peny utesníme miesta, cez ktoré by mohlo dôjsť k úniku cementového 

mlieka z konštrukcie pri vibrovaní.  

 

Betonáž obvodových stien 3.PP až 1.PP  

Po ukončení predchádzajúcich procesov a kontrole podľa KSP (kontrola výstuže, 

kontrole debnenia, jeho polohy a tuhosti, ako aj osadenia tesniacich prvkov a krytia 

výstuže) môžeme začať s betonážou. Presnú receptúru betónu určí statik podľa ČSN EN 

206+A2. Pre obvodové steny suterénu je navrhnutý ako C 25/30-XC2,XA1(SK)-Cl0,2-

Dmax16-S3, s maximálnym priesakom 50 mm a s kryštalickou prímesou XYPEX 2 kg/m3. 

Hrúbka obvodových stien je projektovaní v 3.PP a 2.PP 400 mm a v 1.PP 300 mm. Čerstvá 

betónová zmes bude ukladaná za pomoci vežových žeriavov a bádií na betón typu 1034C 

alebo 1016 L12. Doprava čerstvej betónovej zmesi na stavenisko bude zabezpečená 

z betonárne CRH pomocou autodomiešavačov MAN TGS 32.420 BB Stetter 8x4 tak, aby 

bola zabezpečená kontinualita betonáže. 

 Ukladanie a spracovanie čerstvej betónovej zmesi bude na stavenisku realizovať 

čata betonárov v súlade s všeobecnými zásadami zhrnutými v úvode tejto podkapitoly. 

Betonári budú betónovať len zo systémových betonárskych plošín, lávok. Pred samotnou 

betonážou budú podľa požiadaviek KSP prevedené potrebné skúšky, merania 

a odoberanie vzoriek čerstvej betónovej zmesi. Čerstvá zmes bude ukladaná priamo do 

obvodových stien vo vrstvách hrúbky 300-500 mm, ktoré budú riadne zhutnené 

ponornými vibrátormi. Aby nedošlo k rozmiešanie zložiek betónovej zmesi pri ukladaní 

spustíme rukáv bádie, čo možno najhlbšie do debnenia. Maximálna prípustná výška, 

z ktorej ukladáme betónovú zmes je 1,5 m. Po uložení sa výšková úroveň betónovej zmesi 

Obrázok F.34 – Spôsob prepravy betonárskej plošiny U1,5 [73] Obrázok F.33 – Betonárska plošina U1,5 [73] 
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v debnení skontroluje metrom, čím sa zabráni prebetónovaniu stien a odchýlke oproti PD. 

Veľký pozor treba dať na riadne obetónovanie bitúmenového tesniaceho plechu TPO125 

umiestneného 10 cm pod hornou hranou obvodových stien (minimálne 3 cm tesniaceho 

plechu musia byť v betóne). Taktiež budú ešte do čerstvej betónovej zmesi vložené 

plastové príchytky TipA pre poistnú injektážnu hadičku. Príchytky budú umiestnené 

z vnútornej strany plechu každých cca 250 – 300 mm. Po skončení vibrovania a betonáže 

skontrolujeme pomocou vodováhy zvislosť debnenia. V prípade odchýlky od zvislice ju 

odstránime pomocou ratifikačných vzpier, ratfikačných nôh oporných kôz. Následne sa 

všetko použité náradie umyje a čisté vráti do skladu. 

Oddebnenie a ošetrovanie obvodových stien 3.PP až 1.PP  

Oddebnenie obvodových stien bude možné po dosiahnutí požadovanej pevnosti 10 

MPa (prípadne minimálna pevnosť schválená statikom). Túto dobu môžeme stanoviť buď 

skúškou tvrdosti Schmidtovým kladivom alebo výpočtom. Orientačný výpočet doby 

oddebnenia monolitických železobetónových konštrukcií viď. Príloha P18 – Stanovenie 

doby oddebnenia železobetónových konštrukcií. Pri oddebňovaní systémového debnenia 

obvodových stien budeme postupovať opačne ako pri jeho zostavovaní. Oddebnené dielce 

očistíme a buď uložíme na skládku, alebo naolejujeme a opätovne použijeme na debnenie 

ďalšieho pracovného záberu obvodových stien. Pri jednostrannom debnení už nebude 

nevyhnuté rozpojovať rámové debnenie a oporné kozy Typ A. Po odstránení debnenia 

očistíme z VNK všetko cementové mlieko vytečené pri betonáži ZNK. 

Obvodové steny ošetrujeme bude v súlade so všeobecnými zásadami zhrnutými 

v úvode tejto podkapitoly. V letnom období predovšetkým kropením technologickou 

vodou (po dobu nadobudnutia cca 35 % návrhovej pevnosti). V zimnom období a pri 

poklese teplôt pod 5°C zabetónovanú konštrukciu spolu s debnením zaplachtujeme 

a vyhrievame pomocou dieselových agregátov. V prípade potreby povrch betónových 

konštrukcií po oddebnení chránime prekrytím geotextíliou alebo PE fóliou (vysoké/nízke 

teploty, sneženie, dážď vietor). 

Po oddebnení budú všetky prestupy po spínacích tyčiach cez obvodové steny 1.PP 

vyplnené plastovými štupľami na lepidlo dodávanými spolu s chráničkami systému 

Oktagon.  
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B - Vnútorné steny 3.PP až 1.PP 

Armovanie vnútorných stien 3.PP až  1.PP 

Armovanie vnútorných stien začne po technologickej prestávke na vodorovných 

nosných konštrukciách (základová doska, stropy jednotlivých podlaží) a prípravných 

prácach. Výstuž pred armovaním zrovnáme F- kľúčom alebo páčidlom do zvislej polohy. 

Po zrovnaní výstuže pristúpime ku viazaniu výstuže stien podľa projektovej 

dokumentácie. Viazaná vystuž musí byť riadne označená, nesmie byť znečistená, 

vykazovať známky hĺbkovej korózie či poškodenia. Pri vnútorných stenách ktoré budú 

mať vopred zmontovanú jednu stranu debnenia realizujeme prvý povrch od 

zabudovaného debnenia. Týmito budú napríklad steny výťahovej šachty, steny s vysokou 

svetlou výškou (1.PP a 1.NP). V prípade, že nie je potrebné mať vopred zmontovanú jednu 

stranu debnenia môžeme začať hociktorým povrchom výstuže. Stykovanie výstuže bude 

podľa návrhu statika prípadne podľa normy ČSN EN 1992-1-1.Vodorovná výstuž bude 

stykovaná striedavo tak, aby nebolo 100% výstuže stykovanej v jednom mieste. Zvislá 

výstuž bude stykovaná s presahom v budúcej konštrukcii o podlažie vyššie. V miestach 

kde steny nepokračujú o poschodie vyššie (ustupujúce 8.NP, atiky) budú zvislé výstuže 

oboch povrchov prepojené a ukončené z ohýbanej betonárskej výstuže, tzv „U“- čko. 

Hornú hranu tohto prvku treba vymerať pomocou nivelačného prístroja, prípadne 

rotačného laseru. 

Po vyviazaní oboch povrchov podľa projektovej dokumentácie doplníme 

konštrukciu o dištančné prvky zabezpečujúce krytie ako aj vzájomnú polohu, rozteč 

povrchov. Krytie výstuže určí statik pre vnútorné steny je stanovená na 30 mm a bude 

zabezpečená plastovými dištančnými krúžkami 4-12/30 mm. Vzdialenosť povrchov bude 

zabezpečená sponami z betonárskej výstuže priemeru 6 mm. Tieto spony budú viazané 

v počte navrhnutom statikom. 

Pozn. Armovanie vnútorných stien obklopujúcich výťahové šachty prebehne až po  

oddebnení šachtových stien a vylepení dilatačnej vrstvy z minerálnej vlny hr. 50 mm na 

lepidlo. Postup fáz viď. Príloha P24 – Detail debnenia stien 3.NP, sekcia A. 

Pri armovaní stien použijeme len certifikované mobilné hliníkové lešenia 

a rebríky. Po dokončení armatúry stien a všetkých jej súčastí zavoláme technický dozor 

stavebníka, ktorý spolu s majstrom a vedúcim čaty železiarov skontrolujú vyarmované 
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steny. Až po odsúhlasení kompletnosti a správnosti armatúry TDS môžeme pokračovať 

ďalšími krokmi procesu (debnenie, betonáž).  

Vloženie systémových prvkov  

V mieste budúcej rampy, medzipodesty či komplikovanom styku viacerých 

vnútorných stien bude osadená vylamvacia výstuž PLEXUS slúžiaca k dodatočnému 

prepojeniu výstuže vnútorných stien a výstuže medzipodesty. Vylamovacia výstuž bude 

doplnená o závlače z betonárskej výstuže 4x Ø12 mm. Následne bude tento prvok po 

betonáži očistený, zbavený krycieho plechu a výstuž bude z neho vylomená, uvedená do 

požadovanej polohy. Potom môžu pokračovať viazačské práce. 

Debnenie obvodových stien 1.PP – obojstranné 

Pri debnení vnútorných stien môžeme postupovať dvomi spôsobmi. Prvý je 

rovnaký, ako pri obvodových stenách 1.PP, t.j. debniť začneme až po kompletnej realizácií 

armatúry danej steny. Druhý spočíva v prvotnom osadení debnenia prvej strany, 

následnom vyviazaní betonárskej výstuže steny a až po jej kompletnej realizácií 

s osadením druhej strany debnenia. Tento spôsob bude využívaný prevažne pri stenách 

výťahových šácht a pri stenách 1.PP a 1.NP. Dôvodom je ich výška a to z dôvodu možnej 

deformácie výstuže, ako aj nedodržania zvislosti výstuže pri uzavretom obdĺžnikovom 

pôdorysnom tvare. Obojstranné debnenie bude v oboch prípadoch zostavené z dielcov 

systémového debnenia Framax – Xlife. V tejto časti bude spracovaný pracovný postup pre 

druhý spôsob realizácie debnenia (osadenie 1 strany, vyviazanie výstuže, osadenie 2 

strany). 

  

Obrázok F.35 – Postup osadenia, vylomenia a napojenia vylamovacej výstuže Plexus [70] 
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Dĺžku jednotlivých betonárskych záberov stanovíme po dohode so statikom. 

Všetky vnútorné steny na podlaží nie je možné z technologického, časového a finančného 

hľadiska debniť a betónovať na jedenkrát. Všetko systémové debnenie od spoločnosti 

Doka s.r.o. bude zmontované podľa kladačského plánu. Pri zostavovaní budú dodržané 

všetky pracovné postupy dodávateľa debnenia. Ako prvé budú naležato montované 

zostavy dielcov prvej strany debnenia vrátane rohov pevných, oddebňovacích, či 

kĺbových. Montované budú buď na skládke materiálu alebo na hotovej ploche vodorovnej 

nosnej konštrukcie. Spájané budú pomocou rýchlo upínača Framax RU alebo 

univerzálnym rýchlo upínačom doplnené o vyrovnávacie upínacie koľajnice a paždíky. Pri 

debnení uzavretých obdĺžnikových pôdorysov, výťahových šácht, bude zostava s rohami 

vztýčená a vzájomne spojená vo zvislej polohe, kým nedostanem priestorovo uzavretý 

tvar. Pri debnení priestorovo neuzavretých tvarov bude následne doplnená ešte 

o panelové vzpery 340 alebo 540 podľa výšky zostavy debnenia. Pred montovaná zostava 

sa následne vežovým žeriavom prepraví na miesto zabudovania.  

Pred osadením vyznačíme podľa geodetických bodov polohu steny a navŕtame 

dorazy z betonárskej výstuže do VNK (stropy jednotlivých podlaží) vymedzujúce presnú 

polohu budúcej steny. Podklad stien vyčistíme od nečistôt pomocou stavebného 

kompresora alebo fúkača Husquarna. Pohľadový povrch dielcov pred umiestnením 

naolejujeme odformovacím olejom. Prvú stranu debnenia osádzame vždy z interiéru, aby 

bolo možné ukotvenie panelových vzpier do VNK. Po osadení prvej strany debnenia 

a pritlačení na dorazy, pripevníme druhú stranu panelových vzpier do vodorovnej 

betónovej konštrukcie. Do betónu sa kotvia pomocou mechanických Doka expres kotiev. 

Obrázok F.37 – Debnenie 1. strany výťahovej šachty [73] 
Obrázok F.36 – Spôsob prepravy 
debnenia šachtových stien [73]  
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Následne pomocou ratifikačnej vzpery, drevených klinov a vodováhy uvedieme debnenie 

do zvislej polohy. Pokračujeme vymeraním a pred chystaním všetkých prestupov 

vedúcich cez vnútornú stenu (dvere, okná, prestupy pre profesie) zo stavebného reziva. 

Hrany prestupov môžu byť opatrené o trojuholníkové lišty. Pri šachtách ešte vymeriame 

a osadíme vložky pre západky šachtových plošín. Šachtové plošiny sú popísané nižšie. 

Nasleduje prestávka na vyviazanie armatúry steny. Po kontrole a prebratí výstuže 

majstrom, TDS a vedúcim pracovnej čaty železiarov pokračujeme v debnení.  

Najskôr skontrolujeme krytie okolo prestupov, dverí a okien, prípadne doplníme 

dištančné plastové krúžky. Následne nachystáme spínacie tyče a plastové chráničky s 

kónusmi, ktoré majú chránia spínacie tyče pred zabetónovaním a umožňujú ich spätné 

použitie. Spínacie tyče zasunieme do prvej vrstvy debnenia a z druhej strany na ne 

osadíme chráničky s kónusmi. Následne sa rovnakým spôsobom ako prvá strana zostaví 

druhá strana debnenia, podľa kladačského plánu. Tá sa po vztýčení a naolejovaní 

odformovacím olejom pomocou vežového žeriavu osadí oproti prvej strane. Pokračujeme 

zasunutím spínacích tyčí a ich ukotvení v druhej strane debnenia pomocou kotevnej 

matice s podložkou. Dotiahnutím kotevnej matice na oboch stranách debnenia 

dosiahneme požadovanú hrúbku debnenej steny a zabezpečíme debnenie voči 

vodorovným silám, ktoré na neho budú počas betonáže pôsobiť. Všetky otvory pre 

spínacie tyče, ktoré nebudú používané budú opatrené plastovými špuntami. Následne 

zhotovíme čelá debnenej steny zo systémového debnenia, alebo stavebného reziva, 

prípadne pracovnú škáru. 

 

Obrázok F.39 – Detail debnenia čela vnútorných stien [73]  Obrázok F.38 – Plastová chránička s kónusom [71] 
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Pred betonážou zostavíme betonárske plošiny U1,5/2,7 m, ktorá zabezpečí 

bezpečnosť pri betónovaní. Tieto prepravujeme pomocou vežového žeriavu so 

štvorzávesom a zavesíme ich na hornú hranu debnenia. V miestach kríženia stien, kde sa 

tieto plošiny nezmestia kombinujeme systém s konzolami Framax 90. Taktiež pomocou 

montážnej pur peny utesníme miesta, cez ktoré by mohlo dôjsť k úniku cementového 

mlieka z konštrukcie pri vibrovaní.  

Pozn. debnenie vnútorných stien obklopujúcich výťahové šachty prebehne až po 

oddebnení vnútorných stien vnútorných šácht a vylepení dilatačnej vrstvy z minerálnej 

vlny hr. 50 mm na lepidlo a následnom vyviazaní armatúry týchto stien. Dební sa 

rovnakým princípom ako ostatné vnútorné steny. Stým rozdielom, že čiastočne sú tieto 

steny debnené jednostranne (druhá strana debnenia je tvorená z už hotových vnút. stien 

šácht oddilatovaných minerálnou vlnou). a čiastočne obojstranne, tzn. smerom do chodby 

je potrebné okrem vnútorného  debnenia doplniť aj vonkajšie. Detail debnenia tohto 

kritického miesta som spracoval v prílohe P24 – Detail debnenia stien 3.NP, sekcia A  

Šachtové plošiny 

Debnenie stien okolo šácht, prestupov pomocou šachtových plošín bude použité 

vo všetkých výťahových šachtách prípadne v šachtách VZT väčších rozmerov. Tieto 

plošiny budú po ich osadení slúžiť prevažne ako pracovná plochy pri realizácií debnenia 

čiel stropov a debnenia stien šácht, ale aj ako pracovná plošina pre spätné brúsenie 

odskokov a vyspravovanie šácht. Bude využitý systém so zavesením pomocou západiek. 

Vložky týchto západiek budú vždy osadené do debnenie šachtových stien tak, aby 

výsledná plošina bola cca 5 cm pod hornou úrovňou steny. Pri montáži sa bude 

postupovať v súlade s montážnym návodom výrobcu. Šachtové plošiny sa na stavbu 

dovezú zmontované a ich preprava bude pomocou vežových žeriavov. 

Obrázok F.40 – Šachtová plošina Doka so závesnou plošinou [74] 
Obrázok F.41 – detail ukotvenia šachtovej 

plošiny [74] 
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Betonáž vnútorných stien 3.PP až 1.PP  

Po ukončení predchádzajúcich procesov a kontrole podľa KSP (kontrola výstuže, 

kontrole debnenia, jeho polohy a tuhosti, ako aj osadenia tesniacich prvkov a krytia 

výstuže) môžeme začať s betonážou. Presnú receptúru betónu určí statik podľa ČSN EN 

206+A2. Pre vnútorné steny suterénu je navrhnutý ako C 25/30-XC2 (SK)-Cl0,4-Dmax16-

S3. Hrúbka obvodových stien je projektovaní  ako 200, 250, 300 mm. Čerstvá betónová 

zmes bude ukladaná za pomoci vežových žeriavov a bádií na betón typu 1034C alebo 

1016 L12. Doprava čerstvej betónovej zmesi na stavenisko bude zabezpečená z betonárne 

CRH pomocou autodomiešavačov MAN TGS 32.420 BB Stetter 8x4, tak aby bola 

zabezpečená kontinualita betonáže. 

 Ukladanie a spracovanie čerstvej betónovej zmesi bude na stavenisku realizovať 

čata betonárov v súlade s všeobecnými zásadami zhrnutými v úvode tejto podkapitoly. 

Betonári budú betónovať len zo systémových betonárskych plošín, lávok. Pred samotnou 

betonážou budú podľa požiadaviek KSP prevedené potrebné skúšky, merania 

a odoberanie vzoriek čerstvej betónovej zmesi. Čerstvá zmes bude ukladaná priamo do 

obvodových stien vo vrstvách hrúbky 300-500 mm, ktoré budú riadne zhutnené 

ponornými vibrátormi. Aby nedošlo k rozmiešanie zložiek betónovej zmesi pri ukladaní 

spustíme rukáv bádie, čo možno najhlbšie do debnenia. Maximálna prípustná výška, 

z ktorej ukladáme betónovú zmes je 1,5 m. Po uložení sa výšková úroveň betónovej zmesi 

v debnení skontroluje metrom, čím sa zabráni prebetónovaniu stien a odchýlke oproti PD. 

Po skončení vibrovania a betonáže vložíme do stien systémové puzdrá, ktoré budú slúžiť 

pri debnení stropov na istenie pracovníkov (systém Alsipercha). Taktiež skontrolujeme 

pomocou vodováhy zvislosť debnenia. V prípade odchýlky od zvislice ju odstránime 

pomocou ratifikačných vzpier. Následne sa všetko použité náradie umyje a čisté vráti do 

skladu. 

Obrázok F.43 – Závesná konzola systém Alsipercha [75] Obrázok F.42 – Puzdro pre systém Alsipercha [75] 
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Oddebnenie a ošetrovanie vnútorných stien 3.PP až 1.PP  

Oddebnenie vnútorných stien bude možné po dosiahnutí požadovanej pevnosti 10 

MPa (prípadne minimálna pevnosť schválená statikom). Túto dobu môžeme stanoviť buď 

skúškou tvrdosti Schmidtovým kladivom alebo výpočtom. Orientačný výpočet doby 

oddebnenia monolitických železobetónových konštrukcií viď. Príloha P18 – Stanovenie 

doby oddebnenia železobetónových konštrukcií. Pri oddebňovaní systémového debnenia 

vnútorných stien budeme postupovať opačne ako pri jeho zostavovaní. Pri oddebňovaní 

priestorovo uzavretých konštrukcií (šachty) najskôr povolíme oddebňovacie rohy ,vďaka 

čomu sa debnenie stiahne o cca 2 cm na každej strane a následne ho pomocou vežového 

žeriavu vytiahneme. Oddebnené dielce očistíme a buď uložíme na skládku, alebo 

naolejujeme a opätovne použijeme na debnenie ďalšieho pracovného záberu obvodových 

stien. Pri jednostrannom debnení už nebude nevyhnuté rozpojovať rámové debnenie 

a oporné kozy Typ A. 

Vnútorné steny ošetrujeme bude v súlade so všeobecnými zásadami zhrnutými 

v úvode tejto podkapitoly. V letnom období predovšetkým kropením technologickou 

vodou (po dobu nadobudnutia cca 35 % návrhovej pevnosti). V zimnom období a pri 

poklese teplôt pod 5°C zabetónovanú konštrukciu spolu s debnením zaplachtujeme 

a vyhrievame pomocou dieselových agregátov. V prípade potreby povrch betónových 

konštrukcií po oddebnení chránime prekrytím geotextíliou alebo PE fóliou (vysoké/nízke 

teploty, sneženie, dážď vietor). 

Obrázok F.44 Oddebňovací roh stenového systému Framax – Xlife [73] 
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Po oddebnení budú zo všetkých prestupov po spínacích tyčiach cez vnútorné steny 

vymontované kónusy, ktoré je možné opätovne použiť. Prestupy bez kónusov budú 

následne vyplnené betónovýcmi štupľami dodávanými spolu s plastovými chráničkami 

a kónusmi.   

C - Stĺpy 3.PP až 1.PP 

Armovanie stĺpov 3.PP až 1.PP 

Armovanie stĺpov je vhodné realizovať mimo miesta určenia na konštrukčných 

podstavcoch. Týmto urýchlime proces výstavby, skrátime celkovú dobu. A to tak, že 

armovanie môže prebiehať bez potreby ukončenia predchádzajúcich procesov, napríklad 

počas betonáže VNK, aby sme vyťažili železiarov a nevznikali prestávky v ich práci. 

Výstuž stĺpov musí byť čistá, bez známok poškodenia, hĺbkovej korózie a riadne 

označená. Takto vyhotovené a previazané armokoše budú na miesto určenia 

dopravované pomocou certifikovaných oceľových lán a vežových žeriavov. 

Hotové armokoše osádzame až po technologickej prestávke na vodorovných 

nosných konštrukciách podľa polohopisných bodov vytýčených geodetom. Armokoš 

osadíme na miesto určenia a previažeme s vytrnovacou výstužou. Podľa umiestnenie 

stĺpa vzhľadom ku uzemneniu objektu prebehne ešte prípadne prevarenie čakacej 

výstuže s výstužou stĺpa. Následne osadíme plastové dištančné prvky na armatúru 

zabezpečujúce polohy výstuže v debnení a minimálnu krycie vrstvu betónu. Krytie 

výstuže určí statik pre stĺpy je stanovené na 35 mm a bude zabezpečené plastovými 

dištančnými krúžkami 4-12/35 mm. Pri osádzaní armokošov používame len certifikovné 

hliníkové mobilné lešenia.  

Obrázok F.45 – Plastový dištančný krúžok [69] 
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Po skompletovaní výstuže stĺpov, zavoláme technický dozor stavebníka, ktorý 

spolu s majstrom a vedúcim čaty železiarov skontrolujú hotové stĺpy. Až po kontrole a 

odsúhlasení TDS môžeme pokračovať ďalšími krokmi procesu (debnenie, betonáž). 

Pozn. je možné realizovať výstuž stĺpov aj priamo na mieste budúceho stĺpa 

systémom ako pri stenách. Avšak toto riešenie nedoručujem s ohľadom na komplikované 

navliekanie a viazanie strmeňov.  

Debnenie stĺpov 3.PP až 1.PP 

Po odobrení výstuže TDS pristúpime ku debneniu jednotlivých stĺpov. Debnenie 

stĺpov bude pozostávať z univerzálnch dielcov Framax-Xlife od spoločnosti Doka a to 

kvôli ich obdĺžnikovému rozmeru buď 1000x250/300 mm. Debnenie bude zostavené 

podľa platného kladačského plánu od spoločnosti Doka. Pri zostavovaní budú dodržané 

všetky pracovné postupy dodávateľa debnenia.  

Debnenie stĺpov bude pozostávať z dvoch častí. Spájanie dielcov bude len pomocou 

systémových prvkov a spájacieho materiálu. Debnenie pred osadením očistíme 

a naolejujeme odformovacím olejom. Ďalší postup sa od postupu debnenie vnútorných 

stien obojstranných debnení nemení. Stĺpy sú zložené zo štyroch univerzálnych panelov 

1,2 m. tieto budú vzájomne prepojené pomocou Framax univerzálnej spojky a kotevnej 

matice s podložkou. Vnútorné rohy debnenia budú doplnené o čelovú trojhrannú lištu 

nabitú priamo na debnenie. Pre každý objekt budú na tavbe zostavené 4 ks stĺpového 

debnenia. Na záver utesníme Pur-Penou miesta cez, ktoré by mohlo dôjsť k úniku 

cementového mlieka pri vibrovaní stĺpov. Po skompletovaní a kontrole tuhosti debnenia 

zhotovíme betonársku plošinu. Podľa rozmeru stĺpa je táto plošina buď systémová alebo 

funkciu plošiny plnia certifikované hliníkové rebríky alebo lešenia.  

Obrázok F.46 – Debnenie stĺpa pomocou Univerzálnych panelov doka Framax -Xlife [73] 
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Alternatívou môže byť zostavenie debnenia stĺpov rovnakým spôsobom ako 

krátku stenu, t.j. použijeme dva dielce Framax-Xlife 1,35 m otočené oproti sebe a čelá stĺpa 

vytvoríme rovnako, ako čelá pri stenách. Buď za pomoci drevenej výdrevy a paždíka alebo 

malého rámového dielca Framax-Xlife 0,25 / 0,3 m alebo univerzálneho dielca 0,9m. 

Takto vytvorený stĺp bude osádzaný rovnakým spôsobom ako obojstranná stena. 

Betonáž stĺpov 3.PP až 1.PP 

Po ukončení predchádzajúcich procesov a kontrole podľa KSP (kontrole debnenia, 

jeho polohy a tuhosti, ako aj krytia výstuže) môžeme začať s betonážou. Presnú receptúru 

betónu jednotlivých stĺpov určí statik podľa ČSN EN 206+A2. Pre stĺpy je navrhnutá ako 

C 35/45-XC2 (SK)-Cl0,4-Dmax16-S3 a C 40/50-XC2 (SK)-Cl0,4-Dmax16-S3. Pozor stĺpy sú 

navrhnuté v dvoch pevnostných triedach a to podľa ich polohy v rámci pôdorysu. Čerstvá 

betónová zmes bude ukladaná za pomoci vežových žeriavov a bádií na betón typu 1034C 

alebo 1016 L12. Doprava čerstvej betónovej zmesi na stavenisko bude zabezpečená 

z betonárne CRH pomocou autodomiešavačov MAN TGS 32.420 BB Stetter 8x4. 

 Ukladanie a spracovanie čerstvej betónovej zmesi bude na stavenisku prebiehať 

rovnako ako pri vnútorných stenách. Rozdiel akurát bude v počte betonárov, pre betonáž 

stĺpov stačia 3 betonári. 

Oddebnenie a ošetrovanie stĺpov 3.PP až 1.PP 

Oddebnenie stĺpov bude možné po dosiahnutí požadovanej pevnosti 10 MPa 

(prípadne minimálna pevnosť schválená statikom). Túto dobu môžeme stanoviť buď 

skúškou tvrdosti Schmidtovým kladivom alebo výpočtom. Orientačný výpočet doby 

oddebnenia monolitických železobetónových konštrukcií viď. Príloha P18 – Stanovenie 

Obrázok F.47 Alternatívny spôsob debnenia stĺpov   dielacami Framax-Xlife [73]  
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doby oddebnenia železobetónových konštrukcií. Pri oddebňovaní systémového debnenia 

stĺpov  budeme postupovať opačne ako pri jeho zostavovaní. Oddebnené dielce očistíme 

a buď uložíme na skládku, alebo naolejujeme a opätovne použijeme na debnenie ďalšieho 

pracovného záberu stĺpov. 

Stĺpy ošetrujeme bude v súlade so všeobecnými zásadami zhrnutými v úvode tejto 

podkapitoly. V letnom období predovšetkým kropením technologickou vodou (po dobu 

nadobudnutia cca 35 % návrhovej pevnosti). V zimnom období a pri poklese teplôt pod 

5°C zabetónovanú konštrukciu spolu s debnením zaplachtujeme a vyhrievame pomocou 

dieselových agregátov. V prípade potreby povrch betónových konštrukcií po oddebnení 

chránime prekrytím geotextíliou alebo PE fóliou (vysoké/nízke teploty, sneženie, dážď 

vietor). 

F.9.5 Vodorovné nosné konštrukcie spodnej stavby  

Vodorovné nosné konštrukcie hrubej spodnej stavby sú stropy jednotlivých 

podlaží 3.PP až 1.PP. Všetky stropy majú hornú hranu v spáde pričom strop nad 3.PP 

a 2.PP bude mať povrchovú úpravu strojným leštením. Všetky VNK budú rozdelené na 

jednotlivé pracovné zábery po dohode a odsúhlasením statikom. Všetky VNK budú 

priebežne debnené, armované, betónované, oddebňované a ošetrované. Počas celej doby 

realizácie VNK dbáme na bezpečnosť a poriadok pracoviska. Predovšetkým na okrajoch 

stavby a v okolí voľných hrán ako aj pri prácach vo výškach nad 1,5 m. 

Prípravné práce pre vodorovné nosné konštrukcie 3.PP až 1.PP 

Po zabetónovaní a oddebnení zvislých nosných konštrukcií (steny, stĺpy) prejdeme 

k postupnému procesu realizácie stropných konštrukcií. Pre zahájením debnenia 

jednotlivých pracovných záberov bude pracovisko vyčistené, zbavené všetkých stenových 

debniacich prvkov, skladovanej výstuže, ochrannej geotextílie, prípadne PE fólie 

chrániacej VNK pod ňou a iných stavebných materiálov. Od geodeta budú tiež vytýčené 

výškové body na oddebnených ZNK.  

Ďalšie prípravné práce prebehnú po skompletovaní stropného debnenia. Týmito 

prácami je kontrola zabetónovaných vnútorných stien a stĺpov, ak došlo 

k prebetónovaniu budú tieto konštrukcie vyzbíjané pomocou búracieho kladiva, aby 

lícovali s hodnou hranou stropnej preglejky. Taktiež bude skontrolovaná poloha čakacej 

výstuže podľa geodetom vytýčených bodov.  
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Ďalej budú skontrolované systémové tesniace prvky bielej vane. Po obvode 

stavebnej jamy bude v mieste dilatácie objektov PVC-P (termoplastická umelá hmota) 

dilatačný pás Sika forte alebo TDA2435 rozvinutý prekotvený do jestvujúcej KPS cez 

dilatatčnú vrstvu. Jeho polohu bude treba vždy skontrolovať podľa vytýčených bodov, 

stredová časť, musí kopírovať dilatáciu. Pri obvodových stenách je dôležité tiež 

skontrolovať polohu a obbetónovanie tesniaceho bitúmenového plechu TPO125 – 

obojstranný. Pri jeho nedostatočnom obbetónovaní (min. 3 cm v betóne), alebo prípadnej 

absencii, musíme tieto miesta lokálne zabezpečiť. Doplníme ich o bobtnajúci pásik 

Aquastop na lepidla Quellbandkleber. Bobtnajúci pásik nalepíme tesne ku tesniacemu 

plechu z vnútornej strany, smerom do interiéru objektu. Po kontrole tesniacich plechov 

pristúpime k natiahnutiu poistnej injektážnej hadičky TIH. Hadičku narežeme na úseky 

dĺžky max. 10 m. tieto postupne nacvakávame do plastových príchytiek typu A. v prípade, 

že v konštrukcií nie sú plastové príchytky nahradíme ich plechovými, ktoré sa do betónu 

pripevňujú pomocou nastreľovacích klincov. Konce úseku hadičiek preložíme so 

susednými minimálne 10 cm a vyvedieme nad úroveň stropnej dosky a tam ju priviažeme 

ku čakacej výstuži obvodovej steny. V mieste prestykovania injektážnych hadičiek 

susedných úsekov jednu z nich prelepíme páskou aby nedošlo pri injektáži k pretlačeniu 

živice do ešte nezainjektovanej hadičky.   

V rámci prípravných prác bude tiež vytvorená vzájomná dilatácia jednotlivých 

vodorovných nosných konštrukcií z XPS hr. 30 mm. Týmito konštrukciami sú jednotlivé 

susediace stropy v mieste dilatácie. Táto bude lepená pomocou pur peny na už za 

betónovanú a oddebnené konštrukcie jedného z objektov ešte pred armovaním priľahlej 

konštrukcie druhého objektu. V rámci jedného podlažia sa nachádzajú dve takéto miesta 

oddeľujúce jednotlivé objekty. Taktiež budú do miesta dilatácie osádzané šmykové 

dilatačné trny Tronsole. Do prvého záberu bude na debnenie čela dosky nabitá dutá, 

chránička dilatačného trnu. Po oddebnení bude do chráničky zasunutý dilatačný trn, ktorý 

bude následne dookola vystužený betonárskou výstužou podľa PD.  

Debnenie vodorovných nosných konštrukcií 3.PP až 1.PP  

Po skončení prípravných prác pre VNK pristúpime k debneniu stropných 

konštrukcií. Stropné debnenie bude navrhnuté spoločnosťou Doka, súčasťou návrhu 

bude aj PD – kladačské plány. Debniť stropy začíname po aspoň čiastkovom zabetónovaní, 

oddebnení zvislých nosných konštrukcií a osadený bezpečnostného systému 
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ALSIPERCHA so všetkými jeho komponentami. Podklad stojok debnenia musí byť čistý, 

rovný, bez prebytočných materiálov (uskladnené stenové debnenie, výstuž). Stropné 

debnenie skladáme podľa kladačského plánu, vždy začíname z rohu, prípadne zníženej 

časti stropu.  

Debnenie stropov bude skonštruované z nosníkového systému Dokaflex 1-2-4. 

Tento systém je určený pre stropné konštrukcie do 300 mm, pri vyšších bude uvažované 

s častejším podstojkovaním, každého cca 0,7 m. Spočíva vo vytvorení podpernej 

konštrukcie stropu v pomere 1-2-4 a pozostáva prevažne z drevených komponentov 

(primárne, sekundárne nosníky a debniace dosky) doplnené o oceľové teleskopické 

stojky rôznych výšok podľa svetlej výšky podlažia. Teleskopické stojky sú doplnené 

o oporné trojnožky a krížové a pridržiavacie hlavy. Pri zostavovaní budú dodržané všetky 

pracovné postupy dodávateľa debnenia. Týmto systémom budú tiež debnení 

medzipodesty a rampy. 

 

  

Obrázok F.48 – Bezpečnostný systém Alsipercha [75] 
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Prvým krokom je rozmiestnenie stropných nosníkov po obvode debnenej plochy. 

Nosníky majú na sebe značky každého pol metra kvôli jednoduchšiemu rozloženiu 

a rozmeraniu polohy stropných podpôr – stojok. Oporné trojnožky rozmiestnime podľa 

PD do presnej polohy. Následne nastavíme stojky do približnej výšky a zaistíme čapom 

stojky. Na stojky nasunieme spúšťaciu krížovú hlavu, zaistíme západkovým záverom 

a osadíme ju do opornej trojnožky (preberá horizontálne sily). Opornú trojnožku so 

stojkou zaistíme. Do takto pripravených krížových hláv postupne vkladáme pozdĺžne 

nosníky – primárne pomocou montážnych vidlíc (stykovanie primárnych nosníkov je 

v krížovej hlave s presahom min. 150 mm). Podľa kladačského plánu rozmiestnime 

všetky primárne nosníky so stojkami. Pozn. Výškovo odstupňované stojky primárnych 

nosníkov, budú vytvárať finálny sklon rámp. 

 

Obrázok F.49 – Stropné debnenie systém Dokaflex 1-2-4 [76] 

Obrázok F.50 – Postup zhotovenia stropného debnenia Dokaflex 1-2-4 časť 1 [76] 
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Na primárne nosníky rozmiestnime priečne nosníky – sekundárne podľa značiek 

na primárnych nosníkoch každého pol metra. Pri rampách tieto zaistíme pribitím 

krátkych vzpier z primárnych nosníkov. Potom na sekundárne nosníky rozmiestime 

debniace dosky, ktoré prichytíme stavebnými klincami. Túto prácu môžeme realizovať 

dvoma spôsobmi, buď z VNK pod budovaným stropom alebo zhora. Montáž zhora 

vykonávajú len osoby zaistené bezpečnostným systémom Alsipercha. Alternatívou ku 

systému Alsipercha je systém Free Falcon, ktorý však nie je pre debnenie stropov 

bytových domov moc vhodný.  

Popri rozmiestňovaní debniacich dosiek vytvoríme aj vnútorné čelá obvodových 

stien. Obvodové steny budú kvôli osádzaniu bitúmenového tesniaceho plechu TPO125 

betónované o cca 10 cm nižšie, ako je svetlá výška podlažia. Tieto čielka budú vytvorené 

z dorezovej preglejky a kotvené budú pomocou mechanických expres kotiev Doka priamo 

do obvodových stien. Výška čielka bude prispôsobená tak, aby bolo možné čielko 

prekotviť do steny a zároveň, aby jeho horná hrana bola zarovno so spodnou hranou 

debniacich dosiek. Debniace dosky sa potom zarovnajú s vonkajšou hranou čielok a budú 

spojené stavebnými klincami.   

Obrázok F.52 – Postup zhotovenia stropného debnenia Dokaflex1-2-4 časť 2 [76] 
 

Obrázok F.51 – Postup zhotovenia stropného debnenia Dokaflex1-2-4 časť 3 [76] 
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Súčasťou stropu nad 1.PP sú aj prievlaky a rôzne výškové úrovne. Tieto budú 

vytvorené tiež zo systému Dokaflex 1-2-4 pomocou prievlakových klieštin a to podľa 

kladačského výkresu. Vždy sa ako prvé debnia znížené časti stropu alebo prievlaky. 

Ďalej pokračujeme vytvorením zábradlia po obvode zabebneného stropu. 

Zábradlie po obvode bude potrebné realizovať až pri debnení 1.PP a vyšších podlaží. Pri 

strope 3.PP a 2.PP bude bočné debnenie tvorené KPS stenou a zábradlie bude potrebné 

len medzi susednými zábermi stropu. Zábradlie môže byť buď systémové pletivové alebo 

vytvorené kombináciu stĺpika zábradlia a troch radách dosiek hrúbky 30 mm. Oba 

systémy budú osádzané do systémovej doka zvierky na debnenie okrajov stropov. Táto je 

cez diery po spínacích tyčiach pevne prekotvená cez obvodovú stenu. Zábradlie voľného 

konca v smere debnenia stropnej konštrukcie bude zabezpečené mobilným hliníkovým 

zábradlím umiestneným minimálne 1,5 m od hrany pásu. Až do kompletného zhotovení 

zábradlia sú všetky osoby nachádzajúce sa na stropnom debnení povinné používať 

popruhy a byť ukotvený ku Systému Alsipercha.  

Obrázok F.53 – Debnenie prievlakov systém Dokaflex 1-2-4 f76] 

Obrázok F.54 – Doka zvierka na debenie okrajov stropov a príklad jej použitia v kombinácií s bočným debnením a zábradlím 
[76] 
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Následne geodet vytýči polohu prestupov cez stropy a na zabetónované zvislé 

nosné konštrukcie vytýči výškový bod podľa ktorého zrovnáme debnenie. Stropné 

debnenie zrovnávame pomocou ratifikačnej časti stojky nachádzajúcej sa v mieste čapu 

stojky. Následne pomocou veľkoformátových debniacich dorezových dosiek zadebníme 

čelá prestupov v stropných doskách a v miestach šácht vyšplháme šachtové plošiny. Tieto 

budú slúžiť proti pádu pracovníkov do priestoru šácht a na vytvorenie debnenie čiel šácht 

pomocou debniacich trojuholníkov. Debnenie obvodových čiel realizujeme len pre strop 

nad 1.PP a to až po kompletnom vyviazaní armatúry stropu. Môžeme ho vytvoriť zo 

systémových stenových dielcov Framax -Xlife alebo zo stavebného reziva v kombinácií 

s dorezovou preglejkou. Obe varianty budú osadené do systémovej doka zvierky na 

debnenie okrajov stropov, ktorá súčasne bude slúžiť pri vytváraní zábradlia. 

Prestupy v stropných konštrukciách je tiež možné tiež vytvoriť pomocou safety 

bloc prvkov od výrobcu 3i-isolet. Jedná sa o debniaci prvok prestupov, ktorý spĺňa tiež 

protipožiarnu funkciu. Využitie týchto prvkov je vhodné z viacerých dôvodov: prvok sa 

rýchlo a jednoducho montuje, lepí pomocou pur peny, na presný rozmer ho upravíme 

pomocou ručnej píli na pórobetónové tvarovky, po oddebnení stropnej konštrukcie 

odpadá potreba zabezpečiť prestup voči pádu osôb, prvok je po zabetónovaní pochôdzny 

a má únosnosť 1 tonu, následné vytvorenie presných prestupov pre TZB a iné sa vyvŕta. 

Na safety bloc sa nesmie ukladať stropná podpora pri budovaní stropu ďalšieho podlažia.  

Taktiež doplníme podľa kladačského plánu stojky s pridržiavacími hlavami na 

primárne nosníky, pozor pri hrúbke dosky nad 300 mm (strop nad 1.PP). Doplnenie stojok 

musí byť skontrolované pred každou betonážou. Po zostavení povrch debnenie 

pozametáme, vyfúkame stavebným kompresorom, prípadne povysávame od všetkých 

nečistôt a nastriekame ho odformovacím, separačným olejom. Práce skončíme kontrolou 

tvaru debnenia, celistvosti výšky a tuhosti majstrom alebo stavbyvedúcim. 

Obrázok F.55 – Safety bloc [77] 
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Popri kompletácií debnenia stropu nad 3.PP budeme po obvode osádzať upínacie 

kotvy pre jednostranné debnenie V-Halter podľa kladačského plánu. Kotvy po 

zabetónovaní budú slúžiť na ukotvenie päty jednostranného debnenia zvislých nosných 

konštrukcií ďalšieho podlažia. Polohu kotiev zabezpečíme ich priviazaním ku hornej 

vrstve výstuže. 

Pozn. Medzipodesty budú debnené podľa kladačského plánu a to až po betonáži 

stropu. V rámci debnenia čiel medzipodiest vytvoríme ozub, na ktorý bude osadené 

prefabrikované rameno na tlmiace podložky.  

Armovanie vodorovných nosných konštrukcií 3.PP až 1.PP 

Po realizácií debnenia stropnej dosky a vytýčení prestupov, prípadne 

novovznikajúcich stien geodetom začneme s viazaním betonárskej výstuže stropu. Pred 

samotným zahájením armovania skontrolujeme dodanú betonársku výstuž, hlavne jej 

množstvo, označenie podľa PD, čistotu a mieru poškodenia koróziou. Doprava výstuže na 

stropné debnenie bude zabezpečená prevažne vežovými žeriavmi.  

Ako prvé armujeme vždy najnižšie časti stropu, prípadne prievlaky. Výstuž 

začíname ukladať od 1. smeru spodnej vrstvy a to na plastové dištančné lišty Drupak 

PLD3020 hrúbky 30 mm. Tieto budú vopred rozmiestnené každých 800 mm kolmo na 

prvý smer hlavnej nosnej výstuže a budú zabezpečovať spodné krytie výstuže navrhnuté 

Obrázok F.56 – Tabuľka maximálnej vzdialenosti stropných podpôr pri stropoch Dokaflex 1-2-4 [76] 
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statikom. Pokračujeme uložením 2. smeru a previazaním všetkých položiek spodného 

povrchu výstuže a umiestnením lemovacej, šmykovej a čakacej výstuže podľa projektovej 

dokumentácie. Bočné krytie výstuže od konštrukčných podzemných stien, prípadne 

bočného debnenia 1.PP zabezpečíme betónovými dištančnými lištami WBT 40 hrúbky 40 

mm. 

 

Po previazaní spodného povrchu výstuže rozmiestnime dištančných prvkov 

oddeľujúcich spodnú a hornú vrstvu. Dištančné prvky budú tvorené kovovými hadmi DS. 

Tieto sú navrhnuté rôznych výšok podľa PD, tak aby rešpektovali hornú hranu základovej 

dosky, ktorá je v spáde a zabezpečili minimálne krytie hornej vrstvy výstuže 30 mm. Na 

Tieto potom umiestnime 3. smer a následne 4. smer hornej výstuže. Po dokončení hornej 

vrstvy výstuž poriadne previažeme a zvarom prípadne prepojíme výstuž stropu s prútmi 

ZNK slúžiacimi na uzemnenie objektu. Po skompletovaní výstuže nasadíme na ostré hrany 

ochranné lišty, prevažne na čakaciu výstuž. Po osadení bočného debnenia stropu 

skontroluje bočné krytie lemovacej výstuže a v prípade potreby doplníme dištančné 

prvky. 

  

Obrázok F.57- Plastová dištančná lišta Drupak PLD3020 [69] 

Obrázok F.58 – Kovový dištančný prvok DS [69] 
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Pracovné škáry medzi jednotlivými časťami stropnej dosky vytvoríme pomocou 

oceľového pletiva (B-Systém) s okami 3 mm. Toto naviažeme na vyrovnaný kovový had 

DS príslušnej výšky a pevne previažeme so spodným a horným povrchom výstuže. Nad 

horný povrch výstuže bude následne umiestnený drevený hranol rozmeru 120 x120 mm 

a priviazaný k oceľovému pletivu viazacím drôtom. 

Medzipodesty a rampy budú armované rovnakým spôsobom ako stropy. Avšak 

pred ich armovaním bude vylomená vylamovacia výstuž. Ku hornej výstuži rampy ústiacej 

na ulicu Páričkova naviac umiestnime a priviažeme odporový drôt zabezpečujúci ich 

vyhrievanie v zimnom období.  

Pozn. Ako prvé budú armované znížené časti stropov. Tieto budú betónované prvé 

v dostatočnom predstihu pred hlavnou plochou stropov, aby sa hlavná plocha stihla 

dodebniť (čelá hlavnej plochy).  

Vloženie systémových prvkov a tesniacich prvkov pre bielu vaňu 

Po ukončení armovania stropnej dosky aplikujeme po obvode tesniace plechy 

bitúmenový TPOZ125 - obojstranný do styku stropnej dosky s obvodovými stenami. Tieto 

plechy majú výšku 125 mm a sú dovážané v 20 metrových rolkách. Na spodnej hrane majú 

nožičku, cez ktorú sa previažu s hornou vrstvou armatúry. Jednotlivé rolky je možné 

skrátiť na presný rozmer pomocou AKU úhlovej brúsky a následne spojiť pomocou 

systémových sponiek s minimálnou dĺžkou presahu 10 cm. Tieto plechy musia byť taktiež 

prepojené s plechmi TPO125 zabetónovanými v hornej hrane obvodovej steny. 

Bituménová časť plechu je chránená fóliou rozdelenou na dve časti každá výšky 62,5 mm. 

Spodná, betónovaná časť plechu bude tejto fólie tesne pred betonáže zbavená na oboch 

stranách aby došlo k riadnemu spojeniu bituménovej časti s čerstvou betónovou zmesou. 

Minimálne musí byť plech zabetónovaný na výšku 3 cm. 

Obrázok F.59 – Odstávkové pletivo B-systém [71] 
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Po kompletnom zhotovení armatúry a osadený tesniacich systémových prvkom 

prebehne kontrola majstrom a technickým dozorom stavebníka, prípadne autorským 

dozorom statika.  

Betonáž vodorovných nosných konštrukcií 3.PP až 1.PP 

Po ukončení predchádzajúcich procesov, vyčistení stropného debnenia a kontrole 

kvality podľa KSP (kontrola výstuže, debnenia, osadenia systémových tesniacich prvkov 

pracovných škár, osadenia kotiev pre jednostranné debnenie) môžeme začať  

s postupnými betonážami stropných dosiek. Ako prvé budú vždy betónované znížené 

časti stropných dosiek v dostatočnom predstihu, aby mohlo byť vytvorené debnenie čiel 

vyšších častí stropných dosiek (platí pre strop nad 1.PP). 

Betón Stropných dosiek je podľa návrhu statika v 3.PP a 2.PP premenlivej hrúbke 

250-300 mm z betónu C30/37-XC2,XA1 (SK)-Cl0,2-Dmax16-S3 s max. priesakom 50 mm 

a hladeným povrchom. Strop nad 1.PP bude v mieste pokračujúcich objektov hornej 

stavby 250 mm a v nepokračujúcej 450 mm. V miestach zvýšeného šmykového napätia 

bude stropná doska lokálne zhrubnutá na 600 mm. Táto stropná konštrukcia bude 

z betónu C30/37-XC2,XA1 (SK)-Cl0,2-Dmax16-S3 s max. priesakom 50 mm avšak už bez 

hladeného povrchu. Čerstvá betónová zmes bude ukladaná pomocou autočerpadla 

Schwing 52 SX alebo iného typu, podľa dosahu. Autočerpadlo bude opatrené prídavnými 

hadicami, pre prípad, že by bol jeho dosah nedostačujúci. Doprava čerstvej betónovej 

zmesi na stavenisko bude zabezpečená z betonárne CRH pomocou autodomiešavačov 

MAN TGS 32.420 BB Stetter 8x4. Počet autodomiešavačov bude minimálne 6, aby bola 

zaistená plynulosť betonáže bez časových prestojov. Medzipodesty budú buď betónované 

spolu so stropom alebo samostatne pomocou vežových žeriavov a bádie na betón. 

 Ukladanie a spracovanie čerstvej betónovej zmesi bude na stavenisku realizovať 

čata betonárov v súlade s všeobecnými zásadami zhrnutými v úvode tejto podkapitoly. 

Taktiež so zásadami betónovania masívnych konštrukcií podľa ČSN EN 13 670 (článok 

8.4.6. doplňujúce informácie o realizácií vodohospodársych a masívnych konštrukciách), 

platí pre strop nad 1.PP. Pohyb osôb po hornej vrstve výstuže bude zabezpečený pomocou 

dočasných chodníkov z debniacich preglejok. Tieto chodníky budú počas betonáže 

presúvané. Pred samotnou betonážou budú podľa požiadaviek KSP prevedené potrebné 

skúšky, merania a odoberanie vzoriek čerstvej betónovej zmesi. Čerstvá zmes bude 

ukladaná priamo do systémového stropného debnenia. Betónovať sa začne 
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v najvzdialenejšom mieste od autočerpadla. Betónovať sa bude v pásoch rovnobežných 

s kratším rozmerom betónovanej stropnej dosky vo vrstvách max 300 mm, ktoré budú 

riadne zhutnené ponornými vibrátormi. Každý pása sa bude betónovať v dvoch vrstvách, 

v miestach prievlakov v troch. Treba zabezpečiť kontinualitu betonáže a vzájomné 

spojenie jednotlivých vrstiev. Betónová zmes sa bude rozmiestňovať primárne pomocou 

autočerpadla, prípadne ručne hrabľami. Po rozprestretí a zavibrovaní sa výška 

skontroluje pomocou rotačného lasera a následne zahladí vibračnou lištou alebo 

dreveným hladítkom (lietadlom). Veľký pozor treba dať na dodržanie spádov hornej 

hrany betónovanej konštrukcie a tiež riadne obbetónovanie a zavibrovanie v miestach 

okolo tesniacich prvkov po obvode. Platí zásada, že minimálne 3 cm z bentonitového 

plechu musia byť zabetónované počas jednej betonáže. Taktiež budú v stropoch 3.PP 

a 2.PP ešte do čerstvej betónovej zmesi vložené plastové príchytky TipA pre poistnú 

injektážnu hadičku. Príchytky budú umiestnené z vnútornej strany plechu každých cca 

250 – 300 mm. Do stropu nad 1.PP budú po obvode (cca 30 cm od kraja) umiestnené 

plastové zástrčné objimky pre systémové ochranné zábradlie 1,1 m. Rozteč medzi 

stĺpikmi bude max. 2,0 m. Po skončení betonáže sa všetko náradie umyje a čisté vráti do 

skladu. 

 

  

Obrázok F.60 – Systémové zábradlie [76] 

Obrázok F.61 - Plastová zástrčná chránička [76] 
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Povrchová vodorovných nosných konštrukcií 3.PP a 2.PP 

Horná hrana stropných dosiek nad 3.PP a 2.PP  je navrhnutá ako strojne leštená. 

Počkáme teda po betonáži, kým neskončí proces tuhnutia čerstvej zmesi (cca 6-8 hodín 

v závislosti na zložení betónu a klimatických podmienkach pri betonáži). Po uplynutí tejto 

doby začneme so strojným leštením povrchu stropnej dosky. Povrch je zaleštený 

pomocou strojných leštičiek bližšie špecifikovaných v návrhu strojnej zostavy a ručných 

oceľových a plastových hladítok. Po zaleštení povrch základovej dosky nastriekame 

emulziou na báze akrylátu, napríklad Isocure-A, aby nedošlo k nadmernému odparovaniu 

zámesovej vody a dodatočnému popraskaniu zalešteného povrchu vplyvom tvrdnutia. 

Strojné leštičky budú prepravované vežovými žeriavmi a to buď v nádobách na to 

určených (prepravný kontajner) alebo uviazaním na žeriav za zosilnený rám. Strop nad 

1.PP nemá požiadavku na strojné hladenie jeho povrchu. 

Ošetrovanie vodorovných nosných konštrukcií 3.PP až 1.PP 

Ošetrovanie stropných dosiek a medzipodiest bude v súlade so všeobecnými 

zásadami zhrnutými v úvode tejto podkapitoly. Doporučujem s ošetrovaním začať po 

skončení procesu tuhnutia a to kropením vodou, vodnou parou. Po strojnom zahladení, 

začatí tvrdnutia bude povrch konštrukcie nastriekaný emulziou a následne poliaty vodou 

a prekrytý geotextíliou alebo PE fóliou. Konštrukciu naďalej kropíme vodou v intervaloch, 

aby nedošlo k vysušeniu povrchu. Takto prekrytý a zabezpečený povrch konštrukcie je 

chránení nielen voči poveternostným vplyvom, ale aj mechanickému opotrebeniu.   

Oddebnenie vodorovných nosných konštrukcií 3.PP až 1.PP  

Oddebnenie stropnej dosky a medzipodesty bude možné po dosiahnutí 70% 

návrhovej pevnosti betónu v tlaku. Túto dobu môžeme stanoviť buď skúškou tvrdosti 

Schmidtovým kladivom alebo výpočtom. Orientačný výpočet doby oddebnenia 

monolitických železobetónových konštrukcií viď. Príloha P18 – Stanovenie doby 

oddebnenia železobetónových konštrukcií. Systémové debnenie stropov bude 

oddebňované odstránením podporných stojok s pridržiavacími hlavami a ich uložením na 

palety. Po ich odstránení ešte ostáva raster stojok po 2 metroch v smere priečnych 

nosníkov a 3 m v smere pozdĺžnych nosníkov. Keďže betónová konštrukcia ešte nemá 

nadobudnutú 28 dňovú pevnosť vedľa týchto stojek rozoprieme o debniace dosky ďalšie 

stojky bez pridržiavacej hlavy. Následne postupne spúšťame stropné debnenie úderom 
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kladina na klín spúšťacej krížovej hlavy. Debnenie by malo klesnúť o cca 10 cm. Následne 

sa priečne nosníky prevrátia, vytiahnu a uložia do palety. Pozor nosníky pod stykom 

dosiek ostávajú. Po odstránení sekundárnych nosníkov postupne odstránime debniace 

dosky (okrem tých ktoré sú priamo podopreté stojkami). Následne rozporieme stojky 

priamo o spodnú hranu betónovej konštrukcie a povolíme stojky rozopreté o zvyšné 

debniace dosky. Po ich odstránení vytiahneme ostávajúce sekundárne nosníky a následne 

aj primárne nosníky. Všetok materiál očistíme a uložíme do paliet a pomocou 

paletovacieho vozíka, prípadne kolies pre systémové palety ich vyveziem mimo strop 

odkiaľ ich vežovým žeriavom presunieme na skládku alebo miesto debnenia ďalšieho 

stropu. Zvyšné stojky, podopierajúce stropnú konštrukciu po dobu dosiahnutia 28 dňovej 

pevnosti, postupne demontujeme po tretinách a to 14, 21 a 28 dní po betonáži.  

 

 

  

Obrázok F.62 – Oddebňovanie stropného debnenia Dokaflex 1-2-4 časť 1 [76] 

Obrázok F.63 – Oddebňovanie stropného debnenia Dokaflex 1-2-4 časť 2 [76] 
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F.9.6 Zvislé nosné konštrukcie hornej stavby  

Zvislé nosné konštrukcie hrubej hornej stavby pozostávajú z obvodových 

a vnútorných stien 1.NP až 8.NP a stĺpov 1.NP. Pričom obvodové steny hornej stavby už 

neplnia okrem nosnej aj vodonepriepustnú funkciu a nie sú súčasť bielej vane. Všetky ZNK 

budú rozdelené na jednotlivé pracovné zábery. Dĺžku jednotlivých betonárskych záberov 

stanovíme po dohode so statikom. Všetky vonkajšie a vnútorné steny na podlaží nie je 

možné z technologického, časového a finančného hľadiska debniť a betónovať na 

jedenkrát. Všetky ZNK budú priebežne armované, debnené, betónované, oddebňované a 

ošetrované. Počas celej doby realizácie ZNK dbáme na bezpečnosť a poriadok pracoviska. 

Predovšetkým na okrajoch stavby a v okolí voľných hrán ako aj pri prácach vo výškach 

nad 1,5 m.  

Prípravné práce pre zvislé nosné konštrukcie 1.NP až 8.NP 

Po zabetónovaní a vytvrdnutí vodorovných nosných konštrukcií (strop nad 1.PP, 

stropy nadzemných podklaží) geodet vytýči presnú polohopisnú pozíciu jednotlivých 

ZNK. Podľa vytýčených bodov skontrolujeme, či pri betonáži vodorovných nosných 

konštrukcií nedošlo k posunutiu čakacej výstuže (vytrnovacej). Ak došlo k posunu čakacej 

výstuže a nie je zabezpečené minimálne krytie stanovené PD pristúpime k obsekaniu 

výstuže búracím kladivom. Následne vyhneme výstuže do požadovanej polohy pomocou 

kladiva, páčidla alebo F-kľúča (tzv. krepáku). Každú takúto situáciu musíme konzultovať 

so statikom a technickým dozorom stavebníka. Ak dôjde k nadmernému vybočeniu bude 

vytrnovacia výstuž vyrezaná. Miesto nej bude podľa statického návrhu navŕtaná a na 

chemické kotvu nelepená nová čakacia výstuž. Taktiež je potrebné pripraviť pracovisko 

pre práce na zvislých nosných konštrukciách. Dôraz bude kladení hlavne na zabezpečenie 

voľných okrajov voči pádu zábradlím, čistotu a priechodnosť pracoviska vytvorením 

koridoru. 

V rámci prípravných prác bude tiež vytvorená vzájomná dilatácia jednotlivých 

objektov z minerálnej vlny hr. 30 mm. Táto bude lepená pomocou lepidla na už za 

betónovanú a oddebnenú stenu jedného z objektov ešte pred armovaním priľahlej steny 

druhého objektu. V rámci jedného podlažia sa nachádzajú dve takéto steny oddeľujúce 

jednotlivé objekty. 
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Pre celú etapu hrubej hornej stavby budú po obvode stavby namontované 

skladacie (pracovné) plošiny typu K od firmy Doka.  

Skladacie plošiny typu K 

Tieto plošiny budú slúžiť primárne ako pracovné lešenie , ktoré bude vytvorené po 

celom obvode objektov. Kotvené budú kotevných bodov pripravených v stropných 

doskách. Osádzanie kotevných bodov viď. pracovný postup vodorovných nosných 

konštrukcií hornej stavby. Toto pracovné „lešenie“ bude slúžiť k vykonávaniu prác na 

obvodových konštrukciách a pohybu osôb po okraji stavby. V žiadnom prípade nebudú 

slúžiť na skladovanie materiálu! Plošiny budú osádzané do závesných kónusov. Kónusy 

budú namontované do kotevných bodov v stropných doskách. Pričom k montáži plošiny 

nemôže prísť skôr ako pri dosiahnutí pevnosti v tlaku stropnej konštrukcie 10 MPa. 

Maximálne prípustné zaťaženie na  plošinu je 150 kg/m2 toto nemôže byť v žiadnom 

prípade prekročené. Plošiny sa vyrábajú v dvoch základných dĺžkach a to 3,0 m a 4,5 m. 

Šírka plošiny je 1,2 m. Presný návrh rozmiestnenia týchto plošín spracuje firma Doka. 

Armovanie obvodových a vnútorných stien 1.NP až  8.NP a stĺpov 1.NP 

Armovanie zvislých nosných konštrukcií začne po technologickej prestávke na 

vodorovných nosných konštrukciách (stropy jednotlivých podlaží 1.PP až 8.NP) 

a prípravných prácach. Obecne platí rovnaký postup viazania výstuže ako pri vnútorných 

stenách a stĺpoch spodnej stavby.  

Pri obvodových a vnútorných stenách sa vyviaže prvá vrstva výstuže, v prípade 

dopredu montovanej prvej vrstvy debnenia, tá od debnenia. Následne bude vyviazaná 

druhá vrstva výstuže a dištančné prvky zabezpečujúce rozteč a krytie. Pri armovaní 

obvodových stien bude ako pracovná plocha slúžiť pracovná plošina typu K. Krytie 

výstuže určí statik pre obvodové a vnútorné steny je stanovená na 30 mm a bude 

zabezpečená plastovými dištančnými krúžkami 4-12/30 mm.  

Obrázok F.64 – Doka skladacie plošiny K [78] 
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Stĺpy budú viazané mimo miesta určenia na konštrukčných podstavcoch. Pre stĺpy 

je krytie stanovené statikom na 35 a bude zabezpečená plastovými dištančnými krúžkami 

4-12/35 mm. 

Pozn. Armovanie vnútorných stien obklopujúcich výťahové šachty prebehne až po 

oddebnení šachtových stien a vylepení dilatačnej vrstvy z minerálnej vlny hr. 50 mm na 

lepidlo.  

Pri armovaní stien použijeme len certifikované mobilné hliníkové lešenia 

a rebríky. Po dokončení armatúry stien a všetkých jej súčastí zavoláme technický dozor 

stavebníka, ktorý spolu s majstrom a vedúcim čaty železiarov skontrolujú vyarmované 

steny. Až po odsúhlasení kompletnosti a správnosti armatúry TDS môžeme pokračovať 

ďalšími krokmi procesu (debnenie, betonáž).  

Debnenie obvodových a vnútorných stien 1.NP až  8.NP a stĺpov 1.NP 

Postup debnenia obvodových a vnútorných stien je identický ako pri debnení 

vnútorných stien hrubej spodnej stavby. Je možné použiť oba popisované spôsoby 

zhotovenia obojstranného debnenia. Debniaci systém ostáva rovnaký Framax – Xlife od 

firmy Doka. Naviac sa budú v schodiskových stenách robiť otvory pre osádzanie 

prefabrikovaných schodísk s podestami. Tieto otvory budú konštrukčné, po osadení 

prefabrikátu opatreného hlukovou izoláciou Shock-Tronsole budú dobetónované. Jediný 

rozdiel bude pri debnení obvodových stien 2.NP až 8.NP kedy bude druhá strana 

obojstranného debnenia montovaná z pracovnej plošiny typu K. Zvýšený dôraz bude 

kladený na BOZP počas debnenia obvodových stien, bude sa jednať o práce vo výške.  

Obrázok F.66 – Debnenie obvodovej steny 
zo skladacej plošiny typ K [78] 

Obrázok F.65 – Detail ukotvenia vzpery 340 do plošiny K [78] 
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Betonáž obvodových a vnútorných stien 1.NP až  8.NP a stĺpov 1.NP 

Postup betonáž zvislých nosných konštrukcií hrubej hornej stavby bude rovnaký 

ako pri vnútorných stenách a stĺpoch hrubej spodnej stavby. Naďalej sa budú po betonáži 

do ZNK vkladať systémové puzdrá, ktoré budú slúžiť pri debnení stropov na istenie 

pracovníkov (systém Alsipercha). Čerstvá betónová zmes bude ukladaná za pomoci 

vežových žeriavov a bádií na betón typu 1034C alebo 1016 L12. Doprava čerstvej 

betónovej zmesi na stavenisko bude zabezpečená z betonárne CRH pomocou 

autodomiešavačov MAN TGS 32.420 BB Stetter 8x4, tak aby bola zabezpečená postupnosť 

betonáže bez zbytočného prerušenia. 

Jediný rozdiel pri betonáži stien hrubej hornej stavby oproti stenám hrubej 

spodnej stavby je v receptúre betónu určenej statikom podľa ČSN EN 206+A2. Pre 

obvodové a vnútorné steny rôznych hrúbok (200, 220, 250 mm) je v 1.NP až 3.NP 

navrhnutý ako C 30/37-XC1 (SK)-Cl0,4-Dmax16-S3 a v 4.NP až 8.NP z betónu C 25/30-XC1 

(SK)-Cl0,4-Dmax16-S3. Steny lodžií sú vo všetkých podlažiach z betónu C 30/37-XC3 (SK)-

Cl0,4-Dmax16-S3. Pre stĺpy ostáva receptúra betónu nezmenená a to C 35/45-XC2 (SK)-

Cl0,4-Dmax16-S3. 

Oddebnenie a ošetrovanie obvodových a vnútorných stien 1.NP až  8.NP 

a stĺpov 1.NP 

Postup oddebnenia ostáva pre obvodové a vnútorné steny hornej stavby 

rovnaký,ako pre vnútorné steny spodnej stavby. Pri stĺpoch to platí taktiež. Oddebnenie 

bude možné po dosiahnutí požadovanej pevnosti 10 MPa (prípadne minimálna pevnosť 

schválená statikom). Túto dobu môžeme stanoviť buď skúškou tvrdosti Schmidtovým 

kladivom alebo výpočtom. Orientačný výpočet doby oddebnenia monolitických 

železobetónových  

Postup ošetrovania tiež ostáva nezmenení ošetrovanie bude v súlade so 

všeobecnými zásadami zhrnutými v úvode tejto podkapitoly. V letnom období 

predovšetkým kropením technologickou vodou (po dobu nadobudnutia cca 35 % 

návrhovej pevnosti). V zimnom období a pri poklese teplôt pod 5°C zabetónovanú 

konštrukciu spolu s debnením zaplachtujeme a vyhrievame pomocou dieselových 

agregátov. V prípade potreby povrch betónových konštrukcií po oddebnení chránime 

prekrytím geotextíliou alebo PE fóliou (vysoké/nízke teploty, sneženie, dážď vietor). 
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Po oddebnení budú zo všetkých prestupov po spínacích tyčiach cez obvodové a 

vnútorné steny vymontované kónusy, ktoré je možné opätovne použiť. Prestupy bez 

kónusov budú následne vyplnené plastovými štupľami dodávanými spolu s plastovými 

chráničkami a kónusmi.  Taktiež treba dbať po oddebnení na zabezpečenie voľných hrán 

pádu, najmä po presunutí pracovných plošín o poschodie vyššie. 

F.9.7 Vodorovné nosné konštrukcie hornej stavby 

Vodorovné nosné konštrukcie hrubej hornej stavby sú stropy jednotlivých 

podlaží 1.NP až 8.NP. Všetky stropy majú konštantnú hrúbku (1.NP a 8.NP – 250 mm, 2.NP 

až 7.NP – 200 mm) a sú bezprievlakové. Všetky VNK budú rozdelené na jednotlivé 

pracovné zábery po dohode a odsúhlasení statikom. Všetky VNK budú priebežne debnené, 

armované, betónované, oddebňované a ošetrované. Počas celej doby realizácie VNK 

dbáme na bezpečnosť a poriadok pracoviska. Predovšetkým na okrajoch stavby a v okolí 

voľných hrán, ako aj pri prácach vo výškach nad 1,5 m. 

Prípravné práce pre vodorovné nosné konštrukcie 1.NP až 8.NP 

Po zabetónovaní a oddebnení zvislých nosných konštrukcií (steny, stĺpy) prejdeme 

k postupnému procesu realizácie stropných konštrukcií. Pre zahájením debnenia 

jednotlivých pracovných záberov bude pracovisko vyčistené, zbavené všetkých stenových 

debniacich prvkov, skladovanej výstuže, ochrannej geotextílie, prípadne PE fólie 

chrániacej VNK a iných stavebných materiálov. Od geodeta budú tiež vytýčené výškové 

body na oddebnených ZNK.  

Ďalšie prípravné práce prebehnú po skompletovaní stropného debnenia. Týmito 

prácami je kontrola zabetónovaných obvodových a vnútorných stien a stĺpov, ak došlo 

k prebetónovaniu budú tieto konštrukcie vyzbíjané pomocou búracieho kladiva, aby 

lícovali s hodnou hranou stropnej preglejky. Taktiež bude skontrolovaná poloha čakacej 

výstuže podľa geodetom vytýčených bodov.  

V rámci prípravných prác bude tiež vytvorená vzájomná dilatácia jednotlivých 

vodorovných nosných konštrukcií z minerálnej vlny hr. 30 mm. Týmito konštrukciami sú 

jednotlivé susediace stropy v mieste dilatácie. Táto bude lepená pomocou lepidla na už 

zabetónovanú a oddebnenú stropnú konštrukciu jedného z objektov. Ešte pred 

armovaním priľahlej konštrukcie druhého objektu. V rámci jedného podlažia sa 

nachádzajú dve takéto miesta oddeľujúce jednotlivé objekty.  
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Debnenie vodorovných nosných konštrukcií 1.NP až 8.NP 

 Debnenie stropných dosiek hornej stavby je navrhnuté firmou Doka zo systému 

Dokaflex 1-2-4. Postup montáže bude rovnaký ako pri stropných konštrukciách suterénu 

a bude rešpektovať pracovný postup stanovený dodávateľom debnenie a kladačsské 

plány. Rozdielov bude len pár a zhrniem ich do nasledujúcich odstavcov. 

V rámci debnenia stropnej dosky a bočného debnenia stropnej dosky bude 

zhotovené aj debnenie stropných dosiek lodžií. 

Súčasťou debnenia stropnej dosky bude aj zhotovenie debnenia pre osádzanie 

prefabrikovaného balkónu. Toto bude oproti ploche balkónu rozšírené o 600 mm na 

každú stranu a opatrené konzolovými stĺpikmi pre osadenie zábradlových dosiek hr. 30 

mm v troch radách. Po zhotovení debnenia geodet vytýči prednú polohu balkónu a ten 

bude následne osadený pomocou vežového žeriavu a špeciálnych závesov na prepravu 

prefabrikátov (typ DEHA). 

Do každej stropnej dosky budú osádzané kotevné body pre pracovnú plošinu typu 

K. Tieto kotevné body budú pozostávať z vlnitej kotvy doplnenej o príchytný predstih, 

podložku na uchytenie do debnenia. Táto zostava sa nabije do bočného debnenia čiel 

stropnej konštrukcie v súlade s projektovou dokumentáciu vyhotovenou dodávateľom 

debnenia Doka. Po následnej betonáži, dosiahnutí pevnosti minimálne 10 MPa 

a oddebnení sa do príchytného predstihu našróbuje závesný kónus, ktorý bude plošina 

osadená. Pracovná plošina bude mať viacero využití, napríklad ako pracovné lešenie pre 

realizáciu obvodových stien alebo pre pohyb pracovníkov, nikdy však nebude slúžiť 

k uskladneniu stavebného materiálu. 

Montáž systémovej doka zvierky na debnenie okrajov stropov a následne bočného 

debnenia stropných konštrukcií bude realizované z pracovnej plošiny typu K. Po betonáži 

bude slúžiť plošina taktiež k demontáži bočného debnenia.  

Armovanie vodorovných nosných konštrukcií 1.NP až 8.NP 

Výstuž stropných dosiek bude viazaná rovnakým spôsobom ako pri stropných 

konštrukciách spodnej stavby (3.PP až 1.PP). Postupne bude na dištančné plastové 

podložky vyviazaná spodná vrstva výstuže, následne budú rozmiestnené kovové hady DH 

zabezpečujúce vzdialenosť dolného a horného povrchu výstuže. Na tie bude vyviazaný 
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horný povrch výstuže. Oproti stropným konštrukciám 3.PP až 1.PP budú pomocou B- 

systému zhotovené pri schodiskovom priestore kapsy pre dodatočné osádzanie 

prefabrikovaných zábradlí. Kapsy budú vytvorené v súlade s PD. Taktiež bude do 

stropných dosiek v mieste prechodu na stropné dosky lodžií vkladaný iso-korb 

(termokoš) pre prerušenie tepelného mostu. Výstuž stropných dosiek lodžií bude 

realizovaná hneď po betonáži stropnej dosky. 

Po následnom kompletnom zhotovení výstuže v súlade s PD prebehne kontrola 

majstrom, technickým dozorom stavebníka a vedúcim čaty železiarov, prípadne 

autorským dozorom statika.  

Betonáž vodorovných nosných konštrukcií 1.NP až 8.NP 

Postup betonáže stropných dosiek hrubej hornej stavby bude rovnaký ako pri 

stropných doskách spodnej stavby 3.PP až 1.PP. Jediný rozdiel je v receptúre betónovej 

zmesi, ktorú podľa ČSN EN 206+A2 navrhol statik. Stropné konštrukcie 1.NP až  3.NP sú 

z betónu C 30/37-XC1 (SK)-Cl0,4-Dmax16-S3 a 4.NP až 8.NP z betónu C 25/30-XC1 (SK)-

Cl0,4-Dmax16-S3. Stropné dosky lodžií sú vo všetkých podlažiach z betónu C 30/37-XC3 

(SK)-Cl0,4-Dmax16-S3. a budú betónované ihneď po betonáži stropnej dosky. Tieto 

stropné dosky nie sú leštené. 

Čerstvá betónová zmes bude ukladaná pomocou autočerpadla Schwing 52 SX alebo 

iného typu, podľa dosahu. Autočerpadlo bude opatrené prídavnými hadicami, pre prípad, 

že by bol jeho dosah nedostačujúci. Doprava čerstvej betónovej zmesi na stavenisko bude 

zabezpečená z betonárne CRH pomocou autodomiešavačov MAN TGS 32.420 BB Stetter 

8x4. Počet autodomiešavačov bude minimálne 6 aby bola zaistená plynulosť betonáže bez 

časových prestojov. Návrh a posúdenie typu autočerpadla pre betonáž podsledného 

podlažia som spracoval v prílohe P15 – Posúdenie dosahu autočerpadla pri betonáži 

posledného podlažia 7.NP, 8.NP. 

Ošetrovanie vodorovných nosných konštrukcií 1.NP až 8.NP 

Ošetrovanie stropných dosiek bude v súlade so všeobecnými zásadami zhrnutými 

v úvode tejto podkapitoly. Doporučujem s ošetrovaním začať po skončení procesu 

tuhnutia a to kropením vodou, vodnou parou. Po strojnom zahladení, začatí tvrdnutia 

bude povrch konštrukcie nastriekaný emulziou a následne poliaty vodou a prekrytý 

geotextíliou alebo PE fóliou. Konštrukciu naďalej kropíme vodou v intervaloch aby 
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nedošlo k vysušeniu povrchu. Takto prekrytý a zabezpečený povrch konštrukcie je 

chránení nielen voči poveternostným vplyvom ale aj mechanickému opotrebeniu.   

Oddebnenie vodorovných nosných konštrukcií 1.NP až 8.NP 

Postup oddebnenia stropných dosiek hornej stavby 1.NP až 8.NP bude rovnaký ako 

pri stropoch spodnej stavby 3.PP až 1.PP. Stropný debniaci materiál sa však bude 

z objektu vynášať pomocou špeciálnej plošiny od spoločnosti Peri na to určenej RCS MP. 

Tieto lávky budú dovezená pre každý objekt 2 a osadené v  mieste prefabrikovaných 

balkónov. Plošina sa rozoprie stropnými podperami stojkami do už zrealizovaných VNK. 

  
Obrázok F.67 – Peri nákladná lávka RCS MP [79] 
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F.9.8 Konštrukcie pre vertikálnu dopravu 

Konštrukciami pre vertikálnu dopravu sú rampy v suteréne, ako aj prefabrikované 

schodiská v celom objekte. Súčasťou prefabrikovaných schodísk hornej stavby sú aj 

prefabrikované medzipodesty a prefabrikované schodiskové zábradlia.  

Prefabrikované schodiská sa budú priebežne osádzať počas celej výstavby a to 

vždy poschodie pod debneným stropom, po oddebnení schodiskových stien (keď budem 

debniť strop nad 4.NP, budem osádzať schody 3.NP). 

Počas všetkých prác treba dbať na bezpečnosť v súlade s plánom BOZP 

a systémom kolektívnej ochrany a udržiavať na pracovisku poriadok.  

Prefabrikované schodiská 

Osádzanie prefabrikovaných schodísk v podzemnej garáži  

Pred osadením prefabrikovaného schodiska musí byť realizovaná a oddebnená 

príslušná medzipodesta, schodiskové steny vyššieho podlažia a stropné konštrukcie nad 

a pod medzipodestou. Po oddebnení a spätnom podstojkovaní medzipodesty a stropov 

skontrolujeme tvar a rozmer vytvorených ozubov pre osadenie prefabrikátu. Taktiež 

pomocou rotačného laseru skontrolujeme výšku mezipodesty a ozubov. Do ozubov 

vložíme zvukovo izolačnú podložku. Pred osádzaním prefabrikát skontrolujeme, jeho typ 

a mieru mechanického poškodenia. Následne pomocou vežového žeriavu a špeciálnych 

závesov (typ DEHA) prevezieme prefabrikát zo skládky na miesto uloženia. Prefabrikát 

prevážame v polohe v akej ho budeme osádzať, ku tomu použijeme špeciálne 

„skracovacie reťaze“ zavesené na vežový žeriav. Najskôr osádzame nástupné rameno. 

Rameno uložíme ako prvé do ozubu spodného stropu a následne do ozubu medzipodesty. 

Následne odopneme z vežového žeriavu a skontrolujeme jeho vertikálnu a horizontálnu 

polohu pomocou vodováhy, metra a rotačného laseru. V prípade nepresnosti môžeme 

prefabrikát opätovne zdvihnúť a na izolačnú vložku dať špeciálne plastové dištancie 

rôznych hrúbok aby sme ho po osadení dostali do požadovanej výškovej úrovne. Proces 

opakujeme kým po kontrole nie je rameno polohovo a výškovo správne. Následne 

pokračujeme osadením výstupného ramena rovnakým spôsobom s tým rozdielom, že 

najskôr osadíme prefabrikát do ozubu medzipodesty. Po osadení schodiskových ramien 

na ne namontujeme dočasné zábradlie. Zabezpečíme tým kolektívnu ochranu pri 

vertikálnej vnútrostaveniskovej doprave.  
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Osádzanie prefabrikovaných schodísk a schodiskových zábradlí 

v nadzemných podlažiach 

Pred osadením prefabrikovaného schodiska a zábradlia musí byť realizované a 

oddebnené príslušná schodiskové steny vyššieho podlažia a stropné konštrukcie nad 

a pod podlažím osádzania. Osádzanie bude prebiehať obdobne, ako pri prefabrikovaných 

schodiskách v podzemnej garáži. S tým rozdielom, že medzipodesta v nadzemných 

podlažiach nie je monolitická ale prefabrikovaná a je súčasťou nástupného 

prefabrikovaného ramena. Taktiež sú v prefabrikovaných ramenách vynechané kapsy 

v ktorých dôjde k osadeniu a zmonolitneniu prefabrikovaných zábradlí. Po kontrole 

ozubov, typu prefabrikátu a jeho miery poškodenia začneme s osádzaním. Ako prvé 

osádzame nástupné rameno s medzipodestou, toto uložíme na ozub v spodnej stropnej 

doske následne ho uložíme do vynechaných káps v schodiskovej stene. V kapse bude 

osadené do Shock-Tronsole a po osadení bude kapsa dobetónovaná. Po osadení 

a kontrole nástupného ramena osadíme rameno výstupné. Postup osádzania výstupného 

ramena sa nemení. Po osadení a kontrole výstupného ramena osadíme prefabrikované 

schodiskové zábradlie výstupného ramena do vynechaných káps. Schodiskové zábradlie 

bude polohovo zastabilizované prevarením výstuže vo vynechanej kapse nástupného 

ramena a tiež ratifikačným stabilizátorom upevneným do prefabrikátu, ako aj do 

Obrázok F.68 – Deha záves [80] 
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schodiskovej steny pomocou mechanických Doka expres kotiev. Následne rovnakým 

spôsobom osadíme zábradlie výstupného ramena a dve zábradlia ukladané do stropnej 

konštrukcie nad osádzaným schodiskom. Po osadení všetkých prefabrikovaných prvkov 

jedného podlažia skontrolujeme ich polohu a výšku, následne zalejeme všetky vynechané 

kapsy v prefabrikovaných schodiskových ramenách aj stropnej konštrkukcií, v ktorých 

bola výstuž jednotlivých prvkov prevarená. Po uplynutí 7 dní od zmonolitnenia 

odstránime ratifikačné stabilizátory a diery po expres kotvách vyspravíme. Takto 

zhotovené schodiskové zábradlie nebude potrebovať dočasné zábradlie.  

Rampy v podzemnej garáži 

Rampy budú priebežne realizované so stropmi spodnej stavby, na ktoré vyúsťujú, 

je potrebné mať zabetónované steny vymedzujúce rampu. V nich sa nachádza 

vylamovacia výstuž, ktorou sú s nimi prepojené. 

Debnenie rámp v podzemnej garáži 

Debnenie rámp bude navrhnuté firmou Doka zo systému Dokaflex 1-2-4. Postup 

montáže bude rovnaký ako pri stropných konštrukciách. Sekundárne nosníky budú však 

zaistené proti pohybu pribitím krátkych vzpier zo stavebného reziva. Potom sa na 

sekundárne nosníky rozmiestnia debniace dosky, ktoré prichytíme stavebnými klincami. 

Pri debnení rámp je dôležité zaistenie nosného roštu (primárne a sekundárne nosníky) 

proti pohybu, preklopeniu. Ukotvenie realizujeme pomocou „gurtne s račňou“. Jeden 

koniec gurtne na zdrh prevlečieme v mieste kríženia primárneho a sekundárneho nosník. 

Druhý koniec prekotvíme ku podkladu pomocou mechanických expres kotiev Doka 

a následne stiahneme račňou.  

 

Obrázok F.69 – Zabezpečenie debnenia 
rámp proti kolapsu [76] 
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Po rozmiestnení a uchytený všetkých debniacich dosiek odstránime krycí plech 

vylamovacej výstuže a túto vyhneme do požadovanej polohy. Potom pomocou 

stavebného kompresora vyfúkame všetky nečistoty z rampy do jedného miesta a tam ich 

povysávame pomocou stavebného vysávača.  

Armovanie rámp v podzemnej garáži 

Armovanie rámp bude prebiehať rovnako ako armovanie stropných konštrukcií. 

Jediným rozdielom bude, že po dokončení spodného povrchu bude každých 600 mm 

v priečnom smere (kolmo na smer výstupu) naviazané oceľové pletivo (B-systém), ktoré 

bude počas betonáže brániť betónovej zmesi stekať počas vibrovania. B-systém 

naviažeme na vyrovnaný kovový had DS príslušnej výšky rampy a pevne previažeme so 

spodným, a po zhotovení horného povrchu, horný povrchom výstuže. Následne sa 

rozmiestnia dištančné kovové hady DS a zhotoví sa v súlade s PD horný povrch výstuže. 

Ku hornému povrchu, rampy objektu F, bude naviac naviazaný odporový drôt 

zabezpečujúci vykurovanie rampy počas zimného obdobia.  

Betonáž rámp v podzemnej garáži 

Betonáž rámp bude realizovaná rovnakým spôsobom ako stropné konštrukcie. 

Betón rámp v podzemnej garáži je podľa návrhu statika konštantnej hrúbky 250 mm 

z betónu C30/37-XC2,XA1 (SK)-Cl0,2-Dmax16-S3 s max. priesakom 50 mm a hladeným 

povrchom. Rozdiel bude v tom, že prvá vrstva betónu sa bude ukladať od najnižšieho 

miesta k najvyššiemu a druhá, finálna vrstva sa bude ukladať od najvyššieho miesta ku 

najnižšiemu. 

Povrchová úprava rámp v podzemnej garáži 

Horná hrana rámp v podzemnej garáži je navrhnutá ako strojne leštená. Postup 

hladenia bude rovnaký ako postup hladenia základových dosiek a stropov nad 3.PP a 2.PP. 

Ošetrovanie rámp v podzemnej garáži  

Ošetrovanie rámp bude v súlade so všeobecnými zásadami zhrnutými v úvode 

tejto podkapitoly a bude prebiehať rovnakým spôsobom ako ošetrovanie VNK s leštením 

povrchom 
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Oddebnenie rámp v podzemnej garáži 

Debnenie rámp bude zo systému Dokaflex 1-2-4. Postup oddebňovania bude 

rovnaký, ako pri stropných konštrukciách. S oddebňovaním však začneme až po 

dosiahnutí 28 dňovej pevnosti betónu, ak statik neurčí inak. 

F.10 Kontrola kvality 

Kontrolný a skúšobný plán je podrobne spracovaný v Kapitole G. Kontrolný 

a skúšobný plán pre monolitické konštrukcie. Formulár k tomu plánu sa nachádza 

v prílohách pod označením P16 – Formulár KSP – Monolitické konštrukcie. V tomto bode 

sú jednotlivé kontroly len vypísané. Kontroly pre jednotlivý typ konštrukcií sú označené 

farebne: 

Spoločné kontroly pre všetky monolitické konštrukcie 

Kontroly pre základovú dosku 

Kontroly pre zvislé nosné konštrukcie hrubej spodnej a hornej stavby 

Kontroly pre vodorovné nosné konštrukcie hrubej spodnej a hornej stavby 

F.10.1 Vstupná kontrola 

Kontrola projektovej dokumentácie a súvisiacich dokumentov   

 Kontrola staveniska, pracoviska a ich prevzatie     

 Kontrola stavu, presnosti a geometrie predchádzajúcich prác  

 Kontrola strojov, mechanizácie, náradia a pracovných pomôcok  

 Kontrola betónovej zmesi        

 Kontrola debnenia a jeho uskladnenia     

 Kontrola betonárskej výstuže a jej uskladnenie     

 Kontrola ostatného stavebného materiálu a jeho uskladnenie   

 Kontrola spôsobilosti pracovníkov  

F.10.2 Medzioperační kontrola 

Kontrola pracovných, klimatických podmienok     

 Kontrola spôsobilosti pracovníkov       

 Kontrola prvkov BOZP, kolektívnej ochrany a OOPP    

 Kontrola strojov, mechanizácie, náradia a pracovných pomôcok  
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 Kontrola vytýčenia konštrukcií       

 Kontrola podkladového betónu       

 Kontrola betonárskej výstuže základovej dosky a uzemnenia   

 Kontrola špeciálnych a tesniacich prvkov v základovej doske   

 Kontrola zostavenia debnenia a prestupov základovej dosky   

 Kontrola dodanej čerstvej betónovej zmesi pre základovú dosku  

 Kontrola ukladania a hutnenia čerstvej betónovej zmesi základovej dosky 

 Kontrola ošetrovania základovej dosky a nábehu jej pevnosti  

 Kontrola oddebnenia základovej dosky      

 Kontrola betonárskej výstuže zvislých nosných konštrukcií   

 Kontrola špeciálnych a tesniacich prvkov vo zvislých nosných konštrukciách

 Kontrola zostavenia debnenia a prestupov zvislých nosných konštrukcií 

 Kontrola dodanej čerstvej betónovej zmesi pre zvislé nosné konštrukcie 

 Kontrola ukladania a hutnenia čerstvej betónovej zmesi ZNK   

 Kontrola ošetrovania zvislých nosných konštrukcií a nábehu jej pevnosti 

 Kontrola oddebnenia zvislých nosných konštrukcií    

 Kontrola zostavenia debnenia a prestupov vodorovných nosných konštrukcií

 Kontrola betonárskej výstuže vodorovných nosných konštrukcií  

 Kontrola špeciálnych a tesniacich prvkov vo vodorovných nosných konštrukciách

 Kontrola dodanej čerstvej betónovej zmesi pre vodorovné nosné konštrukcie

 Kontrola ukladania a hutnenia čerstvej betónovej zmesi VNK   

 Kontrola ošetrovania vodorovných nosných konštrukcií a nábehu ich pevnosti

 Kontrola oddebnenia vodorovných nosných konštrukcií   

 Kontrola osadenia prefabrikovaných prvkov 

F.10.3 Výstupná kontrola  

Kontrola geometrie a kvality monolitických konštrukcií    

 Kontrola pevnosti monolitických konštrukcií     

 Kontrola vodonepriepustnosti obvodových konštrukcií spodnej stavby 

 Kontrola dokumentov, dodacích listov a protokolov o skúškach  

 Kontrola čistoty a predanie pracoviska, staveniska 
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F.11 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

Kvôli rozsahu a objemu stavebných prác a účastníkov výstavby bol pre tento 

projekt vypracovaný plán BOZP viď. Kapitola H. Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci pre vybrané stavebné procesy. Na stavenisku budú pracovať len pracovníci 

preškolené z BOZP a systému kolektívnej ochrany. Všetci pracovníci absolvujú školenie 

koordinátorom, stavbyvedúcim alebo jeho zástupcom, po ktorom podpisom potvrdia, že 

boli zoznámení s možnými rizikami a  pravidlami BOZP. Osobné ochranné pracovné 

pomôcky (OOPP) budú používať všetci pracovníci počas pobytu na stavenisku. Na stavbe 

bude bezpečnosť riadiť koordinátor BOZP. Je nutné sa tiež riadiť nasledovnými právnymi 

predpismi a nariadeniami vlády: 

• Zákon č. 205/2020 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, a další související zákony 

• Zákon č. 285/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve 
znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony 

• Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci. A jeho zmenami 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. A jeho novelou 88/2016 
Sb. 

• Vyhláška č. 266/2021 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o 
technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů 

• Nariadením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. A jeho novelizáciou 
Nariadením vlády č.136/2016 Sb.  

• Nariadením vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
při práci – novelizované Nařízením vlády č. 195/2021 Sb.  

• Nariadením vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky 

• Nariadením vlády č. 101/2005 Sb.,o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 

• Nariadením vlády č. 170/2014 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 

• Vyhláška č. 192/2005 Sb., 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 
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• Vyhláška č. 77/1965 Sb., Vyhláška ministerstva stavebnictví o výcviku, 
způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů 

• Nariadením vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

• Nariadenie vlády č. 390/2021 Sb. Nařízení vlády o bližších podmínkách 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a 

dezinfekčních prostředků 

F.12 Ochrana životného prostredia 

Detailnejšie je ochrana životného prostredia riešená v kapitole I. Vybrané body 

certifikácie LEED. 

Negatívne vplyvy z procesu výstavby  na životné prostredie nie je možné úplne 

vylúčiť, no je potrebné ich v čo možno najväčšej miere eliminovať vhodnými opatreniami. 

Najčastejšie vplyvy a spôsoby ich eliminácie sú: 

• Nadmernú hlučnosť vznikajúcu pri realizovaní pracovných procesov sa snažíme 
obmedziť v súlade s opatreniami navrhnutými v prílohe P19 – Hluková štúdia pre 
hluk z výstavby. Napríklad plným oplotením a úpravou pracovnej doby od 8:00 do 
16:30. V prípade prác po 22:00 je treba vopred upovedomiť príslušné úrady, 
prípadne susedov 

• Zvýšenú prašnosť eliminovať hlavne pravidelným čistením vozidiel a 
príjazdových komunikácií a kropením 

• Prípadnému úniku škodlivých látok do podložia predchádzame pravidelnou 
kontrolou stavebných vozidiel a tesnosti barelov na nebezpečné látky ako 
oddebňovací olej. 

• Správnou separáciou a likvidáciou odpadov, prípadne ich recykláciou a spätným 
využitím 

• Plytvaniu, či nadspotrebe energií, pracovných materiálov a pracovných síl sa 
snažíme zabrániť dobrou a jasnou organizáciu prác, dodržiavaním 
technologických predpisov a projektovej dokumentácie a v neposlednom rade 
výberom vhodného materiálu (recyklát na obsypy, atď.)  

• Zbytkový betón z betonáži bude využitý na tvorbu betónovej dlažby a obkladu 
rôznych rozmerov, prípadne bude recyklovaný v recyklačnej nádobe 
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F.12.1 Odpady 

Všetky odpady, ktoré budú vznikať počas výstavby na stavenisku budú riadne 

triedené a ukladané do príslušných kontajnerov. Triedenie a nakladanie s odpadmi ďalej 

upravujú: 

• Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadoch, tento nahrádza:  

o Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
a jeho zmena č. 45/2019 Sb. 

o Vyhláška č. 374/2008 Sb., o přepravě odpadů  

o Vyhláška 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 

o Vyhláška č. 93/2016 Sb., okatalogu odpadů 

o Vyhláška č. 294/2005 Sb.Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na 

skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 

Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 

• Vyhláška č. 8/2021 Sb., o katalogu odpadů (nahradila V. č. 93/2016 Sb.,) 

• Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadoch, končí svoju platnosť ku 31.01.2022 a bude 

nahradený zákonom č. 261/2021 Sb., Zákon, kterým se mění některé zákony v 

souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci.  Ten bude následne 

zmenený zákonom č. 284/2021 Sb., Zákon, kterým se mění některé zákony v 

souvislosti s přijetím stavebního zákona. 



278 
 

F.12.2 Zoznam odpadov na stavenisku 

  

OZN. DRUH ODPADU
SPÔSOB 

LIKVIDÁCIE

FIRMA ZABEZPEČ. 

LIKVIDÁCIU

15 01 02 Plastové obaly Recyklácia
Bratislavská 

recyklačná s.r.o.

15 01 06 Zmesné obaly
Odvoz na 

skládku

FCC Slovensko 

s.r.o.

17 01 01 Betón Recyklácia
Bratislavská 

recyklačná s.r.o.

17 01 07
Zmesy alebo oddelené frakcie betónu, 

tehiel, škridly a keram. Výrobkov
Recyklácia

Bratislavská 

recyklačná s.r.o.

17 02 01 Drevo Recyklácia
Bratislavská 

recyklačná s.r.o.

17 02 03 Plasty Recyklácia
Bratislavská 

recyklačná s.r.o.

17 04 05 Železo a oceľ Recyklácia
Bratislavská 

recyklačná s.r.o.

17 06 04 02 Izolačné materiály na bázi polystyrénu
Odvoz na 

skládku

FCC Slovensko 

s.r.o.

17 09 04

Zmesné stavebné a demolačné odpady 

neuvedené pod číslami 17 09 01; 17 09 02; 

17 09 03 

Odvoz na 

skládku

FCC Slovensko 

s.r.o.

20 03 01 Zmesný komunálny odpad
Odvoz na 

skládku

FCC Slovensko 

s.r.o.

20 03 99 Komunálne odpady inak bližšie neurčené
Odvoz na 

skládku

FCC Slovensko 

s.r.o.

Tabuľka F.6 – Zoznam odpadov na stavenisku [A] 



279 
 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ  
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY  

FAKULTA STAVEBNÍ  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING  

ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ STAVEB  
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND CONSTRUCTION MANAGEMENT  

G. KONTROLNÝ A SKÚŠOBNÝ PLÁN PRE MONOLITICKÉ 

KONŠTRUKCIE 

DIPLOMOVÁ PRÁCE  
DIPLOMA THESIS  

AUTOR PRÁCE  
AUTHOR  

Bc. Peter Janíček  

VEDOUCÍ PRÁCE  
SUPERVISOR  

Ing. RADKA KANTOVÁ, Ph.D.  

BRNO 2022  
 

  



280 
 

Kontrolný a skúšobný plán monolitické konštrukcie 

Kontrolný a skúšobný plán je spracovaný pre kontrolu monolitických 

železobetónových konštrukcií hrubej spodnej a hornej stavby polyfunkčného súboru 

bytových domov BCT1. Formulár k textovej časti sa nachádza v prílohách mojej 

diplomovej práce P16 – Formulár KSP – Monolitické konštrukcie. Tento formulár je možné 

použiť pre kontrolu kvality monolitických základových konštrukcií (základová doska 

a základové steny), zvislých nosných konštrukcií (obvodové a vnútorné steny, stĺpy), ako 

aj vodorovných nosných konštrukcií (jednotlivé stropy, rampy, zabudované 

prefabrikáty). Zoznam všetkých potrebných noriem, vyhlášok, nariadení vlády a zákonov 

sa nachádza vo formulári. 

G.1 Vstupná kontrola  

G.1.1 Kontrola projektovej dokumentácie a súvisiacich dokumentov 

Kontrola bude vykonaná pred začatím stavebných prác na monolitických 

konštrukciách. Hlavný stavbyvedúci, technický dozor stavebníka, koordinátor BOZP, 

prípadne za účasti generálneho projektanta skontrolujú projektovú dokumentáciu 

a všetky príslušné povolenia a doklady ku výstavbe. Kontrolovať pri tom budú platnosť, 

kompletnosť, obsah, realizovateľnosť a rozsah schválenej projektovej dokumentácie.  

Predmetom kontroly je tiež kompletné stavebné povolenie so stanoviskami dotknutých 

orgánov, zmluva o dielo, technologický predpis, výkaz výmer, položkový rozpočet 

a časový plán s bilanciou zdrojov a iné. Kontrolovať sa bude podľa legislatívnych 

dokumentov bližšie špecifikovaných vo formulári. V prípade zistenia nedostatkov či chýb, 

sa chyby budú pripomienkovať generálnemu projektantovi, ktorý je zodpovedný za ich 

odstránenie. Kontrola sa prevedie jednorazovo so záznamom do stavebného denníka. 

G.1.2 Kontrola staveniska, pracoviska a ich prevzatie  

Pred prevzatím staveniska, pracoviska prebehne jeho kontrola hlavným 

stavbyvedúcim, prípadne stavbyvedúcim alebo majstrom za účasti technického dozoru 

stavebníka prípadne geodeta a vedúceho pracovnej čaty. Kontrolovať a porovnávať sa 

bude stav staveniska, pracoviska s technickou správou a výkresmi zariadenia staveniska, 

požiadavkami plánu BOZP a kolektívnej ochrany, platnou legislatívou a inými. Preveruje 

sa pripojenie stavby na technickú a dopravnú infraštruktúru, zabezpečenie staveniska 
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oplotením, uzamykateľnými bránami a dopravným značením, pripravenosť pracovného 

priestoru, staveniskových skládok, sociálne a hygienického zázemia a geodetom vytýčená 

sieť základných bodov. Kontrola sa vykonáva jednorazovo s vyhotovením protokolu 

o predaní, prevzatí staveniska, pracoviska a zápisom do stavebného denníka. 

G.1.3 Kontrola stavu, presnosti a geometrie predchádzajúcich prác 

Kontrola prebehne pred začiatkom realizácie monolitických žb. konštrukcií ako aj 

počas ich realizácie, vždy po dokončení uceleného celku (zvislé nosné konštrukcie 

jedného podlažia), pred začatím ďalšieho (vodorovné nosné konštrukcie nad 

kontrolovanými ZNK). Všetko musí byť v súlade s platnou legislatívou a vybranými 

dokumentami viď. formulár. 

Pred začiatkom realizácie monolitických konštrukcií kontrolujeme presnosť  

výkopu hlavnej stavebnej jamy, zaistenie stien jej výkopov, polohu hlbinného založenia 

na CFA vŕtaných pilótach, únosnosť  a mieru zhutnenie základovej škáry a iné.  

Po dokončení nejakého uceleného celku kontrolujeme úplnosť, presnosť, 

geometriu a kvalitu monolitických konštrukcií a ich súlad s povolenými odchýlkami. 

Medzné odchýlky nesmú prekročiť maximálne povolené odchýlky uvedené v norme ČSN 

EN 13 670 - Provádění betonových konstrukcí pre danú konštrukciu. Taktiež ich súlad 

s technologickým predpisom a projektovou dokumentáciou. Kontrola bude realizovaná 

hlavným stavbyvedúcim, prípadne stavbyvedúcim, ďalej majstrom, technickým dozorom 

stavebníka, prípadne geodetom, statikom a pri základovej škáre aj geotechnikom. 

Výsledky sa zapíšu do stavebného denníka. 

G.1.4 Kontrola strojov, mechanizácie, náradia a pracovných pomôcok 

Pred začiatkom prác musíme skontrolovať, či sa na stavbe nachádzajú všetky 

stroje, mechanizácia, náradie a pracovné pomôcky na vykonávanie požadovaných prác 

v súlade s technologickým predpisom a návrhom strojných zostáv. Následne 

skontrolujeme ich technický stav, spôsobilosť vykonávať prácu, funkčnosť a mieru 

opotrebenia. Kontrolu vykoná strojník za účasti majstra a vedúceho pracovnej čaty. 

Výsledok kontroly sa zapíše do strojného denníka a v prípade zistenej vady, či 

nefunkčnosti do stavebného denníka. 
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G.1.5 Kontrola betónovej zmesi 

Prvotná kontrola betónovej zmesi prebehne pred realizáciou monolitických 

betónových konštrukcií. Účelom tejto kontroly je jednorazovo preveriť statikom 

navrhnuté zloženie čerstvej betónovej zmesi podľa ČSN EN 206+A2 - Beton - Specifikace, 

vlastnosti, výroba a shoda. Podrobnú špecifikáciu jednotlivých betónových zmesí 

doručíme technológovi betonárne CRH, dodávajúcej čerstvú betónovú zmes na 

stavenisko. Ten dané betónové zmesi namieša so surovinami používanými betonárkou 

a podrobí skúškam. Predovšetkým sa budú skúšať vlastnosti čerstvých betónových zmesí 

ako sú nábeh pevnosti, doba spracovateľnosti a výsledné parametre ako pevnosť, 

vodonepriepustnosť a odolnosť voči vplyvom prostredia. Protokoly z testovania 

a certifikáty o zhode zašle statikovi a hlavnému stavbyvedúcemu a technickému dozoru 

stavebníka. O vykonanom testovaní sa spraví zápis do stavebného denníka. 

G.1.6 Kontrola debnenia a jeho uskladnenie  

Prvotná kontrola debniaceho materiálu prebehne pri jeho dodaní na stavenisko. 

Skontroluje sa hlavne jeho súlad s kladačským plánom a objednávkou – kompletnosť, 

technický stav, miera poškodenia a čistota. Dodávané bude v systémových paletách 

prípadne spáskované na podkládkach aby bolo umožnená manipulácia vežovým 

žeriavom. Ďalej sa skontroluje jeho uloženie a skladovanie na príslušnej skládke. Uložené 

bude na podkladových hranoloch alebo v paletách do max. výšky 1,5 m. Pri uložení  bude 

zabezpečený manipulačný priestor min. 700 mm medzi skladovanými prvkami. Súčasťou 

dodania je aj dodací list, na základe ktorého vykoná stavbyvedúci, majster a vedúci 

pracovnej čaty vizuálnu kontrolu a výsledok zapíšu do stavebného denníka. Kontrola sa 

musí vykonať pri každom dodaní a premiestnení debnenia.  

G.1.7 Kontrola betonárskej výstuže a jej uskladnenie  

Prvotná kontrola betonárskej výstuže prebehne pri jej dodaní na stavenisko. 

Skontroluje sa hlavne súlad s PD a objednávkou – kompletnosť, označenie, typ, priemer, 

rozmer. Vizuálne bude tiež skontrolovaná miera korózie, čistota výstuže a uloženie na 

podkládkach zabezpečujúce manipuláciu s vežovým žeriavom. Ďalej sa skontroluje jej 

uloženie a skladovanie na príslušnej skládke. Ukladaná bude výhradne na podkladové 

hranoly, umiestnené od seba tak, aby nedošlo k jej deformácií a kontaktu so zemnou počas 

skladovania. Súčasťou dodania je aj dodací list, na základe ktorého vykoná stavbyvedúci 
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alebo majster a vedúci pracovnej čaty kontrolu a výsledok zapíšu do stavebného denníka. 

Kontrola sa musí vykonať pri každej dodávke výstuže. 

G.1.8 Kontrola ostatného stavebného materiálu a jeho uskladnenie  

Ostatný stavebný materiál (špeciálne a tesniace prvky, dištančné prvky výstuže, 

stavebné rezivo, prefabrikované prvky, spotrebný materiál) bude skontrolovaný pri jeho 

dodaní. Kontroluje sa hlavne jeho súlad s PD a objednávkou - kompletnosť, technický stav, 

typ a mieru poškodenia. Ďalej sa skontroluje jeho uloženie a skladovanie na príslušnej 

skládke, ako aj v uzamykateľných skladoch. Súčasťou dodania je aj dodací list, na základe 

ktorého vykoná stavbyvedúci alebo majster kontrolu a výsledok zapíše do stavebného 

denníka. Kontrola sa musí vykonať pri každej dodávke tohto materiálu. 

G.1.9 Kontrola spôsobilosti pracovníkov 

Pred začiatkom vykonávania príslušnej práce sú všetci pracovníci doložiť doklad 

o zdravotnej a profesnej, odbornej spôsobilosti. U pracovníkov sa kontroluje zdravotný 

stav, odborné vzdelanie, strojnícke a iné preukazy, certifikáty, školenia a iné dokumenty. 

Tiež prebehne školenie všetkých pracovníkov o zásadách kolektívnej ochrany 

a oboznámenie s plánom BOZP. Toto školenie bude vedené koordinátorom BOZP, 

prípadne stavbyvedúcim. Po školení každý pracovník podpisom do záznamu potvrdí, že 

školenie absolvoval a je oboznámený s výstavbou a rizikami z nej vyplývajúcimi. Záznam 

sa vloží do knihy BOZP spolu s kópiami všetkých dodaných dokumentov o spôsobilosti 

pracovníkov.  Do stavebného denníka sa spraví záznam o školení. Kontrola sa vykonáva 

jednorazovo stavbyvedúcim a koordinátorom BOZP.  

G.2 Medzioperačná kontrola  

G.2.1 Kontrola pracovných, klimatických podmienok 

Jedná sa o kontrolu pracovných a klimatických podmienok, počas vykonávania  

prác. Kontrola sa vykonáva každý deň a porovnáva sa  s podmienkami stanovenými 

v pláne BOZP a technologickom predpise. Pracovisko by malo byť čisté a zabezpečené 

systémom kolektívnej ochrany (hrany pádu zábradlím, atď.). Bez potreby špeciálnych 

opatrení sa práca môže vykonávať ak sa teplota pohybuje v rozmedzí od +5 °C do +25 °C, 

viditeľnosť by mala byť minimálne 30 m, rýchlosť vetra maximálne 11 m/s (8 m/s pri 

manipulácií s bremenami vežovými žeriavmi) a nepredpokladajú sa zrážky v podobe 
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dažďa, krupobitia a sneženia. Poveternostné podmienky sa kontrolujú 4x denne a to ráno, 

po obede a dvakrát večer (náhrada za nočné meranie). Kontrolu vykonáva stavbyvedúci 

alebo majster a výsledky zapíše do stavebného denníku a knihy BOZP. 

G.2.2 Kontrola spôsobilosti pracovníkov 

Každý deň sa vykoná námatkovo kontrola pracovníkov na prítomnosť alkoholu či 

omamných látok v tele. Táto kontrola sa vykonáva prevažne dychovou skúškou a 

v prípade podozrenia na užívanie drog krvným testom. Tolerancia alkoholu v dychu, krvi 

je 0,0 ‰, test na drogy musí vyjsť negatívny. V prípade zistenia prítomnosti alkoholu či 

omamných látok  tele pracovníka bude tento okamžite zo staveniska vykázaný. Kontrolu 

vykonáva stavbyvedúci, majster a koordinátor BOZP jej výsledky sa zapíšu do knihy BOZP 

a stavebného denníku. 

G.2.3 Kontrola prvkov BOZP, kolektívnej ochrany a OOPP 

Každý deň bude priebežne počas pracovnej smeny majstrom, stavbyvedúcim 

a koordinátorom BOZP vykonávaná kontrola BOZP, kolektívnej ochrany a OOPP. 

U pracovníkov bude kontrolovaná bezpečnosť pri vykonávaní práce v súlade s plánom 

BOZP a technologickým predpisom aby sa predišlo nehodám a úrazom. Taktiež sa 

u pracovníkov skontroluje používanie predpísaných OOPP a dodržiavanie, 

zabezpečovanie BOZP a kolektívnej ochrany na stavenisku. Zistené nedostatky môžu byť 

zapísané do stavebného denníku alebo knihy BOZP a budú okamžite odstránené. 

G.2.4 Kontrola strojov, mechanizácie, náradia a pracovných pomôcok 

Strojník, vedúci pracovnej čaty a majster každý deň skontrolujú prítomnosť 

strojov, mechanizácie, náradia a pracovných pomôcok na stavenisku. Následne 

skontrolujú ich technický stav, spôsobilosť na výkon práce, funkčnosť, mieru 

opotrebovania, ale aj ich používanie pracovníkmi. Kontrola prebehne vizuálne prípadne 

meraním prevádzkových kvapalín. Raz za mesiac bude taktiež zameraná poloha vežových 

žeriavov. Týmto zameraním sa skontroluje ich sadanie, prípadne posun. Pred každou 

betonážou skontrolujeme funkčnosť ponorných vibrátorov a vibračných lát. V prípade 

betonáže pomocou autočerpadla skontrolujeme jeho správne rozostavenie na spevnej 

ploche a polohu stabilizačných kotiev, pätiek. U náradia kontrolujeme jeho technický stav, 

stav napájacích káblov a funkčnosť. Kontrola prebieha pred, počas aj po používaní strojov 

a jej výsledok sa zapíše do stavebného denníka prípadne do strojného denníka.  
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G.2.5 Kontrola vytýčenia konštrukcií 

Každá nová konštrukcia bude po vytýčení geodetom skontrolovaná. Kontrolovať 

sa bude prevažne stykovacia výstuž, jej poloha a počet, ale aj poloha zabetónovaných 

konštrukcií a ich výškopis. Vytýčenie bude v súlade s PD. Vytýčenie a jeho povolené 

odchýlky musia byť v súlade s normou ČSN 73 0420-2 - Přesnost vytyčování staveb - Část 

2: Vytyčovací odchylky, ČSN 73 0421-1,2 - Přesnost vytyčování staveb - Část 1: Základní 

požadavky; - Část 2: Vytyčovací odchylky, ČSN 73 0212-3 - Geometrická přesnost ve výstavbě. 

Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní stavební objekty, ČSN 73 0210-1 - Geometrická přesnost 

ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost osazení. 

G.2.6 Kontrola podkladového betónu 

Kontrola podkladového betónu prebehne počas a po jeho realizácií. Predovšetkým 

bude skontrolovaná hrúbka podkladového betónu a jeho rovinnatosť. Maximálna 

povolená odchýlka podkladu vo zvislom smere je ± 20 mm, rovinnatosť celého 

podkladového betónu je maximálne 15 mm (absolútna hodnota rozdielov vo zvislom 

smere). Kontrolu vykoná stavbyvedúci alebo majster jednorazovo pred začatím ukladania 

armatúry. V prípade zistenia väčších odchýlok aké povoľuje ČSN 13 670 - Provádění 

betonových konstrukcí bude podkladový betón vybúraný alebo vybrúsený a prevedie sa 

záznam do stavebného denníka. 

G.2.7 Kontrola betonárskej výstuže základovej dosky a uzemnenia 

Stavbyvedúci alebo majster priebežne kontroluje ukladanie výstuže základovej 

dosky. Po kompletizácií výstuže a jej previazaní prizve na celkovú kontrolu betonárskej 

výstuže technický dozor stavebníka, prípadne statika. Kontroluje sa predovšetkým zhoda 

s normou ČSN EN 10 080 - Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná betonářská ocel - 

Všeobecně, ČSN EN 13 670 - Provádění betonových konstrukcí a PD - druh, rozmer (dĺžka, 

profil), tvar, poškodenie koróziou, uloženie podľa projektovej dokumentácie (rozteč 

prútov, zosilnenie, šmyková výstuž), umiestnenie dištančných prvkov a celkovú tuhosť 

a previazanie výstuže. V rámci tejto kontroly sa skontroluje aj poloha a prepojenie 

uzemnenia objektu podľa platnej projektovej dokumentácie.  Výsledok kontroly sa zapíše 

do stavebného denníka.  
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G.2.8 Kontrola špeciálnych a tesniacich prvkov v základovej doske  

Samostatnú kontrolu tvorí kontrola správneho osadenie špeciálnych a tesniacich 

prvkov. Špeciálnymi prvkami sú myslené kotvy pre jednostranné  po obvode základovej 

dosky podľa kladačského výkresu. Systémové tesniace prvky budú umiesťované do 

pracovných škár jednotlivých častí základových dosiek a do styku základovej dosky 

s obvodovými stenami. Kontrolujeme predovšetkým správnosť osadenia a ukotvenia 

prvkov, ich polohu, prepojenie presahmi a odňatie ochrannej fólie podľa podkladov 

dodávateľa a technologického predpisu, prípadne PD. Túto kontrolu vykoná 

stavbyvedúci, majster spolu s technickým dozorom stavebníka. Kontrola prebehne 

vizuálne a meraním, jej výsledky sa zapíšu do stavebného denníka. 

G.2.9 Kontrola zostavenia debnenia a prestupov základovej dosky 

Po doviazaní armatúry a zhotovení systémového debnenia základovej dosky 

prevedie stavbyvedúci alebo majster s technickým dozorom stavebníka a vedúcim 

pracovnej čaty jeho kontrolu. Kontrola  je vykonaná podľa kladačského plánu, prípadne 

platnej projektovej dokumentácie. Predmetom kontroly je geometria (odchýlky podľa 

ČSN EN 13 670 - Provádění betonových konstrukcí), celistvosť, stabilita, správna skladba 

vrátane podpornej konštrukcie, tesnosť, čistota a ošetrenie povrchu debnenia 

separačným olejom. Taktiež skontrolujeme správnosť polohy prestupov cez základovú 

dosku a zabezpečenie pracovných škár voči pretekaniu betónovej zmesi. Záznam 

o kontrole sa zapíše do stavebného denníka.  

G.2.10 Kontrola dodanej čerstvej betónovej zmesi pre základovú dosku 

Betonáž jednotlivých častí základovej dosky začne až po skončení všetkých 

predchádzajúcich kontrol na pokyn stavbyvedúceho alebo majstra. Dodávka čerstvej 

betónovej zmesi bude z betonárne CRH. Každá dodávka bude skontrolovaná. Kontrolovať 

sa bude súlad PD a dodacieho listu. Dodací list musí obsahovať: názov stavby a betonárne, 

číslo dodacieho listu, dátum a čas zámesu zmesi, špecifikáciu betónovej zmesi,  

identifikácia dopravného vozidla, množstvo betónu, prehlásenie o zhode, čas dodania 

betónu na stavbu, začiatok a koniec vykládky betónovej zmesi.  

Čerstvú betónovú zmes na stavbe podrobíme taktiež  skúške konzistencie a to 

skúškou sadnutia kužeľa v súlade s ČSN EN 12 350-1,2 - Zkoušení čerstvého betonu - Část 

1: Odběr vzorků; - Část 2: Zkouška sednutím. Pri betonáži každej časti základovej dosky 



287 
 

odoberiem skúšobné vzorky v tvare kocky s hranou a = 150 mm, ktoré budú testované 

v laboratóriu na nábeh pevnosti, pevnosť po 28 dňoch a hĺbku priesaku vody podľa ČSN 

EN 12 390-1,2,8 - Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 1: Tvar, rozměry a jiné požadavky na 

zkušební tělesa a formy; - Část 2: Výroba a ošetřování zkušebních těles pro zkoušky pevnosti; 

- Část 8: Hloubka průsaku tlakovou vodou. Množstvo odobratých vzoriek a minimálnu 

početnosť odberov stanovíme podľa ČSN EN 206+A2 - Beton - Specifikace, vlastnosti, 

výroba a shoda alebo zmluvy o dielo. Kontrolu vykonáva stavbyvedúci alebo majster, 

privolaný laborant prípadne vedúci pracovnej čaty za účasti technického dozoru 

stavebníka. Všetky dodacie listy a protokoly skúšok sa založia do stavebného denníka. 

G.2.11 Kontrola ukladania a hutnenia čerstvej betónovej zmesi základovej 

dosky 

Ukladanú čerstvú betónovú zmes kontrolujeme počas celej doby betonáže. 

Betonáž by mala prebiehať v súlade s požiadavkami ČSN EN 13 670 - Provádění 

betonových konstrukcí a technologického predpisu, bez väčších prestávok, kontinuálne. 

Betonáž je treba prispôsobiť aktuálnym klimatickým podmienkam a prípadne zabezpečiť 

opatrenia v súlade s TP.  

Jedná sa hlavne o kontrolu doby ukladania (nesmie prekročiť 90 min.) v mieste 

ukladania a to, či je betón ukladaný z výšky do 1,5 m, aby nedošlo k rozmiešaniu jeho 

zložiek. Ďalej kontrolujeme rovnomernosť jeho ukladania, a nadväzovanie jednotlivých 

vrstiev a riadne zavibrovanie ponorným vibrátorom. Ukladanie a vibrovanie prebieha 

rovnomerne vo vrstvách maximálnej výšky 300-500 mm, doba vibrovania má by nemala 

byť príliš krátka (nedostatočné zavibrovanie) ani príliš dlhá (rozmiešanie betónovej 

zmesi a únik cementového mlieka). Rýchlosť ponárania a vyťahovania ponorného 

vibrátora by mala byť 5-8 cm/s. Taktiež kontrolujeme dostatočné obetónovanie 

tesniacich prvkov v pracovných škárach častí základovej dosky. Kontrolu vykonáva 

stavbyvedúci alebo majster, technický dozor stavebníka a vedúci pracovnej čaty. 

Výsledok kontroly sa zapíše do stavebného denníka. 

G.2.12 Kontrola ošetrovania základovej dosky a nábehu ich pevnosti  

Kontrola prebieha od uloženia betónovej zmesi na podkladový betón do debnenia. 

Prvotne je treba zavädnutý betón ochrániť proti nepriaznivým poveternostným vplyvom 

(vietor, slnečné žiarenie, vysoká/ nízka teplota, dážď), taktiež proti nadmernému 
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odparovaniu zámesovej vody a vzniku trhlín. Čerstvý betón po strojnom zaleštení 

chránime postriekaním emulziou proti nadmernému vyparovaniu zámesovej vody, 

prekrytím fóliou alebo vlhčenou geotextíliou, v zimnom období zaplachtovaním 

a vykurovaním. Opatrenia vždy závisia podľa aktuálnych klimatických podmienok, ktoré 

sú každodenne monitorované. Priebežne vykonávame aj kontrolu pevnosti v tlaku betónu 

pomocou Schmidtovho kladiva v súlade s ČSN 73 1373 - Nedestruktivní zkoušení betonu - 

Tvrdoměrné metody zkoušení betonu, po dosiahnutí potrebnej pevnosti betónu 10 MPa, 

stanovenej statikom a povolení TDS začneme s oddebňovaním. Trieda ošetrovania 

základovej dosky by mala byť stanovená statikom. Kontrolu vykoná stavbyvedúci alebo 

majster prípadne stavebný dozor stavebníka s následným zápisom do stavebného 

denníka. 

G.2.13 Kontrola oddebnenia základovej dosky  

Oddebnenie základovej dosky prebehne až po dosiahnutí jej pevnosti 10 MPa 

v tlaku a súhlasom technického dozoru stavebníka. Oddebňovať  sa bude v súlade 

s technologickým predpisom a pracovným postupom dodávateľa systémového debnenia. 

Kontrola oddebnenia bude prebiehať vizuálne a priebežne. Kontrolu vykonáva majster 

a vedúci pracovnej čaty a záznam bude v stavebnom denníku. 

G.2.14 Kontrola betonárskej výstuže zvislých nosných konštrukcií 

Stavbyvedúci alebo majster priebežne kontroluje viazanie výstuže zvislých 

nosných konštrukcií (obvodových a vnútorných stien a stĺpov). Po kompletizácií výstuže 

a jej previazaní prizve na celkovú kontrolu betonárskej výstuže technický dozor 

stavebníka, prípadne statika. Kontroluje sa predovšetkým zhoda s normou ČSN EN 10 080 

- Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná betonářská ocel - Všeobecně, ČSN EN 13 670 - 

Provádění betonových konstrukcí a PD - druh, rozmer (dĺžka, profil), tvar, poškodenie 

koróziou, uloženie podľa projektovej dokumentácie (rozteč prútov, položky pre 

nadväzujúce konštrukcie vyšších podlaží, počet prútov, olemovanie prestupov, 

zosilnenie), umiestnenie dištančných prvkov a celkovú tuhosť a previazanie výstuže. 

Taktiež odklon od zvislice a poloha voči vytýčeným bodom na vodorovnej nosnej 

konštrukcii. Výsledok kontroly sa zapíše do stavebného denníka.  
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G.2.15 Kontrola špeciálnych a tesniacich prvkov vo zvislých nosných 

konštrukciách  

Špeciálnymi prvkami sú vylamovacia výstuž, dilatácia objektov tvorená v spodnej 

stavbe extrudovaným polystyrénom XPS a v hornej stavbe minerálnou vlnou hrúbky 30 

a 50mm a  šmykové trny osádzané do vnútorných stien hornej stavby. Kontrola tesniacich 

prvkov bude vykonávaná len pri obvodových stenách hrubej spodnej stavby. Samostatnú 

kontrolu tvorí kontrola správneho osadenie špeciálnych a tesniacich prvkov. Systémové 

tesniace prvky budú umiesťované do pracovných a nepravých škár jednotlivých 

obvodových stien. Kontrolujeme predovšetkým správnosť osadenia a ukotvenia prvkov, 

ich polohu, prepojenie presahmi a odňatie ochrannej fólie podľa podkladov dodávateľa 

a technologického predpisu, prípadne PD. Túto kontrolu vykoná stavbyvedúci, majster 

spolu s technickým dozorom stavebníka. Kontrola prebehne vizuálne a meraním, jej 

výsledky sa zapíšu do stavebného denníka. 

G.2.16 Kontrola zostavenia debnenia a prestupov zvislých nosných konštrukcií 

Kontrola bude prebiehať počas a po zostavení systémového debnenia zvislých 

nosných konštrukcií.  Počas sa bude kontrolovať predovšetkým súlad s kladačským 

plánom a pracovným postupom výrobcu debnenia zhrnutom v technologickom predpise, 

ale aj osádzanie prestupov zvislých nosných konštrukcií, ich polohu a krytie výstuže v ich 

okolí. Po zostavení debnenia sa skontroluje geometria (odchýlky podľa ČSN EN 13 670 - 

Provádění betonových konstrukcí), celistvosť, stabilita, správna skladba celku vrátane 

podpornej konštrukcie, tesnosť, čistota a ošetrenie povrchu debnenia separačným 

olejom. Taktiež skontrolujeme osadenie betonárskych lávok a zabezpečenie pracovných 

škár voči pretekaniu betónovej zmesi. Kontrolu vykonáva majster, stavbyvedúci, 

technický dozor stavebník a vedúci pracovnej čaty. Záznam o kontrole sa zapíše do 

stavebného denníka.  

G.2.17 Kontrola dodanej čerstvej betónovej zmesi pre zvislé nosné konštrukcie 

Kontrola je identická s kontrolou G.2.10 – Kontrola dodanej čerstvej betónovej zmesi 

pre základovú dosku. Jediným rozdielom je, že betón zvislých nosných konštrukcií 

netestujeme v laboratóriu na nábeh pevnosti a vzorky pre skúšku priesaku budú 

odoberané len z obvodových stien spodnej stavby. 
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G.2.18 Kontrola ukladania a hutnenia čerstvej betónovej zmesi zvislých 

nosných konštrukcií 

Ukladanú čerstvú betónovú zmes kontrolujeme počas celej doby betonáže. 

Betonáž by mala prebiehať v súlade s požiadavkami ČSN EN 13 670 - Provádění 

betonových konstrukcí a technologického predpisu, bez väčších prestávok, kontinuálne. 

Betonáž je treba prispôsobiť aktuálnym klimatickým podmienkam a prípadne zabezpečiť 

opatrenia v súlade s TP.  

Jedná sa hlavne o kontrolu doby ukladania (nesmie prekročiť 90 min.) v mieste 

ukladania a to, či je betón ukladaný z výšky do 1,5 m, aby nedošlo k rozmiešaniu jeho 

zložiek. Ďalej kontrolujeme rovnomernosť jeho ukladania, a nadväzovanie jednotlivých 

vrstiev a riadne zavibrovanie ponorným vibrátorom. Ukladanie a vibrovanie prebieha 

rovnomerne vo vrstvách maximálnej výšky 300-500 mm, doba vibrovania má by nemala 

byť príliš krátka (nedostatočné zavibrovanie) ani príliš dlhá (rozmiešanie betónovej 

zmesi a únik cementového mlieka). Rýchlosť ponárania a vyťahovania ponorného 

vibrátora by mala byť 5-8 cm/s. Taktiež kontrolujeme dostatočné obetónovanie 

tesniacich prvkov v pracovných a nepravých škárach obvodových stien spodnej stavby. 

Na konci betonáže zmeriame výšku zabetónovanej ZNK by nedošlo k jej prebetónovaniu 

alebo podbetónovaniu. Kontrolu vykonáva stavbyvedúci alebo majster, technický dozor 

stavebníka a vedúci pracovnej čaty. Výsledok kontroly sa zapíše do stavebného denníka. 

G.2.19 Kontrola ošetrovania zvislých nosných konštrukcií a nábehu ich 

pevnosti  

Kontrola prebieha od uloženia betónovej zmesi do debnenia zvislých nosných 

konštrukcií. Prvotne je treba zavädnutý betón v debnení ochrániť proti nepriaznivým 

poveternostným vplyvom (vietor, slnečné žiarenie, vysoká/ nízka teplota, dážď). 

Opatrenia vždy závisia podľa aktuálnych klimatických podmienok, ktoré sú každodenne 

monitorované. Priebežne vykonávame aj kontrolu pevnosti v tlaku betónu pomocou 

Schmidtovho kladiva v súlade s ČSN 73 1373 - Nedestruktivní zkoušení betonu - 

Tvrdoměrné metody zkoušení betonu. Po dosiahnutí potrebnej pevnosti betónu 10 MPa, 

stanovenej statikom a povolení TDS začneme s oddebňovaním. Trieda ošetrovania ZNK 

by mala byť stanovená statikom. Ošetrovanie kropením vodou prebieha až po oddebnení 
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zvislých nosných konštrukcií. Kontrolu vykoná stavbyvedúci alebo majster prípadne 

stavebný dozor stavebníka s následným zápisom do stavebného denníka. 

G.2.20 Kontrola oddebnenia zvislých nosných konštrukcií  

Oddebnenie zvislých nosných konštrukcií prebehne až po dosiahnutí jej pevnosti 

10 MPa v tlaku (pevnosť kontrolujeme Schmidtovým kladivom). Oddebňovať  sa bude až 

po súhlase technického dozoru stavebníka v súlade s technologickým predpisom 

a pracovným postupom dodávateľa systémového debnenia. Kontrola oddebnenia bude 

prebiehať vizuálne a priebežne. Kontrolu vykonáva majster a vedúci pracovnej čaty 

a záznam bude v stavebnom denníku. 

G.2.21 Kontrola zostavenia debnenia a prestupov vodorovných nosných 

konštrukcií 

Kontrola bude prebiehať počas a po zostavení systémového debnenia 

vodorovných nosných konštrukcií.  Počas sa bude kontrolovať predovšetkým súlad 

s kladačským plánom a pracovným postupom dodávateľom debnenia zhrnutom 

v technologickom predpise. Po zostavení debnenia sa skontroluje geometria (odchýlky 

podľa ČSN EN 13 670 - Provádění betonových konstrukcí), celistvosť, stabilita, správna 

skladba celku vrátane podpornej konštrukcie, tesnosť, čistota a ošetrenie povrchu 

debnenia separačným olejom. Taktiež skontrolujeme osadenie šachtových plošín. Po 

kompletnom vyviazaní betonárskej výstuže vodorovných nosných konštrukcií 

skontrolujeme osadenie prestupov, ich polohu a krytie výstuže v ich okolí a zabezpečenie 

pracovných škár voči pretekaniu betónovej zmesi. Taktiež je veľmi dôležité tesne pred 

betonážou skontrolovať doplnenie, zahustenie stjok s pridržiavacími hlavami podľa 

kladačského plánu aby nedošlo počas betonáže ku kolapsu stropného debnenia. Kontrolu 

vykonáva majster, stavbyvedúci, technický dozor stavebník a vedúci pracovnej čaty. 

Záznam o kontrole sa zapíše do stavebného denníka.  

G.2.22 Kontrola betonárskej výstuže vodorovných nosných konštrukcií 

Táto kontrola je identická s kontrolou G.2.7 – Kontrola betonárskej výstuže 

základovej dosky a uzemnenia. 
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G.2.23 Kontrola špeciálnych a tesniacich prvkov vo vodorovných nosných 

konštrukciách  

Špeciálnymi prvkami sú vylamovacia výstuž, dilatácia objektov tvorená v spodnej 

stavbe extrudovaným polystyrénom XPS a v hornej stavbe minerálnou vlnou hrúbky 30 

a 50mm a  šmykové trny osádzané do miest dilatácie stropov. Taktiež kotvy pre 

jednostranné debnenia osádzané do stropu nad 3.PP a 2.PP ako aj kotevné body pre 

pracovnú plošinu typu K osádzané do stropných konštrukcií hornej stavby. Kontrola 

tesniacich prvkov bude vykonávaná len pri stropoch hrubej spodnej stavby. Samostatnú 

kontrolu tvorí kontrola správneho osadenie špeciálnych a tesniacich prvkov. Systémové 

tesniace prvky budú umiesťované do pracovných škár jednotlivých obvodových stien. 

Kontrolujeme predovšetkým správnosť osadenia a ukotvenia prvkov, ich polohu, 

prepojenie presahmi a odňatie ochrannej fólie podľa podkladov dodávateľa 

a technologického predpisu, prípadne PD. Túto kontrolu vykoná stavbyvedúci, majster 

spolu s technickým dozorom stavebníka. Kontrola prebehne vizuálne a meraním, jej 

výsledky sa zapíšu do stavebného denníka. 

G.2.24 Kontrola dodanej čerstvej betónovej zmesi pre vodorovné nosné 

konštrukcie 

Kontrola je identická s kontrolou G.2.10 – Kontrola dodanej čerstvej betónovej zmesi 

pre základovú dosku. Jediným rozdielom je, že betón vodorovných nosných konštrukcií 

netestujeme v laboratóriu na nábeh pevnosti a vzorky pre skúšku priesaku budú 

odoberané len zo stropných konštrukcií a rámp spodnej stavby. 

G.2.25 Kontrola ukladania a hutnenia čerstvej betónovej zmesi vodorovných 

nosných konštrukcií 

Kontrola je identická s kontrolou G.2.11 – Kontrola ukladania a hutnenia čerstvej 

betónovej zmesi základovej dosky. 

G.2.26 Kontrola ošetrovania vodorovných nosných konštrukcií a nábehu ich 

pevnosti  

Kontrola je identická s kontrolou G.2.12 – Kontrola ošetrovania základovej dosky 

a nábehu jej pevnosti. Rozdiel je len v tom, že vodorovné nosné konštrukcie hornej stavby 
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a stropné konštrukcie nad 1.PP nie sú navrhované ako strojne leštené, preto nebudú 

nastriekané emulziou, ale len zakryté Pe  fóliou alebo geotextíliou a zakropné. Taktiež pri 

kontrole nábehu pevnosti a následnom povolení oddebňovania vodorovných nosných 

konštrukcií je potrebné dosiahnuť 70% návrhovej pevnosti betónu v tlaku, ak statik 

neurčí inak.  

G.2.27 Kontrola oddebnenia vodorovných nosných konštrukcií  

Oddebnenie vodorovných nosných konštrukcií prebehne až po dosiahnutí 70% 

pevnosti v tlaku (pevnosť kontrolujeme Schmidtovým kladivom). Oddebňovať  sa bude 

až po súhlase technického dozoru stavebníka v súlade s technologickým predpisom 

a pracovným postupom dodávateľa systémového debnenia. Po odstránení stropného 

debnenia je treba dbať na spätné podstojkovanie a následné redukcie stropných podpôr 

(stojek) až po dosiahnutie 28 dňovej pevnosti betónu v tlaku. Pri rampách je potrebné 

konzultovať začiatok oddeňovania so statikom. Kontrola oddebnenia bude prebiehať 

vizuálne a priebežne. Kontrolu vykonáva majster a vedúci pracovnej čaty a záznam bude 

v stavebnom denníku. 

G.2.28 Kontrola osadenia prefabrikovaných prvkov 

Prefabrikovanými prvkami na stavbe budú balkóny, schodiskové ramená 

v podlažiach hornej stavby doplnené o medzipodesty a schodiskové zábradlia. 

Prefabrikáty budú vyrábané mimo staveniska vo výrobni na to určenej podľa ČSN EN 

13 670. Po dovezení na stavenisko bude skontrolovaná ich súlad s PD a objednávkou, 

kvalita, rozmer. Po osadení na miesto zabudovania bude skontrolovaná ich poloha podľa 

PD, rovinatosť a stabilita. Prefabrikované prvky musia byť v súlade s ČSN 73 2480 - 

Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí. Kontrolu každého prefabrikátu 

vykoná stavbyvedúci alebo majster za prítomnosti stavebného dozoru stavebníka. 

G.3 Výstupná kontrola  

G.3.1 Kontrola geometrie a kvality monolitických konštrukcií 

Po kompletnom oddebnení monolitických železobetónových konštrukcií najskôr 

vizuálne skontrolujeme ich povrch. Povrch musí byť bez výrazných dutín, štrkových 

hniezd, trhlín (okrem miest, kde je so vznikom trhlín počítané – systém riadených trhlín) 

a iných nedokonalostí. Po vizuálnej kontrole pristúpime ku kontrole rozmerov, rovinnosti 
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a dotvarovania konštrukcií. Medzné odchýlky nesmú prekročiť maximálne povolené 

odchýlky uvedené v norme ČSN EN 13 670 - - Provádění betonových konstrukcí. Vizuálnu 

kontrolu vykoná stavbyvedúci s technickým dozorom stavebníka. Kontrolu rozmerov 

vykonáva geodet presným zameraním za účasti stavbyvedúceho a technického dozoru 

stavebníka, prípadne projektanta. Po skončení kontroly sa vytvorí záznam do stavebného 

denníka.  

G.3.2 Kontrola pevnosti monolitických konštrukcií 

Kontrola bude vykonaná v laboratóriu ako aj na stavenisku a to po dosiahnutí 28 

dňoch od betonáže monolitickej žb. konštrukcie. Na stavbe vykonáme len kontrolu 

pevnosti a to nedeštruktívne, pomocou Schmidtovho kladiva v súlade s ČSN EN 73 1373 - 

Nedestruktivní zkoušení betonu - Tvrdoměrné metody zkoušení betonu. V laboratóriu budú 

okrem kontroly pevnosti deštruktívnou skúškou vykonané aj ďalšie požadované skúšky 

na skúšobných vzorkách v tvare kocky s hranou a = 150 mm odoberaných priebežne 

počas betonáži na stavbe. Týmito skúškami sú napríklad krivka nábehovej pevnosti pri 

ZD, alebo maximálny priesak pri obvodových konštrukciách spodnej stavby. Tieto budú 

vykonané na základe ČSN EN 12 390- 1,2,3,8 - Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 1: Tvar, 

rozměry a jiné požadavky na zkušební tělesa a formy; - Část 2: Výroba a ošetřování 

zkušebních těles pro zkoušky pevnosti; - Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles; - Část 8: 

Hloubka průsaku tlakovou vodou.  

Následne porovnáme výsledky meraní vykonaných na stavbe a v laboratóriu 

s návrhovými hodnotami z PD. O skúškach sa vytvorí protokol, ktorý bude evidovaný 

v stavebnom denníku. Skúšku na stavbe vykoná stavbyvedúci za účasti technického 

dozoru stavebníka  prípadne statika. Skúšku v laboratóriu vykoná laborant. 

G.3.3 Kontrola vodonepriepustnosti obvodových konštrukcií spodnej stavby 

Kontrola vodonepriepustnosti obvodových konštrukcií spodnej  stavby sa 

uskutoční po vypnutí a demontáži systému čerpacích studní. Po ich vypnutí dôjde 

k zdvihnutiu hladiny podzemnej vody do pôvodnej výšky nad základovú škáru objektu. 

Obvodové konštrukcie spodnej stavby budú vystavené jej účinkom. Kontrola bude 

prebiehať jednorazovo a to vizuálne. Kontrolovať sa budú prípadné viditeľné priesaky 

cez pracovné a nepravé škáry, prípadne cez nadmerné trhliny vzniknuté dotvarovaním 

spodnej stavby. Kontroly sa zúčastní stavbyvedúci, majster a technický dozor stavebníka. 
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Pri nadmernom výskyte priesakov dôjde k zainiektovaniu daného okruhu poistnej 

injektáženej hadičky osadenej v pracovnej škáre. O kontrole sa spraví zápis do 

stavebného denníka. 

Prípadne je možná kontrola zátopovou skúškou, ak to určí zmluva o dielo. Táto 

skúška je finančne a časovo nákladná. V bežnej praxi sa často nevyskytuje, ak nejde 

o stavby s vyšším významom (vodohospodárske stavby).  

G.3.4 Kontrola dokumentov, dodacích listov a protokolov o skúškach 

V rámci výstupnej kontroly je pred predaním staveniska, pracoviska potrebné 

zosumarizovať všetky dokumenty potrebné k jeho bezproblémovému predaniu 

technickému dozoru stavebníka. Týmito dokumentami sú protokoly o vykonaných 

skúškach a meraniach, záverečné zameranie stavby, zaznamenané zmeny počas výstavby, 

dodacie listy, technické listy a protokoly o zhode materiálov a iné. Pred odovzdaním je 

potrebná ich kontrola, súlad s technologickým predpisom, projektovou dokumentáciou 

a zmluvou o dielo. Toto bude mať na starosti hlavný stavbyvedúci, stavbyvedúci 

a majster, ktorý následne všetky dokumenty poskytnú technickému dozoru stavebníka. 

G.3.5 Kontrola čistoty a predanie pracoviska, staveniska 

Po dokončení jednotlivých monolitických konštrukcií sa pracovisko vyčistí od 

nepotrebného stavebného materiálu, debniaceho materiálu a odpadu. Následne bude 

pracovisko predané pre nadväzujúce stavebné práce. Kontrolu vykonáva stavbyvedúci, 

prípadne majster spolu s vedúcimi pracovných čiat, ktoré na pracovisku vykonávali práce. 

Výsledok kontroly sa zapíše do stavebného denníku.  

Po skončení všetkých monolitických železobetónových konštrukcií, vrátení 

všetkého debniaceho materiálu, odvezení zvyšného stavebného materiálu a odpadu, 

odstránení vád a nedorobkov zistených počas výstavby technickým dozorom stavebníka, 

prípadne statikom či projektantom dôjde k predaniu a prevzatiu staveniska. Na predaní 

sa zúčastní hlavný stavbyvedúci a technický dozor stavebníka. Súčasťou predania 

a prevzatia bude spísanie protokolu a prípadných vád a nedorobkov.  
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H.1 Základné identifikačné údaje o stavbe  

H.1.1 Údaje o stavbe  

Názov stavby:   Polyfunkčný súbor bytových domov BCT1,

 Miesto stavby:   Bratislava - Nivy, Ružinov   

      ulice Košická, Svätoplukova, Paričková 

 Kraj:     Bratislavský kraj    

 Katastrálny úrad:   Bratislava II – Nivy     

Parcely číslo: 9747/1; 9744/6; 9747/5; 9747/24; 9747/41; 

9747/46; 9747/47; 9747/48; 9747/49; 

9747/50; 9747/51; 9747/53; 

Charakter stavby:   Novostavba     

 Účel stavby:    Polyfunkčný     

 Predpokladané zahájenie:  03/2022     

 Predpokladané ukončenie:  05/2024     

 Celková zastavaná plocha:  5 625,9 m2     

 Obostavaný priestor:  153 872,3 m3 

H.1.2 Údaje o účastníkoch výstavby 

Stavebník:  ZWIRN area s.r.o    

 IČO: 51811391;    

 Račianska 153/A, 831 54 Bratislava 

Autor návrhu:  Compass, s.r.o   

 Ing.arch Juraj Benetin a kolektív 

Generálny Projektant:  Proma, s.r.o    

 IČO: 25119966   

 Tomášikova 64, 831 04 Bratislava 

Zhotoviteľ hrubej  stavby:   YIT Slovakia a.s.   

 IČO: 35 718 625  

 Račianska 153/A, 831 54 Bratislava 
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H.1.3 Informácie o stavbe 

Jedná sa o novostavbu súboru polyfunkčných prevažne bytových domov so 

súhrnným označením BCT1 (Bývalá Cvernova Továreň 1), ktoré sa nachádzajú 

v katastrálnom území Bratislava II -Nivy. Ohraničená je ulicami Košická, Páričkova a už 

jestvujúcimi stavebnými objektami predchádzajúcej výstavby (pozemné garáže 

a námestie Pradiareň a obslužná komunikácia BCT 0). Súbor sa skladá zo 4 hlavných 

stavebných objektov (podzemné garáže, bytový dom AB, bytový dom CD a bytový dom 

EF). Bytové domy AB, CD, EF sú umiestené na spoločnom suteréne, ktorý je založený 

v dvoch výškových úrovniach. Spoločný suterén má 3 podzemné podlažia a plní funkciu 

prevažne podzemnej garáže a technického zázemia. Až v úrovni 1.NP sa budova člení na 

jednotlivé bytové domy, ktoré tvoria samostatné dilatačné celky. 1.NP je určené pre 

polyfunkčné účely a 2.NP až 8.NP sú určené pre bytové jednotky. Súbory bytových domov 

sa tvarovo líšia no výškovo majú všetky 6 typických nadzemných podlaží a 8. pôdorysne 

uskočené nadzemné podlažie. Podrobnejšie informácie o hlavných stavebných objektoch 

viď. A.4.2 Charakteristika hlavných stavebných objektov. 

Témou mojej diplomovej práce je realizácia etapy hrubej stavby polyfunkčného 

súboru bytových domov BCT1. Hrubú stavbu som rozdelil na 4 technologické podetapy. 

Týmito podetapami sú: predvýkop a zaistenie stien výkopov, hlavný výkop a špeciálne 

zakladanie, hrubá spodná stavba, hrubá horná stavba a zastrešenie. Bližšia špecifikácia 

konštrukčného systému a materiálovej charakteristiky viď. A.4.5 Konštrukčné riešenie 

hlavných stavebných objektov. 

H.2 Odôvodnenie pre spracovanie plánu BOZP 

Plán BOZP pre polyfunkčný súbor bytových domov BCT1 v Bratislave je nutné 

vypracovať. To z dôvodu, že na stavbe bude pracovať viac než 20 fyzických osôb po dobu 

dlhšiu ako 30 pracovných dní, ďalej pracnosť bude vyššia než 500 pracovných dní 

v prepočte na jednu fyzickú osobu a taktiež na základe prác uvedených v prílohe č.5 NV 

591/2006 Sb. Týmito prácami sú:  

5. Práce, pri ktorých hrozí pád z výšky alebo do voľnej hĺbky viac než 10 m. 

 11. Práce spojené s montážou a demontážou ťažkých konštrukčných stavebných 

dielov kovových, betónových, a drevených určených pre trvalé zabudovanie do stavby. 
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Podmienky pre vypracovanie plánu BOZP sú dané podľa Zákona č. 88/2016 Sb. 

§15 odst. 2. Zadávateľ, stavebník musí zaistiť jeho vypracovanie v požadovanom rozsahu 

podľa druhu a veľkosti počas prípravy stavby. Plán BOZP bude vypracovaný 

koordinátorom BOZP a pred predaním pracoviska bude predložený stavbyvedúcemu. 

Ďalej bude počas stavby neustále aktualizovaný. 

Podľa Zákona č. 88/2016 Sb., § 14 odst. 1, určuje zadávateľ stavby potrebný počet 

koordinátorov BOZP a to z dôvodu, že na stavenisku budú pôsobiť zamestnanci viac ako 

jedného zhotoviteľa. Zadávateľ je taktiež povinný doručiť písomné oznámenie o zahájení 

prác na príslušný OIP (okresný inšpektorát práce) a to najskôr do 8 dní pred predaním 

staveniska zhotoviteľovi. Koordinátor musí byť určený pri príprave stavby od zahájenia 

prác na spracovávaní PD pre stavebné konanie do jej ho predania zadávateľovi stavby. Pri 

realizácií stavby od prevzatia staveniska prvým zhotoviteľom do prevzatia dokončenej 

stavby zadávateľom stavby. Činnosť koordinátora pri príprave a realizácií stavby bude 

vykonávať rovnaká osoba. 

Na stavenisku budú pracovať len osoby preškolené z BOZP. Všetci pracovníci 

absolvujú školenie koordinátorom, stavbyvedúcim alebo odborníkom v oblasti BOZP. 

Pracovníci budú oboznámení s pravidlami bezpečnosti, kolektívnej ochrany 

a podmienkami stavby. Taktiež ako majú postupovať v prípade úrazu alebo rizikovej 

situácie. Každý pracovník má povinnosť upozorniť vedúceho pracovníka na prípadné 

nedostatky v BOZP, ktoré budú následne odstránené. Po školení podpisom potvrdia, že 

boli zoznámení s pravidlami BOZP a možnými rizikami. Osobné ochranné pracovné 

pomôcky (OOPP) budú používať všetci pracovníci počas pobytu na stavenisku.  

O kontrolu bezpečnosti na stavenisku sa stará koordinátor BOZP, ale aj vedúci pracovníci. 

Ak budú počas tejto kontroly zistené nedostatky či pochybenie pracovníkov, budú 

nedostatky odstránené a pracovníci opätovne preškolení. Pracovníci sa budú ďalej každý 

deň ráno zúčastňovať ranného rozdelenia prác, na ktorom budú informovaní o prácach 

naplánovaných na daný deň a tiež bude zapísaná ich prítomnosť. 

V prípade úrazu niektorého z pracovníkov počas pracovnej doby na stavenisku 

bude spísaný zápis do knihy BOZP prípadne stavebného denníka. Vážnejšie úrazy 

vyžadujúce hospitalizáciu minimálne 5 dní, prípadnú práce neschopnosť viac ako 3 dni 

budú prešetrené koordinátorom BOZP a nahlásené na inšpektorát práce. O takýchto 

úrazoch bude spísaná oficiálna zápisnica.  
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H.3 Požiadavky na obsah plánu 

H.3.1 Základné informácie o rozhodnutiach týkajúce sa stavby a podmienkach 

stanovených v rozhodnutiach a PD pre jej realizáciu z hľadiska BOZP 

Pri spracovávaní plánu BOZP bola podkladom projektová dokumentácia pre 

stavebné povolenie. Pri jeho spracovávaní je nutné riadiť sa nasledovnými právnymi 

predpismi a nariadeniami vlády: 

• Zákon č. 205/2020 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, a další související zákony 

• Zákon č. 285/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve 
znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony 

• Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci. A jeho zmenami 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. A jeho novelou 88/2016 
Sb. 

• Vyhláška č. 266/2021 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o 
technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů 

• Nariadením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. A jeho novelizáciou 
Nariadením vlády č.136/2016 Sb.  

• Nariadením vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
při práci – novelizované Nařízením vlády č. 195/202 Sb.  

• Nariadením vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky 

• Nariadením vlády č. 101/2005 Sb.,o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 

• Nariadením vlády č. 170/2014 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 

• Vyhláška č. 192/2005 Sb., 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 

• Vyhláška č. 77/1965 Sb., Vyhláška ministerstva stavebnictví o výcviku, 
způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů 

• Nariadením vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
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• Nariadenie vlády č. 390/2021 Sb. Nařízení vlády o bližších podmínkách 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a 

dezinfekčních prostředků 

H.3.2 Postupy na stavenisku riešiace a špecifikujúce jednotlivé opatrenia 

vyplývajúce z platných právnych predpisov, s ohľadom na miestne podmienky vo 

väzbe na predpokladaný časový priebeh prác pri realizácií danej stavby 

Jedná sa o:  

a) Zaistenie oplotenia, ohradenia stavby, vstupov a vjazdov na stavenisko, 

priestorov pre skladovanie a manipuláciu s materiálom 

Stavenisko, ako ja celý komplex Zwirn area, bude monitorovaný kamerovým 

systémom stavebníka a oplotený mobilným oploteným s plnou výplňou výšky 2 m. Jeho 

súčasťou budú uzamykateľné vjazdové brány. Oplotenie môže byť celoplošne prekryté 

plagátmi s informáciami o výstavbe. Na mobilnom oplotení budú umiestnené cedule typu 

„NEPOVOLANÝM OSOBÁM VSTUP ZAKÁZANÝ“. Pri vjazdoch/výjazdoch bude umiestnené 

príslušné dopravné značenie podľa vyhlášky č. 509/2021 Sb., Vyhláška, kterou se mění 

vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, 

ve znění vyhlášky č. 84/2016 Sb.. .(Viď. výkresy zariadenia staveniska P9 až P12). A taktiež 

informačné tabule s identifikačnými údajmi o stavbe, zákaze vstupu nepovolaným 

osobám, nebezpečia úrazu, monitorovaní objektu a predpísaných ochranných pomôckach 

na stavenisku.  

Hlavný vjazd/ výjazd na stavenisko pre nákladnú a osobnú dopravu je preferovaný 

z ulice Košická. Vjazd je tiež možný bočnými obslužnými bránami z ulice Paričkova. Šírka 

vjazdov bude min. 6 m a bude splňovať všetky technické parametre pre zvýšenú intenzitu 

dopravy. Všetky vjazdy/výjazdy budú zabezpečené vrátnicou, uzamykateľnou bránou 

a príslušným dopravným značením.  
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Nesprávnemu skladovaniu a preprave materiálu zabránime skladovaním 

materiálu podľa požiadaviek výrobcu, na pevnom, súdržnom podklade. Medzi 

skladovanými materiálmi musí byť dostatočný manipulačný priestor pre pracovníkov, 

min. 750 mm. Skladovaný materiál vždy podložiť, aby sa s ním dalo opätovne 

manipulovať. Odvodenie plôch určených na skladovanie betonárskej výstuže 

a systémového debnenia. Náradie skladovať v uzamykateľných skladových kontajneroch.  

Preprava materiálu bude prevažne vežovými žeriavmi s certifikovanými viazacími 

prostriedkami, prípadne v certifikovaných kontajneroch. Certifikované prostriedky budú 

uchytené ku reťazi žeriavu pomocou háku s funkčnou poistkou. Pre presun materiálu 

môže byť tiež využitý paletový vozík, prípadne stavebný fúrik či paleta Doka opatrená 

kolesami.  

Obrázok 0.1 – Informačný banner pri vstupe na stevenisko č.1 [20] 

Obrázok 0.2 – Povinný informačný banner pri vstupe na stavenisko č.2 [21] 
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b) Zaistenie osvetlenia staveniska a pracovísk 

Vykonávanie práce sa predpokladá prevažne za denného svetla. Stavenisko bude 

osvetlené pomocou stavebných halogénov upevnených na vežových žeriavoch. Prípadne 

prenosných halogénov umiestnených na stojanoch. Osvetlenie kancelárií, šatní, skladov 

hygienických kontajnerov bude pomocou zabudovaného osvetlenia. 

c) Stanovenie ochranných a kontrolných pásiem a opatrení proti ich 

poškodeniu 

V priebehu výstavby nevzniknú žiadne ochranné pásma.  

d) Riešenie opatrení pri nebezpečenstve výbuchu alebo požiaru 

Požiarna bezpečnosť na stavenisku bude zaistená prevažne prenosnými 

práškovými hasiacimi prístrojmi. Tieto budú umiestnené v staveniskových bunkách 

a v mobilných skladovacích bunkách, pri predpoklade skladovania horľavých materiálov 

a látok. V prípade zásahu požiarnych zložiek bude prístup ku stavenisku zabezpečený cez 

hlavný vjazd na stavenisko z ulice Košická. Presná poloha hasiacich prístrojov je 

znázornená vo výkresoch zariadenia staveniska. 

Nebezpečenstvo výbuchu bude eliminované správnym skladovaním 

nebezpečných látok na miestach na to určených. 

e) Zaistenie komunikácie na stavenisku, vrátane podchádzania elektrického 

vedenia a ďalších médií (plyn, para, voda a iné), dočasné rozvody elektriny po 

stavenisku, čerpanie vody, nočné osvetlenie 

Vnútro staveniskové komunikácie budú minimálnej šírky 5 m pre jednosmernú a 7 

m pre obojsmernú dopravu z recyklátu min. hrúbky 200 mm zhutneného na 

Edef,2 = 40 MPa. Komunikácia musí byť rovná, bez väčších dier a nerovností. Komunikácie 

sa budú pravidelne kontrolovať a v prípade potreby reparovať.  

Elektrický staveniskový rozvod bude uložený v chráničke pod komunikáciou 

a teda sa nebude podchádzať ale prechádzať. Chránička bude z hrubostennej ocele. 

Poloha všetkých dočasných, staveniskových rozvodov, ako aj miest krížení 

s komunikáciami, je zakreslená vo výkresoch zariadenia staveniska prílohy P9 až P12. 
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Čerpanie vody bude zabezpečené pomocou ponorných čerpadiel umiestnených vo 

vrtoch na dne stavebnej jamy. Čerpadlá budú slúžiť na vytvorenie kompresnej krivky 

a teda zníženie trvalej hladiny podzemnej vody. Voda bude prečerpávaná do trativodu, 

jestvujúcej studne na pozemku stavebníka. 

Nočné osvetlenie staveniska budú zabezpečovať stavebné halogény upevnené na 

vežových žeriavoch, ako aj osvetlenie bunkoviska. 

f) Posúdenie vonkajších vplyvov na stavbu, hlavne otrasov od dopravy, 

nebezpečenstvo povodne, zosuvu zeminy, a konkretizácia opatrení pre 

prípad krízovej situácie 

K prerušeniu a pozastaveniu prác na stavbe dôjde predovšetkým za nepriaznivých 

klimatických podmienok. Takýmito podmienkami sú pri realizácií hrubej stavby 

napríklad rýchlosť vetra vyššia ako 11 m/s. V prípade prepravy bremien vežovými 

žeriavmi, prácach vo výškach, na lešení či plošinách je to 8 m/s. Taktiež v prípade búrok, 

sneženia, krupobitia, či náhlych búrok s bleskami. Či teplotách pod -5 °C (pod +5°C pri 

betonáži) bez vykonania potrebných opatrení (zabezpečenie prekrytie konštrukcií 

a vykurovanie). Ak teploty vystúpia nad +35 °C bude upravená pracovná doba a pridané 

prestávky pre pitný režim. Viditeľnosť nesmie klesnúť pod 30 metrov. 

Stavenisko je olemované ulicami s dopravou bez obmedzení a tratí trolejbsov. 

Vplyv otrasov a hluku z dopravy nebude pre stavbu nebezpečný. Taktiež vplyv otrasov zo 

samotnej realizácie stavby nebude pre stavbu nebezpečný, Výkop je zabezpečený 

svahovaním v skolne 1:1 v kombinácií so striekaným betónom v sklone 1:10 a systémom 

konštrukčných podzemných stien. 

Pre prípad povodne, 100 ročnej vody, bude spracovaný podrobný návrh systému 

čerpacích studní, ktoré jej zabránia, steny predvýkopu sú v sklone 1:1 prípadne 1:10 

a ochránené striekaným betónom. V prípade nepretržitých zrážok budú svahy 

predvýkopu ochránené PE fóliami. 

Zosuvu zeminy zabránime realizáciu systému zaistenia stien výkopov podľa 

statického výpočtu a správneho svahovania predvýkopu. 

Miesto stavby sa nachádza v oblasti s miernou seizmicitou, nepredpokladám preto 

krízovú situáciu vplyvom zemetrasenia. 
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g) Opatrenie vzťahujúce sa k umiestneniu a riešeniu zariadenia staveniska, 

vrátane situačného výkresu širších vzťahov staveniska, riešenie zvislej 

a vodorovnej dopravy osôb a materiálov 

Stavba je umiestnená v Bratislavskom kraji, na  území hlavného mesta SR 

Bratislavy, v okrese Bratislava II - Nivy, v mestskej časti Bratislava – Ružinov. Územie 

Zwirn area je ohraničené Košickou ul., Svätoplukovou a Páričkovou ulicou. Pozemky sú 

len s veľmi miernym spádom a tvoria ich neodstránené zvyšky asanovaných budov 

bývalého výrobného areálu a náletové dreviny. Z dôvodu súbežnej výstavby s vedľajšími 

stavbami je treba rátať so zvýšenou prevádzkou v okolí stavby. Zariadenie staveniska 

bude z časti novovybudované a s veľkou pravdepodobnosťou bude slúžiť po skončení 

Polyfunkčného súboru BCT 1 pre polyfunkčný súbor BCT 2 a BCT 3. V rámci staveniska 

budú riešené dočasné zábory chodníkov a časti komunikácií v okolí staveniska a to na 

uliciach Paričková a Košická. Budú riadne vyznačené, zabezpečené a opatrené príslušným 

dopravným značením. Zábory verejných priestorov nebudú mať výraznejší vplyv na 

plynulosť premávky na ulici Košická. Na ulici Paričková bude zúžená vozovka a prejazd 

možný len v jednom smere.  

Všetky osoby pohybujúce sa po stavenisku musia byť riadne preškolené z BOZP 

a zoznámené s možnými rizikami vyplývajúcimi z technologických procesov na 

stavenisku. Ďalej musia byť vybavené príslušnými OOPP a to minimálne v rozsahu: 

ochranná pracovná obuv S3, reflexná vesta, stavebná prilba, pracovný odev, ochranné 

rukavice a ochranné okuliare. Prípadne OOPP doplniť o ďalšie prvky v prípade realizácie 

prác ich vyžadujúcich, napríklad bezpečnostné popruhy pri práci vo výškach, ochrannú 

zváračskú kuklu pri zváraní, atď. 

Obrázok 0.3 – Požadovaný rozsah OOPP [81] 
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V prípade nariadení vlády budú pracovníci taktiež povinní dodržiavať zvýšené 

hygienické požiadavky a to prekrytím horných dýchacích ciest respirátormi 

a pravidelnou dezinfekciu rúk. 

Situačné výkresy zariadenia staveniska vrátane dopravného značenia v jeho 

blízkosti viď. Výkresy zariadenia staveniska prílohy P9 až P12. 

Horizontálna a vertikálna doprava osôb v rámci staveniska bude vymedzená 

presnými komunikačnými trasami, s ktorými budú pracovníci oboznámený počas 

vstupného školenia. Počas realizácie hrubej spodnej stavby sa bude do stavebnej jamy 

možné dostať jednou z dvoch systémových schodiskových veží Doka ST250. Všetky trasy, 

schodiská a rebríky budú patrične označené a zabezpečené prvkami BOZP (zábradlie, 

páska, atď.). Pravidelne budú kontrolované a udržiavané čisté a priechodné. 

Doprava materiálu v rámci staveniska. Horizontálna a vertikálna doprava v rámci 

staveniska bude zabezpečená prevažne vežovými žeriavmi VŽ1-VŽ4. V prípade potreby 

bude horizontálna doprava zabezpečená autom s hydraulickou rukou, prípadne ak sa 

bude jednať o kusové stavivo a náradie môže byť preprava ručná alebo pomocou 

stavebných fúrikov. 

h) Postupy pre zemné práce riešiace zaistenie realizácie výkopov, hlavne riziko 

zasypania osôb, s ohľadom na druhy paženia, šírku výkopu, sklony svahu, , 

zabezpečenie okolitých stavieb, znižovanie a odvádzanie povrchovej 

a podzemnej vody 

Zhrnutie možných rizík a ich odstránenie, minimalizovanie počas vykonávania 

prípravných a zemných prác: 

Kolaps steny výkopu – realizovať všetky výkopové práce vrátane zaistenia stien 

výkopu podľa platnej PD a pracovného postupu, kontrolovať zhodu zloženia zeminy 

s predbežnými prieskumami. Na stavbe sú navrhnuté podzemné konštrukčné steny 

v kombinácií so svahovaným predvýkopom a  svahovaním doplneným o striekaný betón. 

Zasypanie pracovníka utrhnutím previsu zeminy – priebežné čistenie previsov 

vznikajúcich nedokonalým začistením na stenách KP. Nepredpokladám so vznikom 

previsov.  
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Pád pracovníka do stavebnej jamy – zabezpečiť dostatočne tuhé zábradlie po 

obvode stavebnej jamy za pomoci oceľových stĺpikov zavŕtaných do zeme a zábradľových 

dosiek červenej farby. 

Zranenie pracovníkov pripučením, pritlačením, prejdením stavebným 

strojom – zabezpečenie vozidiel proti samovoľnému pohybu, zvuková signalizácia pri 

cúvaní, obmedzenie pohybu pracovníkov v okolí vozidla, pracovníci budú používať OOPP, 

strojník je povinný prerušiť prácu, ak nemá všetkých pracovníkov, ktorý sa môžu 

pohybovať v pracovnom priestore stroja, v zornom uhle oboznámenia pracovníkov 

s plánom BOZP  

Zranenie pracovníkov pracovným náradím (rozdrvenie kostí, kĺbov, 

natrhnutie svalov, tržné poranenia, strata sluchu a zraku) – kontrola náradia a 

mechanizácie pred vykonaním prác, práca len preškolených pracovníkov, používanie 

OOPP podľa platných technologických predpisov.  

Zabezpečenie okolitých stavieb – Realizovať všetky pažiace konštrukcie podľa 

platnej PD, návrhu statika a pracovného postupu 

Znižovanie a odvádzanie povrchovej a podzemnej vody – Podľa návrhu 

vyvŕtanie siedmych čerpacích studní s osadenými ponornými čerpadlami a vytvorenie 

kompresnej krivky zabraňujúcej vnikanie podzemnej vody do stavebnej jamy. Povrchová 

voda bude odvádzaná do zberných jímok a odtiaľ prečerpávaná von zo stavebnej jamy. Po 

zrealizovaní základovej dosky do dojazdov výťahových šácht. 

i) Postupy pre betonárske práce riešiace spôsoby dopravy betónovej zmesi, 

zaistenie všetkých fyzických osôb zdržiavajúcich sa na stavenisku proti 

pádu do zmesi, pohyb po výstuži, prístup k miestam betonáže, 

predpokladané prevedenie debnenia 

Zhrnutie možných rizík a ich odstránenie, minimalizovanie počas vykonávania 

betonárskych prác na hrubej stavbe: 

Zranenie pracovníkov pripučením, pritlačením, hydraulickými časťami 

vozidiel (autočerpadiel, autodomiešavačov) – zabezpečenie vozidiel proti 

samovoľnému pohybu, obmedzenie pohybu pracovníkov v okolí vozidla, kontrola 

hydrauliky strojov. 
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Zranenie pracovníkov tlakom čerpaného betónu (zrak, sluch) – kontrola 

hustoty a konzistencie zmesi pred čerpaním, minimalizácia prestojov autočerpadla, 

zabezpečiť polohu potrubia čerpajúceho čerstvý betón proti poškodeniu konštrukcie 

(debnenie, výstuž) alebo ohrozeniu pracovníkov, používania OOPP pracovníkmi. 

Pád z vozidla pri čistení – zaistenie vozidla proti samovoľnému pohybu, 

dodržiavanie stanovených pracovných postupov. Čistenie na ploche určenej k čisteniu 

autodomiešavačov. 

Zrútenie, kolaps debnenia – správne zostavovanie debnenia podľa kladačského 

plánu, správna preprava debnenia zdvíhacími zariadeniami, priestor prác zabezpečiť 

proti vstupu osôb nepodieľajúcich sa na práci. Priebežná kontrola technického stavu 

debniaceho materiálu. 

Zranenie pracovníkov odletujúcimi časťami rezanej výstuže – popálenie 

používanie OOPP, kontrola technického stavu stavebného náradia, práca len 

preškolených pracovníkov.  

Pád z výšky pri práci - Používanie certifikovaných rebríkov a mobilného lešenia 

pre práce vo výškach, využívanie Doky bezpečnostných systémov (šlphacie plošiny , 

skladacie plošiny typ K, systém XP, atď)používanie systému kolektívnej ochrany 

(podrobne viď. Bod j). 

Kolaps debnenia pri betonáži – betónovanie postupne, po vrstvách, kontrola 

debnenia pred, počas a po betonáži.  

Kolaps vežového žeriavu (prevrátenie, pretrhnutie lán) - Prispôsobiť návrh 

vežových žeriavov kritickým bremenám, práce vykonávať len za priaznivých 

poveternostných podmienok, nedvíhať bremená prekračujúce maximálnu únosnú 

hmotnosť vežových žeriavov, nezdvíhať primrznuté bremená, pre zdvih používať len 

nepoškodené a certifikované úväzky s platnou revíziou 

Pád do čerstvej zmesi, pohyb po výstuži – Informovať pracovníkov na rannom 

rozdelení o plánovaných betonárskych prácach. Zamedziť vstup osôb pod betónované 

konštrukcie. Vytvorenie dočasného chodníka na hornom povrchu výstuže z preglejok (ak 

je raster výstuže väčší ako 150x150 mm)  
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j) Postupy pre prácu vo výškach riešiace spôsob zaistenia proti pádu na 

voľnom okraji, proti pošmyknutiu, proti prepadnutiu stropných konštrukcií, 

doprava materiálu, konkrétny spôsob zaistenia práce vo výške, návrh 

systému osobného zaistenia osôb voči pádu, spôsob kotvenia  

Zhrnutie možných rizík a ich odstránenie, minimalizovanie počas vykonávania 

prác vo výškach, na hrane pádu: 

Práce vo výškach, debnenie VNK – všetci pracovníci musia byť počas celej doby 

práce, až do vytvorenia uceleného systému kolektívnej ochrany -zábradlia, chránení voči 

pádu. Zabezpečený budú pomocou zvoleného systému (Alsipercha, Freefalcon, atď.), 

prípadne budú pracovať zospodu z certifikovaných plošín so zábradlím alebo rebríkov. 

Pád z voľného okraja stavby – Predovšetkým systém kolektívnej ochrany, správne 

používanie systémového zábradlia trojžrďového (stĺpiky dodávané dodávateľom 

debnenia – Doka XP) podľa návodu dodávateľa. Prestupy v stropných konštrukciách budú 

taktiež prekryté a to buď dostatočne únosným stavebným rezivom, alebo systémovo 

pomocou bezpečnostného bloku (3i -isolet, safety bloc 120, atď) 

Obrázok 0.4 – Systém Alsipercha [75] Obrázok 0.5 – Systém Free falcon [82] 

Obrázok 0.6 - Safety bloc [77] 
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Pošmyknutie pracovníkov – Používanie vhodnej obuvi, vhodných OOPP, taktiež 

vyznačenie hrán okrajov a protišmykovou úpravou povrchu. Zabezpečenia poriadku 

a čistoty na pracovisku a jeho pravidelnej kontrole.  

Prepadnutie stropných konštrukcií - správne skladanie stropného debnenia 

podľa kladačského plánu, dostatočné podstojkovanie, postupná betonáž, nepreťažovanie 

(nevyzretých) stropných železobetónových. konštrukcií dočasne skladovaným 

stavebným materiálom (murivo, výstuž, debnenie), správne zabezpečenie prestupov cez 

stropné konštrukcie. 

Zranenie pracovníkov pád časti, celého bremena, pripučením, pritlačením, 

zhodením pri preprave materiálu - Práce vykonávať len za priaznivých 

poveternostných podmienok, prepravovať materiál len certifikovanými viazacími 

prostriedkami a spôsobmi. Uväzovanie bremien a navigácia žeriavu len oprávnenými 

osobami. 
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I.1 Základné identifikačné údaje o stavbe  

I.1.1 Údaje o stavbe  

Názov stavby:   Polyfunkčný súbor bytových domov BCT1,

 Miesto stavby:   Bratislava - Nivy, Ružinov   

      ulice Košická, Svätoplukova, Paričková 

 Kraj:     Bratislavský kraj    

 Katastrálny úrad:   Bratislava II – Nivy     

Parcely číslo: 9747/1; 9744/6; 9747/5; 9747/24; 9747/41; 

9747/46; 9747/47; 9747/48; 9747/49; 

9747/50; 9747/51; 9747/53; 

Charakter stavby:   Novostavba     

 Účel stavby:    Polyfunkčný     

 Predpokladané zahájenie:  03/2022     

 Predpokladané ukončenie:  05/2024     

 Celková zastavaná plocha:  5 625,9 m2     

 Obostavaný priestor:  153 872,3 m3 

I.1.2 Údaje o účastníkoch výstavby 

Stavebník:  ZWIRN area s.r.o    

 IČO: 51811391;    

 Račianska 153/A, 831 54 Bratislava 

Autor návrhu:  Compass, s.r.o   

 Ing.arch Juraj Benetin a kolektív 

Generálny Projektant:  Proma, s.r.o    

 IČO: 25119966   

 Tomášikova 64, 831 04 Bratislava 

Zhotoviteľ hrubej  stavby:   YIT Slovakia a.s.   

 IČO: 35 718 625  

 Račianska 153/A, 831 54 Bratislava 

  



313 
 

I.1.3 Informácie o stavbe 

Jedná sa o novostavbu súboru polyfunkčných prevažne bytových domov so 

súhrnným označením BCT1 (Bývalá Cvernova Továreň 1), ktoré sa nachádzajú 

v katastrálnom území Bratislava II -Nivy. Ohraničená je ulicami Košická, Páričkova a už 

jestvujúcimi stavebnými objektami predchádzajúcej výstavby (pozemné garáže 

a námestie Pradiareň a obslužná komunikácia BCT 0). Súbor sa skladá zo 4 hlavných 

stavebných objektov (podzemné garáže, bytový dom AB, bytový dom CD a bytový dom 

EF). Bytové domy AB, CD, EF sú umiestené na spoločnom suteréne, ktorý je založený 

v dvoch výškových úrovniach. Spoločný suterén má 3 podzemné podlažia a plní funkciu 

prevažne podzemnej garáže a technického zázemia. Až v úrovni 1.NP sa budova člení na 

jednotlivé bytové domy, ktoré tvoria samostatné dilatačné celky. 1.NP je určené pre 

polyfunkčné účely a 2.NP až 8.NP sú určené pre bytové jednotky. Súbory bytových domov 

sa tvarovo líšia no výškovo majú všetky 6 typických nadzemných podlaží a 8. pôdorysne 

uskočené nadzemné podlažie. Podrobnejšie informácie o hlavných stavebných objektoch 

viď. A.4.2 Charakteristika hlavných stavebných objektov. 

Témou mojej diplomovej práce je realizácia etapy hrubej stavby polyfunkčného 

súboru bytových domov BCT1. Hrubú stavbu som rozdelil na 4 technologické podetapy. 

Týmito podetapami sú: predvýkop a zaistenie stien výkopov, hlavný výkop a špeciálne 

zakladanie, hrubá spodná stavba, hrubá horná stavba a zastrešenie. Bližšia špecifikácia 

konštrukčného systému a materiálovej charakteristiky viď. A.4.5 Konštrukčné riešenie 

hlavných stavebných objektov. 

I.2 Situačný výkres  

Celková koordinačná situácia Zwirn area je riešená ako samostatný výkres a je 

priložená k mojej diplomovej práci ako príloha P1 – Celková koordinačná situácia Zwirn 

area. Dopravné značenie, jestvujúce aj novovytvorené pre účely stavby, je zakreslené 

v jednotlivých výkresoch zariadenia staveniska. Dôvodom je postupne sa meniace 

dopravné značenie v priebehu výstavby. 
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I.3 SS P1 Umiestnenie stavby a jej vplyv na okolie  

Stavba je umiestnená v Bratislavskom kraji, na  území hlavného mesta SR 

Bratislavy, v okrese Bratislava II - Nivy, v mestskej časti Bratislava – Ružinov. Územie 

Zóny BCT je ohraničené Košickou ul., Svätoplukovou a Páričkovou ulicou. Vymedzenie 

riešeného územia pre stavbu Polyfunkčných súborov bytových domov BCT 1 je na ploche 

vymedzenej pozemkami vo vlastníctve stavebníka. 

Počas doby výstavby bude v maximálnej možnej miere prihliadané na životné 

prostredie a jeho ochranu. Budú dodržiavané všetky platné zákony Českej Republiky 

a súvisiaca legislatíva o ochrane životného prostredia. Okrem nadmernej miere hluku 

vyplývajúceho z výstavby nepredpokladám výrazné zvýšenie nežiadúcich účinkov na 

okolie stavby. Zvolené technologické postupy výstavby a stavebné mechanizácie boli 

navrhnuté s ohľadom na životné prostredie. 

I.3.1 Zabránenie erózií pôdy (veterné, dažďové) behom výstavby 

Stavebný pozemok má rovinatý charakter s veľmi miernym spádom a preto nie je 

potrebné akékoľvek svahovanie terénu v okolí miesta pre zariadenie staveniska 

(prevádzkové, sociálne). V okolí predvýkopu okolo hlavnej stavebnej jamy bude pri 

zemných prácach vytvorený mierny proti spád od hlavnej stavebnej jamy. Erózií pôdy 

počas jednotlivých prác zabránime nasledujúcimi úpravami, opatreniami: 

 Ako prvý sa zhotoví svahovaný predvýkop do hĺbky 3,4 m v sklone 1:1. V miestach, 

kde nebude možné vytvoriť svahovnaie v sklone 1:1, bude svahovanie vytvorené v max 

sklone 1:10. Jeho steny budú zaistené striekaným betónom v kombinácií s výstužnými 

kari sieťami. Následne budú zhotovené konštrukčné podzemné steny po jednotlivých 

segmentoch, ktoré budú okrem stabilizačnej funkcie plniť aj funkciu tesniacu proti 

podzemnej vode po prevedení výkopových prác. KPS budú v prvej tretine svojej výšky 

doplnené o jednu radu zemných kotiev. Zaistenie všetkých stien výkopov je navrhnuté 

tak, aby nedošlo k ich erózií vplyvom dažďa či silného vetru. Taktiež nedôjde k erózií 

zemín priľahlých k hlavnému stavebnému výkopu počas celej doby výstavby.  

Prevládajúcim stavebným materiálom počas realizácie etapy hrubej stavby bude 

čerstvá betónová zmes. Jej úniku do pôdy zabránime natiahnutím geotextílie alebo PE 

fólie na miesta, kde bude dochádzať ku plneniu stavebnej bádie prípadne čerpadla na 
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betón autodomiešavačom. Stavebné mechanizmy budú po ukončení betonáže vymývané 

do špeciálnych nádob na to určených. V tejto nádobe dôjde k usadeniu sedimentu 

(rozmiešané zložky betónu) na dno odkiaľ bude po zatvrdnutí odstránený, recyklovaný. 

Všetky stavebné mechanizmy, podieľajúce sa na výstavbe, budú pravidelne 

kontrolované po technickej stránke. Týmto zabránime úniku nebezpečných látok do 

podložia (motorový olej, pohonné hmoty, hydraulický olej, atď. ). Na stavenisku bude 

v skladovom kontajnery umiestený havarijný set vapex pre neutralizovanie 

nebezpečných látok pri prípadnom úniku. 

Taktiež bude zamedzené úniku nebezpečných látok skladovaných na stavenisku 

(odformovací olej, pohonné látky, oleje) a to skladovaním týchto látok v zabezpečených 

skladových kontajneroch s plným dnom, prípadne skladovaním v nepriepustných 

bedniach na to určených.  

I.3.2 Ochrana ornice  

V mieste stavebnej jamy sa nenachádza ornica. Toto územie bolo v minulosti 

zastavané objektami bývalej cvernovej továrne a jej spevnenými plochami. Tieto boli ešte 

pred začatím výstavby zbúrané, riadne recyklované a odvezené zo staveniska.  

I.3.3 Prevencia proti znečisteniu dažďovej kanalizácie a vodných tokov 

Jestvujúca dažďová kanalizácia, už zrealizovaných objektov, bude opatrená na 

vpustiach jemnou geotextíliou. Táto bude zabraňovať prenikaniu pevných častí a prachu 

do kanalizácie a jej následnému upchaniu. Geotextília bude pravidelne kontrolovaná 

Obrázok I.1 – Správne skladovanie nebezpečných látok [83] 
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a menená. Znečistené geotextíliu je možné očistiť pomocou vysokotlakového čističa opäť 

použiť. 

Všetky automobily zabezpečujúce zásobovanie staveniska stavebným materiálom 

sa budú po stavenisku pohybovať len po určených jestvujúcich asfaltových 

komunikáciách prípadne staveniskovej komunikácií vytvorenej z recyklovaného betónu 

a drveného kameniva. Počas výstavby sa preto nepredpokladá so znečistením 

automobilov. V prípade potreby budú znečistené automobily pred opustením staveniska 

očistené od nečistoty pomocou stavebnej kefy alebo vysokotlakového čističa. Čistenie sa 

bude vykonávať výhradne na ploche na to určenej. K znečisteniu dôjde prevažne počas 

realizácie hlavných výkopových prác. Týmto zabránime, hlavne po daždi, vynášaniu pôdy 

na kolesách a podvozkoch automobilov.  

I.3.4 Prevencia proti znečisteniu ovzdušia 

Výstavba bude mať krátkodobý nepriaznivý vplyv na kvalitu ovzdušia v jej blízkom 

okolí a to predovšetkým stavebnými mechanizmami. Znečistenie bude spôsobené 

splodinami z automobilu, ako ja prachu z výstavby (výkopové práce, atď.). 

Zvýšenú prašnosť budeme eliminovať pravidelným čistením stavebných 

a priľahlých komunikácií, ako aj kropením vykopávanej zeminy, komunikácií a strojov. 

Taktiež vhodnou organizáciou prác a hlavne vypnutím spaľovacích motorov strojov, 

ktoré sa nepoužívajú.  

Obrázok I.2 – Príklad čistenia stavebných mechanizmov [84]  
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Prašnosť spôsobenú drobným stavebným náradím budeme eliminovať odsávaním 

stavebným vysávačom. Jedná sa o rezanie hotových častí betónových konštrukcií, 

murovacieho materiálu či obkladu pri dokončovacích prácach. 

I.3.5 Vypracovanie plánu opatrení povrchovej dažďovej vody 

Po dažďoch bude všetka dažďová voda zo stavebnej jamy zvedená do jímok (v 

rámci projektu je v základovej doske vytvorená sústava jímok) a následne odčerpaná do 

kanalizácie nachádzajúcej sa na pozemku stavebníka. Nepredpokladám znečistenie 

dažďovej vody.  

Dažďová voda bude zachytávaná počas výstavby z kontajnerov tvoriacich 

zariadenie staveniska a odvádzaná do zbernej nádrže s prepadom do existujúcej 

vsakovacej studne. Odkiaľ môže byť použitá na technologické účely.  

I.3.6 Hluk a vibrácie na stavenisku 

Miesto stavby sa nachádza v obytnej časti Bratislavy a preto sa v tesnej blízkosti 

staveniska nachádzajú jestvujúce bytové domy, ktoré budú negatívne ovplyvnené hlukom 

a vibráciami z výstavby. Hluku z výstavby a jeho eliminácií sa podrobnejšie venujem 

v prílohe P19 -. Hluková štúdia pre hluk z výstavby.  

I.4 WE Zníženie spotreby vody a jej efektívne využívanie  

Počas realizácie výkopov a špeciálneho zakladania hrubej spodnej stavby bude na 

dne stavebnej jamy navŕtaná sústava odvodňovacích studní, ktoré budú trvale znižovať 

hladinu spodnej vody a vytvoria tzv. kompresnú krivku. Voda z nich bude prečerpávaná 

Obrázok I.3 – Odsávanie prachu z výstavby stavebným vysávačom [85] 
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do zbernej nádrže s prepadom do existujúcej studne, pôvodne existujúcej na území 

staveniska, mimo stavebnej jamy. Táto voda bude podrobená rozboru zloženia a ak 

vyhovie požiadavkám bude používaná, ako voda technologická, ošetrovacia počas 

realizácie hrubej sodnej stavby. Tiež ju bude možné použiť na kropenie vykopávanej 

zeminy a umývanie autodomiešavačov a bádií či stavebných strojov pre zemné práce. 

Táto voda však nesmie byť použitá pre hygienické účely ! 

I.5 MR C2 Management stavebného odpadu 

Všetky odpady, ktoré vzniknú počas výstavby na stavenisku budú triedené 

a separované do kontajnerov na to určených. Snahou bude minimalizovať množstvo 

odpadov na minimum. Triedenie a nakladanie s odpadmi ďalej upravujú: 

• Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadoch, tento nahrádza:  

o Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
a jeho zmena č. 45/2019 Sb. 

o Vyhláška č. 374/2008 Sb., o přepravě odpadů  

o Vyhláška 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 

o Vyhláška č. 93/2016 Sb., okatalogu odpadů 

o Vyhláška č. 294/2005 Sb.Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na 

skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 

Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 

• Vyhláška č. 8/2021 Sb., o katalogu odpadů (nahradila V. č. 93/2016 Sb.,) 

• Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadoch, končí svoju platnosť ku 31.01.2022 a bude 

nahradený zákonom č. 261/2021 Sb., Zákon, kterým se mění některé zákony v 

souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci.  Ten bude následne 

zmenený zákonom č. 284/2021 Sb., Zákon, kterým se mění některé zákony v 

souvislosti s přijetím stavebního zákona 

O vzniknutom a odvezenom odpade na stavenisku budú vedené záznamy 

a uchovávané doklady o predaní odpadu spoločnosti, ktorá zabezpečí jeho likvidáciu či 

recykláciu. 
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Vstupom do platnosti nového zákonu o odpadoch č. 541/2020 Sb. vznikajú 

pôvodcovi odpadu nové povinnosti. Týmito povinnosťami sú: 

- Povinnosť preukázania sa kontrolným orgánom o predaní vyprodukovaného 

odpadu v odpovedajúcom množstve na spracovanie. 

- Pri realizácií stavby zabezpečiť postup nakladania s vybúranými, vedľajšími 

stavebnými odpadmi a narábať s odpadom tak, aby bola zaistená najvyššia možná 

miera opätovného využitia a recyklácie. 

- O nakladaní s vybúranými stavebnými materiálmi ministerstvo vypracuje novú 

vyhlášku. 

I.5.1 Evidencia vzniknutého odpadu a nakladanie s ním 

*O – Ostatný odpad  

  

SPOLOČNOSŤ [t] SPOLOČNOSŤ [t] SPOLOČNOSŤ [t] SPOLOČNOSŤ [t]

Plastové obaly 15 01 02 O
Bratislavská 

recyklačná s.r.o.
2,35

Bratislavská 

recyklačná s.r.o.
2,35

Zmesné obaly 15 01 06 O
FCC Slovensko 

s.r.o.
5,26

FCC Slovensko 

s.r.o.
5,26

Betón 17 01 01 O
Bratislavská 

recyklačná s.r.o.
40,50

Bratislavská 

recyklačná s.r.o.
40,50

Zmesy alebo oddelené frakcie 

betónu, tehiel, škridly a keram. 

Výrobkov

17 01 07 O
Bratislavská 

recyklačná s.r.o.
37,60

Bratislavská 

recyklačná s.r.o.
37,60

Drevo 17 02 01 O
Bratislavská 

recyklačná s.r.o.
28,40

Bratislavská 

recyklačná s.r.o.
28,40

Plasty 17 02 03 O
Bratislavská 

recyklačná s.r.o.
4,30

Bratislavská 

recyklačná s.r.o.
4,30

Železo a oceľ 17 04 05 O
Bratislavská 

recyklačná s.r.o.
64,30

Bratislavská 

recyklačná s.r.o.
64,30

Izolačné materiály na bázi 

polystyrénu
17 06 04 02 O

FCC Slovensko 

s.r.o.
0,67

FCC Slovensko 

s.r.o.
0,67

Zmesné stavebné a demolačné 

odpady neuvedené pod číslami 

17 09 01; 17 09 02; 17 09 03 

17 09 04 O
FCC Slovensko 

s.r.o.
25,11

FCC Slovensko 

s.r.o.
25,11

Zmesný komunálny odpad 20 03 01 O
FCC Slovensko 

s.r.o.
13,40

FCC Slovensko 

s.r.o.
13,40

Komunálne odpady inak bližšie 

neurčené
20 03 99 O

FCC Slovensko 

s.r.o.
7,60

FCC Slovensko 

s.r.o.
7,60

MATERIÁL ZATRIEDENIE KLASIFIK.
LIKVIDÁCIA SKLÁDKA ENERGETICKÉ VYUŽITIERECYKLÁCIA

Tabuľka I.1 – Príklad evidencie vzniknutého odpadu a nakladania s ním [A] 
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I.5.2 Druh a množstvo nádob na odpady, predpokladaná periodicita vyvážania  

Pre triedený odpad, a to hlavne na plast, drevo, železo a oceľ, betón, zmesový 

odpad budú na stavbe umiestnené veľkokapacitné kontajnery, ktoré budú pravidelne 

vyvážané na recykláciu, skládku a to minimálne raz za 7 dní, prípadne častejšie pri 

rýchlejšom naplnení. Takýchto kontajnerov bude na stavbe celkovo 5 a každý bude riadne 

označený, na aký odpad slúži. Kontajnery budú napríklad od firmy Marious Pedersen 

rôznych objemov (3, 9, 12 m3). 

Kontajner Marious Pedersen Parametre: 

Rozmer:  3,4 x 2,0 x 1,5 m 

 Úžitný objem: 9 m3  

 Úžitné zaťaženie: 18 ton   

 

Ďalej sa budú na stavbe, pri sociálnom zariadení nachádzať malé kontajnery na 

triedený odpad rozlíšené farebne. 

  

Obrázok I.4 – Kontajner na odpad MP [17] 

Obrázok I.5 – Kontajnery na triedený odpad [18] 
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I.6 IEQ C3 Kvalita vnútorného prostredia  

Jedná sa o dokončovacie práce a práce etapy PSV, ktoré nie sú súčasťou mojej 

diplomovej práce, preto budú popísané len všeobecne. 

I.6.1 Ochrániť systém vzduchotechniky pred znečistením 

Už zabudovaná vzduchotechnická jednotka a jej rozvody budú chránené počas 

celej doby výstavby až do ich spusteniu do plnej prevádzky. Chrániť budeme 

predovšetkým samotné jednotky, ideálne prekrytím PE fóliou. Taktiež všetky otvory vo 

vedení vzduchotechniky budú musieť byť ochránené prelepením PE fóliou aby sme 

zabránili vnikaniu prachu do systému. Ten by pri spustený jednotiek upchal filtre. Pred 

uvedením VZT jednotiek a rozvodov do prevádzky musí byť celý systém skontrolovaný 

a dôkladne očistený, prípadne znečistené filtre budú vymenené.  

I.6.2 Kontrola zdrojov znečistenia 

Počas výstavby je potrebná neustála kontrola zdrojov znečistenia. Jedná sa pri tom 

o všetky stroje a náradie vytvárajúce znečistenie, teda od hlavných mechanizmov až po 

drobné stavebné náradie. Kontrolovať sa pri tom bude ich technický stav, ako aj správne 

používanie podľa technických listov a návodov na obsluhu.  

Možnými zdrojmi znečistenia môžu byť aj samotné stavebné materiály, preto 

budeme dbať na ich riadne skladovanie, podľa pokynov výrobcu. Nasiakavé materiály 

budú prekryté PE fóliou, betonárska výstuž bude riadne podložená, nebezpečné látky 

budú skladované v nádobách na to určených.  

Povinnosťou pracovníkov je po skončení prác, pracovnej smeny po sebe 

pracovisko upratať a očistené stavebné náradie vrátiť do skladu.  
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I.6.3 Zamedziť šíreniu nečistôt do okolia stavby 

Zamedzenie šíreniu nečistôt do okolia stavby, hlavne prachom, môže byť 

zabezpečené opatrením oplotenia staveniska fóliou alebo geotextíliou prípadne použitím 

plných plotových dielcov. Tieto budú zachytávať okrem prachu aj prípadné odletujúce 

nečistoty, ale hlavne budú tvoriť čiastočnú protihlukovú clonu.  

Šírenie prašnosti, z ručného náradia, bude zamedzené pri rezaní, vŕtaní 

betónových konštrukcií odsávaním stavebným vysávačom, prípadne kropením vodou. 

I.6.4 Zamedziť znečisteniu dokončených konštrukcií 

Dokončené konštrukcie budú v priebehu výstavby vhodne ochránené proti ich 

znečisteniu, či znehodnoteniu. Ochránené budú podľa typu konštrukcie a to buď OSB 

doskami, PE fóliami, geotextíliou, atď. Napr. už zabudovaný osobný výťah bude obložený 

OSB doskami, aby nedošlo k jeho znehodnoteniu. V priestoroch stavby je zakázané 

fajčenie tabakových a iných výrobkov aby nedošlo k znehodnoteniu už hotových 

konštrukcií.  

Obrázok I.6 – Príklad oplotenia staveniska [86] 
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ZÁVER  

Cieľom mojej diplomovej práce bolo spracovanie, čo možno najefektívnejšej a 

najreálnejšej prípravy realizácie polyfunkčných domov v Bratislave so súhrnným 

označením BCT1. V práci som sa zameral na technologickú etapu hrubej stavby, ktorú som 

rozčlenil na štyri podetapy. Pre tieto podetapy som na základe poskytnutej projektovej 

dokumentácie získal základné informácie, ktoré som zhrnul do technickej správy 

k stavebne technologickému projektu. Táto technická správa mi poslúžila ako podklad pri 

plánovaní a návrhu jednotlivých častí mojej diplomovej práce. Na jej základe som 

vypracoval predbežný rozpočet stavby podľa THU a prvotnú štúdiu realizácie hlavných 

technologických etáp zameranú hlavne na etapu hrubej stavby. Následne som 

zostavil časovo finančný plán pre jednotlivé stavebné objekty a ujasnil som si aké 

technologické postupy by bolo možné pri realizácií použiť.  

Po tejto prvotnej fáze som pokračoval s podrobným spracovaním návrhu 

a posúdenia strojnej zostavy súbežne s návrhom zariadenia staveniska pre každú 

podetapu realizácie. Návrh je doplnený o výkresy pre jednotlivé technologické podetapy 

a overenie dosahu hlavných strojov. Pri ich návrhu som zohľadnil polohu staveniska 

v rámci Bratislavy a vytvoril podrobný návrh a posúdenie zásobovacích trás staveniska. 

Keďže sa jedná o výstavbu v širšom centre mesta, v obytnej časti, overil som jej dopady 

na okolitých obyvateľov a životné prostredie. Za týmto účelom som spracoval hlukovú 

štúdiu, vybrané body certifikácie LEED a plán BOPZ. Na ich základe som upravil návrh 

zariadenia staveniska a stanovil spôsoby zmiernenia dopadu na životné prostredie.  

Popri tom som spracoval podrobný položkový rozpočet pre realizáciu hrubej 

stavby. Okrem ceny za jednotlivé práce som na jeho základe zrátal podrobný výkaz výmer. 

Prevládajúcim materiálom pri realizácií hrubej stavby bude železobetón. Preto som 

spracoval podrobný technologický predpis pre monolitické konštrukcie doplnený 

o kontrolný a skúšobný plán. Tieto dopĺňa stanovenie doby oddebnenia 

železobetónových konštrukcií a vzorový výkres stenového debnenia. 

Technologický predpis som následne spolu s výkazom výmer použil pri zostavení 

technologického normálu a časového plánu hrubej stavby. V časovom pláne som okrem 

toho zohľadnil aj opatrenia vyplývajúce z hlukovej štúdie, plánu BOZP a stanovenej 

minimálnej doby oddebnenia železobetónových konštrukcií. 



324 
 

Na základe všetkých spracovaných častí som pre úplnosť vypracoval plán zaistenia 

zdrojov pre hrubú stavbu. Jeho súčasťou je bilancia pracovníkov, hlavných strojov 

a stavebného materiálu, ale aj podrobný návrh systémového debnenia a plán zásobovania 

stavby stavebným materiálom. 

Na záver som vypracoval zjednodušenú finančnú analýzu predpokladaného zisku 

investície, v ktorej som sa snažil stanoviť percentuálny zisk z výstavby.  

Počas vypracovávania diplomovej práce som sa snažil v čo možno najväčšej miere 

zužitkovať teoretické aj praktické vedomosti nadobudnuté počas štúdia a vytvoriť 

komplexnú a prípravu realizácie zachytávajúcu reálny priebeh výstavby.  
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vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 285/2020 Sb.- Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů, a některé další související zákony 

Zákon č. 205/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další 
související zákony 

Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
A jeho zmenami 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. A jeho novelizáciou 88/2016 Sb. 

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadoch, končí svoju platnosť ku 31.01.2022 a bude nahradený 
zákonom č. 261/2021 Sb., Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další 
elektronizací postupů orgánů veřejné moci.  Ten bude následne zmenený zákonom č. 
284/2021 Sb., Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního 
zákona.Zákona č. 365/2021 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve 
znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů 

Vyhláška č. 405/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr 

Vyhláška č. 266/2021 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška č. 367/2005 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických 
požadavcích pro vodní díla 

Vyhláška č. 192/2005 Sb., 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 

Vyhláška č. 77/1965 Sb. - Vyhláška ministerstva stavebnictví o výcviku, způsobilosti a 
registraci obsluh stavebních strojů 

Vyhláška č. 8/2021 Sb. - Vyhláška o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů 
(Katalog odpadů), (nahradila V. č. 93/2016 Sb.,) 

Vyhláška č. 180/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování 
technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních 
komunikacích 

Vyhláška č. 209/2018 Sb. - Vyhláška o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel 
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Vyhláška č. 509/2021 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se 
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 84/2016 Sb. 

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. - Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostor 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí - novelizováno 
o1/c62/2002 Sb. 

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. 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 

Nařízení vlády č.195/2021 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. 591/2006 Sb. - Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. A jeho novelizáciou Nariadení vlády 
č.136/2016 Sb. 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
při práci. A jeho novelizáciou Nařízení vlády č. 195/202 Sb. 

Nařízení vlády č. 170/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 201/2010 Sb., 
o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 

Nařízení vlády č. 390/2021 Sb. - Nařízení vlády o bližších podmínkách poskytování osobních 
ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků 

  



336 
 

ZOZNAM OBRÁZKOV 

Obrázok A.1 – Členenie projektu Zwirn na etapy [2] .............................................................. 22 
Obrázok A.2 – Vizualizácia projektu Zwirn [3] ....................................................................... 22 
Obrázok A.3 – Koordinačný situačný výkres z podkladovej PD .............................................. 30 
Obrázok B.1 - Koordinačný situačný výkres z podkladovej PD .............................................. 62 
Obrázok C.1 – Mapa Slovenskej republiky [4] ........................................................................ 97 
Obrázok C.2 – Mapa Bratislavského kraja [5] ........................................................................ 97 
Obrázok C.3 – Mapa mesta Bratislava [6] .............................................................................. 98 
Obrázok C.4 – Umiestnenie stavby [7] .................................................................................... 98 
Obrázok C.5 – Návrh dopravných trás [6] ............................................................................ 100 
Obrázok C.6 – Trasa A [6]..................................................................................................... 101 
Obrázok C.7 – Kritický bod A1 [6] ........................................................................................ 102 
Obrázok C.8 – Kritický bod A2[6] ......................................................................................... 102 
Obrázok C.9 – Kritický bod A3 [6] ........................................................................................ 103 
Obrázok C.10 – Kritický bod A4 [6] ...................................................................................... 103 
Obrázok C.11 – Kritický bod A5 [6] ...................................................................................... 104 
Obrázok C.12 – Kritický bod A9 [6] ...................................................................................... 104 
Obrázok C.13 – Trasa B [6]................................................................................................... 105 
Obrázok C.14 – Kritický bod B1 [6] ...................................................................................... 106 
Obrázok C.15 – Kritický bod B2 [6] ...................................................................................... 107 
Obrázok C.16 – Kritický bod B4 [6] ...................................................................................... 107 
Obrázok C.17 – Kritický bod B5 [6] ...................................................................................... 108 
Obrázok C.18 – Kritický bod B6 [6] ...................................................................................... 108 
Obrázok C.19 – Trasa C [6] .................................................................................................. 109 
Obrázok C.20 – Kritický bod C1 [6] ...................................................................................... 110 
Obrázok C.21 – Kritický bod C2 [6] ...................................................................................... 111 
Obrázok C.22 – Kritický bod C3 [6] ...................................................................................... 111 
Obrázok C.23 – Kritický bod C4 [6] ...................................................................................... 111 
Obrázok C.24 – Kritický bod C5, C6 [6] ............................................................................... 112 
Obrázok C.25 – Trasa D [6] .................................................................................................. 113 
Obrázok C.26 – Kritický bod D1 [6] ...................................................................................... 114 
Obrázok C.27 – Trasa E [6]................................................................................................... 115 
Obrázok C.28 – Kritický bod E1 [6] ...................................................................................... 116 
Obrázok C.29 – Trasa F [6]................................................................................................... 117 
Obrázok C.30 – Kritický bod F1 [6] ...................................................................................... 118 
Obrázok C.31 - Kritický bod F2 [6] ....................................................................................... 118 
Obrázok C.32 – Kritický bod F3 [6] ...................................................................................... 119 
Obrázok C.33 - Trasa G [6] ................................................................................................... 120 
Obrázok C.34 -  Kritický bod G1, G2 [6] .............................................................................. 121 
Obrázok C.35 - Trasa H [6] ................................................................................................... 122 
Obrázok C.36 – Kritický bod H1 [6] ...................................................................................... 123 
Obrázok D.1 –Mobilné oplotenie staveniska Ramirent [8] ................................................... 137 
Obrázok D.2 – Pôdorys vrátnica [10] ................................................................................... 137 
Obrázok D.3 – Schodisková veža Doka ST 250 [10] ............................................................. 138 
Obrázok D.4 – Kotvenie schodiskovej veže ST250 [10] ........................................................ 138 
Obrázok D.5 – Skladovanie výstuže [11] ............................................................................... 139 
Obrázok D.6 – Viazacie lano na prepravu betonárskej výstuže [12] .................................... 139 
Obrázok D.7 –Žeriavové oko Framax [14] ............................................................................ 140 
Obrázok D.8 – Stojan na stenové debnenie [13] ................................................................... 140 
Obrázok D.9 – Zdvíhací textilný pás [15] .............................................................................. 140 
Obrázok D.10 – Skladový kontajner 20 [16] ......................................................................... 141 



337 
 

Obrázok D.11 – Skladový kontajner 8 [16] ........................................................................... 141 
Obrázok D.12 – Kontajner Marious Pedersen [17] .............................................................. 142 
Obrázok D.13 – Kontajnery na triedený odpad [18] ............................................................. 142 
Obrázok D.14 – Dvojitá bunka DB [16] ................................................................................ 144 
Obrázok D.15 – Obytná bunka AB6 [16] ............................................................................... 145 
Obrázok D.16 – Sanitárna bunka SB6 [16] ........................................................................... 146 
Obrázok D.17 – Toi Toi Fresh [19] ....................................................................................... 147 
Obrázok D.18 – Informačný banner pri vstupe na stavenisko č.1 [20] ................................. 149 
Obrázok D.19 – Povinný informačný banner pri vstupe na stavenisko č.2 [21] ................... 149 
Obrázok E.1 – Valník s hydraulickou rukou Volvo FH12 RB 6x2 [22] ................................. 152 
Obrázok E.2 –Únosnosť hydraulickej ruky [22] .................................................................... 152 
Obrázok E.3 – Nákladný automobil MAN TGS 28.510 6x2 [23] ........................................... 153 
Obrázok E.4 – Valníkový náves Schwarzmuller RH125 P [24] ............................................. 154 
Obrázok E.5 - Nízkoložný náves 3 nápravový Schwarzmuller [25] ....................................... 154 
Obrázok E.6  -Nízkoložný náves 6 nápravový Goldhofer STZ.L6 [26] .................................. 155 
Obrázok E.7 – Nosič kontajnerov s hákovým nakladačom Tatra T158-8P6R33.391 [27] .... 155 
Obrázok E.8 – Rýpadlo nakladač Caterpillar 444 F2 [28] ................................................... 157 
Obrázok E.9 – Dosah Caterpillar 323 [29] ........................................................................... 158 
Obrázok E.10 – Pásové rýpadlo Caterpillar 323 [29] ........................................................... 158 
Obrázok E.11 – Trojstranný sklápač Tatra T815 S3 6x6 [30]............................................... 159 
Obrázok E.12 – Šmykom riadený nakladač BobCat S250 [31] ............................................. 160 
Obrázok E.13  – Paletovacia vidlica pre Bobcat S250 [31] .................................................. 160 
Obrázok E.14 – Zametacie zariadenie pre Bobcat S250 [31] ............................................... 160 
Obrázok E.15 – Tandemový vibračný valec Hamm HD12VV [32] ....................................... 161 
Obrázok E.16 – Stroj na striekanie betónu SSB 14 COM-F [33] .......................................... 162 
Obrázok E.17 – Hydraulický lanový drapák Liebherr HS 8040 [34] .................................... 163 
Obrázok E.18 – Pásová vrtná súprava KR 606-3 [35] .......................................................... 164 
Obrázok E.19 – Injektážne zariadenie Bauer MAT IPC 180 [36] ......................................... 165 
Obrázok E.20 – Napínacie zariadenie [37] ........................................................................... 165 
Obrázok E.21 – Prepravné rozmery Pásová vrtná súprava RG25 S s nadstavcom KDK 275 
[38] ......................................................................................................................................... 166 
Obrázok E.22 – Pásová vrtná súprava Bauer RG25 S s nadstavcom KDK 275 [38] ........... 166 
Obrázok E.23 – Mobilný žeriav Liebherr LTM 1095-5.1 [39] .............................................. 167 
Obrázok E.24 – Graf únosnosti mobilného žeriavu [39] ....................................................... 167 
Obrázok E.25 – Vežový žeriav Liebherr 130 EC-B6 [40]...................................................... 168 
Obrázok E.26 - Graf únosnosti VŽ1 [A] ................................................................................ 168 
Obrázok E.27 – Vežový žeriav Liebherr 340 EC-H 12 [41] .................................................. 169 
Obrázok E.28 – Graf únosnosti VŽ2 [A]................................................................................ 169 
Obrázok E.29 – Vežový žeriav Liebherr 280 EC-H12 [42] ................................................... 170 
Obrázok E.30 – Graf únosnosti VŽ3 [A]................................................................................ 170 
Obrázok E.31 – Vežový žeriav Liebherr 200 EC-H10 [43] ................................................... 171 
Obrázok E.32 – Graf únosnosti VŽ4 [A]................................................................................ 171 
Obrázok E.33 – Autočerpadlo na betón Schwing S42 SX [44] .............................................. 172 
Obrázok E.34 – Graf dosahu autočerpadla na betón Schwing S42 SX [44] ......................... 173 
Obrázok E.35 – Autočerpadlo na betón Schwing S52 SX [44] .............................................. 173 
Obrázok E.36 – Graf dosahu autočerpadla na betón Schwing S52 SX [44] ......................... 174 
Obrázok E.37 – Autodomiešavač Man TGS 32.420 BB Stetter 8x4 [45] ............................... 175 
Obrázok E.38 – Stavebný kompresor Atlas Copco XAS97 DD [47] ...................................... 177 
Obrázok E.39 – Vibračná doska Bomag BPR 35/60 AZ4 [47] .............................................. 177 
Obrázok E.40 – Vysokotlakový čistič Nilfisk MC 7P-195/1280 FAXT [48] .......................... 178 
Obrázok E.41 – Stavebné čerpadlo HCP 50 ASH 21.5 [49].................................................. 178 
Obrázok E.42 – Rotačný laser Leica Rugby 680 [50] ........................................................... 179 



338 
 

Obrázok E.43 – Nivelační prístroj Leica NA724 [50] ........................................................... 179 
Obrázok E.44 - Metalhalogenidový reflektor GXMH005 [51] .............................................. 180 
Obrázok E.45 – Výklopný kontajner 1045.8 [52] .................................................................. 180 
Obrázok E.46 – Preprvný kontajner 1046.8 [52] .................................................................. 180 
Obrázok E.47 – Rotačný rozvádzač Putzmeister RV 10 [53] ................................................ 181 
Obrázok E.48 – Bádia na betón typ 1016 L12 [52] ............................................................... 181 
Obrázok E.49 – Bádia na betón typ1034C [52] ..................................................................... 182 
Obrázok E.50 – Zváračka Ponte 201 MOST [54] .................................................................. 182 
Obrázok E.51 – Ponorný vibrátor Atlas Copco AX56[55] .................................................... 183 
Obrázok E.52 – Menič frekvencie CF11 [55] ........................................................................ 183 
Obrázok E.53 – Ponorný vibrátor AVMU ENAR [56] ........................................................... 184 
Obrázok E.54 – Vibračná lata QZH2m ENAR [57]............................................................... 184 
Obrázok E.55 – Hladička betónu Dynapac BG39 [58] ......................................................... 184 
Obrázok E.56 – Hladička betónu MK 8-90 [58] .................................................................... 185 
Obrázok E.57 – Postrekovač na emulziu Stihl [59] ............................................................... 185 
Obrázok E.58 – Kotúčová píla AVOLA IC 450 - 10 [60] ...................................................... 186 
Obrázok E.59 – Reťazová píla Husquarna 120 [61] ............................................................. 186 
Obrázok E.60 – Fúkač Husquarna 580BTS [61] ................................................................... 186 
Obrázok E.61 – Posterkovač Ferrox Plus [62] ...................................................................... 187 
Obrázok E.62 – Mobilné hliníkové lešenie [63] .................................................................... 187 
Obrázok E.63 – Hliníkový rebrík Alve Forte [64] ................................................................. 187 
Obrázok E.64 – Ručné miešadlo Bosch GRW 18-2 E [65] .................................................... 188 
Obrázok E.65 – Paletovací vozík 3104 [67] .......................................................................... 188 
Obrázok E.66 – Staveniskový rozvádzač ABL Multi-HM 422 [67] ....................................... 188 
Obrázok E.67 – Stavebný vysávač Hilti VC 60-U [68] .......................................................... 189 
Obrázok F.1 – Dištančné lišty WBT 40 [69] .......................................................................... 218 
Obrázok F.2 – Chránič výstuže [69] ...................................................................................... 218 
Obrázok F.3 – Dištančná kozička [A] .................................................................................... 218 
Obrázok F.4 – Detail osadenia dilatačného pásu [69] .......................................................... 219 
Obrázok F.5 – PVC-P dilatačný pás [69] .............................................................................. 219 
Obrázok F.6 – Osadenie plechu ABS [70] ............................................................................. 220 
Obrázok F.7 – Detail plechu ABS [70] .................................................................................. 220 
Obrázok F.8 – Injektážna hadička TIH [70] .......................................................................... 220 
Obrázok F.9 – Tlakový koncovka – Paker [70] ..................................................................... 220 
Obrázok F.10 – Tesniaci plech TPOZ125 [70] ...................................................................... 221 
Obrázok F.11 – Detail osadenia plech TPOZ125 [70] .......................................................... 221 
Obrázok F.12 – Prvok Rondo pre bleskozvod [70] ................................................................ 222 
Obrázok F.13 - Prvok Rondo pre potrubia [70] .................................................................... 222 
Obrázok F.14 – Bobtnavý pásik Aquastop [69] ..................................................................... 222 
Obrázok F.15 – Lepidlo pre bobtnavý pásik Aquastop [69] .................................................. 222 
Obrázok F.16 – Detail osadenia kotvy V-halter [71] ............................................................ 223 
Obrázok F.17 – Kotva V-halter [71] ...................................................................................... 223 
Obrázok F.18 – Osadenie bobtnajúceho pásika a poistnej hadičky [70] .............................. 227 
Obrázok F.19 – Ukotvenie tlakových koncoviek- Paker na výstuž ZNK [A] ......................... 227 
Obrázok F.20 – Dištančný prvok BOAD 40 [69]................................................................... 228 
Obrázok F.21 – Detail spojenia plechu ASS a plechu TPOZ125 [70] .................................. 229 
Obrázok F.22 – Vytvorenie nepravej škáry plechom ASS [70] .............................................. 229 
Obrázok F.23 – Vylamovacia výstuž Plexus [70] .................................................................. 230 
Obrázok F.24 – Oporné kozy pre jednostranné debnenie Doka Framax – Xlife [72] ........... 230 
Obrázok F.25 – Jednostranné debnenie Doka Framax – Xlife [72] ...................................... 231 
Obrázok F.26 – Plastové lišty [71] ........................................................................................ 232 
Obrázok F.27 – Betonárska lávka [72] .................................................................................. 232 



339 
 

Obrázok F.28 – Framax konzola 90 [72] .............................................................................. 232 
Obrázok F.29 – Obojstranné stenové debnenie Framax – Xlife [73] .................................... 233 
Obrázok F.30 – Panelová vzpera 340 [73] ............................................................................ 233 
Obrázok F.31 – Chránička okragon [71] .............................................................................. 234 
Obrázok F.32 – Debnenie Pracovnej škáry [73] ................................................................... 234 
Obrázok F.33 – Betonárska plošina U1,5 [73] ...................................................................... 235 
Obrázok F.34 – Spôsob prepravy betonárskej plošiny U1,5 [73] ......................................... 235 
Obrázok F.35 – Postup osadenia, vylomenia a napojenia vylamovacej výstuže Plexus [70] 238 
Obrázok F.36 – Spôsob prepravy debnenia šachtových stien [73]........................................ 239 
Obrázok F.37 – Debnenie 1. strany výťahovej šachty [73] ................................................... 239 
Obrázok F.38 – Plastová chránička s kónusom [71] ............................................................. 240 
Obrázok F.39 – Detail debnenia čela vnútorných stien [73] ................................................. 240 
Obrázok F.40 – Šachtová plošina Doka so závesnou plošinou [74] ..................................... 241 
Obrázok F.41 – detail ukotvenia šachtovej plošiny [74] ....................................................... 241 
Obrázok F.42 – Puzdro pre systém Alsipercha [75] .............................................................. 242 
Obrázok F.43 – Závesná konzola systém Alsipercha [75] ..................................................... 242 
Obrázok F.44 Oddebňovací roh stenového systému Framax – Xlife [73] ............................. 243 
Obrázok F.45 – Plastový dištančný krúžok [69] .................................................................... 244 
Obrázok F.46 – Debnenie stĺpa pomocou Univerzálnych panelov doka Framax -Xlife [73] 245 
Obrázok F.47 Alternatívny spôsob debnenia stĺpov   dielacami Framax-Xlife [73] ............. 246 
Obrázok F.48 – Bezpečnostný systém Alsipercha [75] .......................................................... 249 
Obrázok F.49 – Stropné debnenie systém Dokaflex 1-2-4 [76] ............................................. 250 
Obrázok F.50 – Postup zhotovenia stropného debnenia Dokaflex 1-2-4 časť 1 [76] ............ 250 
Obrázok F.51 – Postup zhotovenia stropného debnenia Dokaflex1-2-4 časť 3 [76] ............. 251 
Obrázok F.52 – Postup zhotovenia stropného debnenia Dokaflex1-2-4 časť 2 [76] ............. 251 
Obrázok F.53 – Debnenie prievlakov systém Dokaflex 1-2-4 f76] ........................................ 252 
Obrázok F.54 – Doka zvierka na debenie okrajov stropov a príklad jej použitia v kombinácií 
s bočným debnením a zábradlím [76] .................................................................................... 252 
Obrázok F.55 – Safety bloc [77] ............................................................................................ 253 
Obrázok F.56 – Tabuľka maximálnej vzdialenosti stropných podpôr pri stropoch Dokaflex 1-
2-4 [76] .................................................................................................................................. 254 
Obrázok F.57- Plastová dištančná lišta Drupak PLD3020 [69] ........................................... 255 
Obrázok F.58 – Kovový dištančný prvok DS [69] ................................................................. 255 
Obrázok F.59 – Odstávkové pletivo B-systém [71] ................................................................ 256 
Obrázok F.60 – Systémové zábradlie [76] ............................................................................. 258 
Obrázok F.61 - Plastová zástrčná chránička [76] ................................................................. 258 
Obrázok F.62 – Oddebňovanie stropného debnenia Dokaflex 1-2-4 časť 1 [76] .................. 260 
Obrázok F.63 – Oddebňovanie stropného debnenia Dokaflex 1-2-4 časť 2 [76] .................. 260 
Obrázok F.64 – Doka skladacie plošiny K [78] ..................................................................... 262 
Obrázok F.65 – Detail ukotvenia vzpery 340 do plošiny K [78] ........................................... 263 
Obrázok F.66 – Debnenie obvodovej steny zo skladacej plošiny typ K [78] ......................... 263 
Obrázok F.67 – Peri nákladná lávka RCS MP [79] .............................................................. 268 
Obrázok F.68 – Deha záves [80] ........................................................................................... 270 
Obrázok F.69 – Zabezpečenie debnenia rámp proti kolapsu [76] ........................................ 271 
Obrázok 0.1 – Informačný banner pri vstupe na stevenisko č.1 [20] .................................... 302 
Obrázok 0.2 – Povinný informačný banner pri vstupe na stavenisko č.2 [21] ...................... 302 
Obrázok 0.3 – Požadovaný rozsah OOPP [81] ..................................................................... 305 
Obrázok 0.4 – Systém Alsipercha [75] ................................................................................... 309 
Obrázok 0.5 – Systém Free falcon [82] ................................................................................. 309 
Obrázok 0.6 - Safety bloc [77] ............................................................................................... 309 
Obrázok I.1 – Správne skladovanie nebezpečných látok [83] ............................................... 315 
Obrázok I.2 – Príklad čistenia stavebných mechanizmov [84] .............................................. 316 



340 
 

Obrázok I.3 – Odsávanie prachu z výstavby stavebným vysávačom [85] ............................. 317 
Obrázok I.4 – Kontajner na odpad MP [17] .......................................................................... 320 
Obrázok I.5 – Kontajnery na triedený odpad [18] ................................................................. 320 
Obrázok I.6 – Príklad oplotenia staveniska [86] ................................................................... 322 

 



341 
 

ZOZNAM TABULIEK 

Tabuľka B.1 – Zoznam odpadov [A] ....................................................................................... 94 
Tabuľka D.1 – Časový plán budovania, prevádzky a likvidácie zariadenia staveniska [A] 128 
Tabuľka D.2 – Finančný plán zariadenia staveniska [A] ..................................................... 128 
Tabuľka D.3 – Výpočet maximálnej spotreby vody pre vodovodnú prípojku [A] ............... 134 
Tabuľka D.4 – Príkon náradia a strojov P1 [A] .................................................................... 136 
Tabuľka D.5 – Príkon vonkajšieho osvetlenia P3 [A] ........................................................... 136 
Tabuľka D.6 – Príkon zariadenia staveniska P2 [A] ........................................................... 136 
Tabuľka F.1 – Materiál -čerstvá betónová zmes [A] ............................................................ 198 
Tabuľka F.2 – Materiál – Systémové debnenie [A] ............................................................... 199 
Tabuľka F.3 – Materiál – Betonárska výstuž [A] ................................................................. 200 
Tabuľka F.4 – Materiál – Prefabrikované prvky [A] ............................................................ 201 
Tabuľka F.5 – Výkaz výmer hlavných stavebných materiálov [A] ...................................... 202 
Tabuľka F.6 – Zoznam odpadov na stavenisku [A] .............................................................. 278 
Tabuľka I.1 – Príklad evidencie vzniknutého odpadu a nakladania s ním [A] ................... 319 



342 
 

 ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK A SYMBOLOV  

Značka  Definícia/Jednotka 
A  Ampér 
Atď.    A tak ďalej 
a. pod.   A podobne  
a.s.    Akciová spoločnosť 
BOZP  Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
°C   Stupeň Celsia 
Cca.   Círka, približne  
č.  Číslo 
ČR  Česká Republika 
ČSN  Česká štátna norma 
dB  Decibel 
DN  Vnútorný priemer 
DP  Diplomová práca  
Edef,2   Modul pretvárnosti horniny 
EN  Európska norma 
h   Výška 
hr.   Hrúbka 
HSV  Hrubá stavebná výroba 
Hz  Hertz 
J  Joule 
Kg  Kilogram 
km  Kilometer 
km/h   kilometre za hodinu 
KPS   Konštrukčná podzemná stena 
Ks  Kusy 
KSP  Kontrolný a skúšobný plán 
k.ú.  katastrálny úrad 
l    Liter 
m  Meter 
m2  Meter štvorcový 
m3   Meter kubický 
max   Maximum 
min  Minúta, Maximum 
M.j.   Merná jednotka 
mm    Milimeter 
MPa  Megapascal 
m3/h  Metre kubické za hodinu  
Napr.    Napríklad 
Nh  Normohodina 
NN  Nízke napätie 
NP   Nadzemné podlažie 
Obv.  Obvod 
OOPP  Osobné ochranné pracovné pomôcky 
os  Osoba 
Ø  Priemer 
PD  Projektová dokumentácia 
PO  Požiarna ochrana  



343 
 

PP   Podzemné podlažie 
PS  Konská sila 
PSV  Pridružená (pomocná) stavebná výroba 
r   Polomer  
resp.   Respektíve 
Sb.    Zbierka 
SD   Stavebný denník 
SO   Stavebný objekt 
s.r.o.    Spoločnosť s ručením obmedzením 
SV  Svetlá výška 
t  Tona 
t.j.  To jest 
THP  Technicko-hospodárny pracovník 
THU   Technicko-hospodárny ukazateľ 
Tzv.    Takzvaný 
Ul.   Ulica 
V  Volt 
VNK  Vodorovná nosná konštrukcia 
VŽ  Vežový žeriav 
W  Watt 
z.č.  Zákon číslo 
ZD   Základová doska 
ZNK  Zvislá nosná konštrukcia 
ZOD   Zmluva o dielo 
ZS   Zariadenie staveniska 
Žb  Železobetón  
 
  



344 
 

ZOZNAM PRÍLOH 

P1 – Celková koordinačná situácia Zwirn area 

P2 – Schéma rozdelenia hlavných stavebných objektov 

P3 – Časový a finančný plán objektový 

P4 – Časový plán objektový 

P5 – Časový plán hrubej spodnej stavby 

P6 – Časový plán hrubej hornej stavby 

P7 - Prepočet stavebných objektov podľa THU 

P8 – Položkový rozpočet vybraných technologických procesov 

P9 – Zariadenie staveniska podetapa predvýkop a zaistenie stien výkopov 

P10 – Zariadenie staveniska podetapa hlavný výkop a špeciálne zakladanie 

P11 – Zariadenie staveniska podetapa hrubá spodná stavba 

P12 – Zariadenie staveniska podetapa hrubá horná stavba a zastrešenie 

P13 – Dosah a posúdenie vežových žeriavov 

P14 – Posúdenie dosahu autočerpadla pri betonáži základovej dosky 

P15 – Posúdenie dosahu autočerpadla pri betonáži posledného podlažia 7.NP,8.NP 

P16 – Formulár KSP - Monolitické konštrukcie 

P17 – Plán zaistenia zdrojov pre hrubú stavbu 

P18 – Stanovenie doby oddebnenia železobetónových konštrukcií 

P19 – Hluková štúdia pre hluk z výstavby 

P20 – Finančná analýza predpokladaného zisku investície 

P21 – Finančná analýza - Časový plán 

P22 – Finančná analýza - Časový a finančný plán 

P23 – Výkres debnenia stien 3.np, sekcia A 

P24 – Detail debnenia stien 3.NP, sekcia A 


