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Abstrakt 
 
Diplomová práce se zabývá stavebně technologickým projektem polyfunkčního domu 
Art Passage v Trenčíně. Řeší rozdělení stavby na stavební a inženýrské objekty,  
vypracovává návrh strojní sestavy, časový a finanční plán. Dále se podrobněji 
zaměřuje na hrubou stavbu hlavního stavebního objektu, kde zpracovává 
technologickou studii průběhu výstavby, časový harmonogram, projekt zařízení 
staveniště, rozpočet a další dokumenty, které jsou potřebné k správné realizaci 
výstavby. 
 
Klíčová slova 
 
Studie realizace hlavních technologických etap, vrtané piloty, projekt zařízení 
staveniště, časový a finanční plán, návrh strojní sestavy, rozpočet, smlouva o dílo 
 
Abstract 
 
This thesis deals with the structural and technological project of multifunctional building 
Art Passage in Trencin. Solve division building construction and civil engineering 
objects, draw up the draft machine assembly time and financial plan. They will further 
focus on the rough construction of the main building structure, where processing 
technology studies during construction schedule, the project site equipment, budget 
and other documents that are necessary for the proper implementation of construction. 
 
Keywords 
 
The study of the main technological phases, drilled piles, the project site equipment, 
time and financial plan, design mechanical assembly, budget, contract for work 
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A. Úvod 
 

Diplomová práca sa zaoberá riešením stavebno-technologického projektu 
polyfunkčného domu Art Passage v Trenčíne. Objekt predstavuje 7 podlažnú budovu 
kombinovanej stenovo-skeletovej konštrukcie s bezprievlakovými železobetónovými  
stropnými doskami a nadstavbou pre východ na strechu. Pôdorys objektu tvorí 
lichobežník s maximálnymi rozmermi 24,4m x 20,4 m. V strede objektu je vytvorené 
átrium z prízemia na strechu objektu. 

Práca rieši štúdiu hlavných technologických etáp polyfunkčného objektu, pričom 
sa zameriava na zemné a základové konštrukcie, konkrétne na vŕtané pilóty. Súčasťou 
práce je taktiež posúdenie navrhnutého zabezpečenia stavebnej jamy a následný 
návrh ďalších alternatív, nakoľko pôvodný návrh bol z pohľadu realizácie nevyhovujúci. 
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1 Základné identifika čné údaje o stavbe   
 
Názov stavby:   ART PASSAGE – Polyfunkčný dom so 6 b.j. 
Miesto stavby:   Trenčín, Legionárska ulica 
Druh a účel stavby:  Obchodné, administratívne, bytové a garážové priestory 
Charakter stavby:  Novostavba 
Katastrálne územie:  Trenčín 
Kraj:    Trenčiansky 
Okres:    Trenčín 
 
Investor:   DDA s.r.o., nám. A. Hlinku 25/30, 017 01  
Považská Bystrica 
Generálny dodávateľ:  PSS s.r.o., Považská Bystrica 
Zodpovedný projektant: Ing. Henrich Pavlík 
Architekt. riešenie:  PIO Keramoprojekt a.s., Trenčín    
Dátum:   4/2014 
Stupeň:   Realizačný projekt 
 
Zastavaná plocha budovy: 427 m² 
Obstavaný priestor:  9302 m³ 
Rozpočet stavby:  46 165 871 Kč 
Začiatok výstavby:  03.04.2014 
Ukončenie výstavby:  17.08.2015 
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2 Charakteristika navrhovanej stavby 
 
 Objekt polyfunkčnej budovy je navrhnutý s jedným podzemným a s 5 
nadzemnými podlažiami zakončenými prístupnou zelenou strechou. 
 V objekte sa nachádzajú prenajímateľné obchodné priestory výmery 167,8 m² 
so skladovacím a zásobovacím zázemím, administratívne priestory v celkovej výmere 
kancelárskej plochy 675,5 m² s príslušenstvom, 6 bytových jednotiek a podzemné 
parkovisko s kapacitou 14 parkovacích státí.  
 
 

 
Obr. 2.1. Umiestnenie objektu do zástavby 

 
Pozemok objektu v celkovej výmere 0,49 ha sa nachádza v zastavanom území 

mesta Trenčín a tvorí prieluku medzi existujúcimi objektmi. Je lichobežníkového tvaru s  
maximálnymi rozmermi 24,4m x 20,4 m, orientovaný svojou dlhšou stranou v smere 
JV-SZ. Hraničí z juhovýchodnej strany s Legionárskou ulicou, z juhozápadnej strany 
s objektom Dapa centra, zo severozápadnej strany s Jesenského ulicou a zo 
severovýchodnej strany s polyfunkčným objektom Áve - Mária. 

Pozemok je výškovo mierne svahovitý v smere k Jesenského ulici. Výškový 
rozdiel na riešenom území je cca 0,95 m vo výškovom rozhraní 211,01 – 210,02 
m.n.m. v systéme Bpv. Vstup na neohradený pozemok je možný z oboch ulíc – 
Legionárskej i Jesenského. V súčasnosti prevažnú časť pozemku zaberá plocha 
čiastočne spevneného parkoviska. Na časti pozemku sa nachádzajú zostatky 
asanovaných predajných stánkov. 

Lokalita sa zároveň nachádza v II. pásme hygienickej ochrany vodného zdroja 
Soblahovská cesta.  
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Geologické a hydrogeologické pomery riešeného územia 
 
 Záujmová lokalita je súčasťou geomorfologickej oblasti Slovensko-moravské 
Karpaty, celok Považské Podolie, oddiel Trenčianska kotlina, časť Považská niva. 
Lokalita sa nachádza na ľavo brežnej poriečnej nive Váhu vo vzdialenosti cca 480 m 
od rieky. 
 V geologickej skladbe okolia lokality je možné vyčleniť nasledovné kvázi 
homogénne vrstvy a súvrstvia: 
 

A. Súvrstvie kvartérnych sedimentov  
Mocnosť vrstvy je 0,2 – 1,9 m tvorená piesčitou hlinou s úlomkami tehál a štrku. 

B. Súvrstvie kvartérnych hlín a pieskov 
Vrstva začína v hĺbke 1,8 m s mocnosťou 3,1 – 4,8 m, tvorená prevažne piesčitou 
hlinou. 
 C. Súvrstvie štrkopieskov  
Vrstva v hĺbke 5,3 m s mocnosťou 3,8 – 3,9 m je tvorená slabo hlinitými piesčitými 
štrkmi údolnej terasy Váhu. 

D. Horniny mezozoika 
V hĺbke 7 m pod povrchom je podložie tvorené súvrstvím slieňovcov, slienitých 
vápencov a ílovcov. 
 
 Kolektorom podzemnej vody na lokalite je hlavne súvrstvie štrkopieskov 
a spodná, piesčitá časť súvrstvia kvartérnych hlín a pieskov. Na základe vrtných 
prieskumov bola zistená súvislá hladina podzemnej vody v hĺbke 4,4 – 4,6 m pod 
terénom, čo je kóta 205,91 – 206,09 m.n.m. 
 Podzemnú vodu je možné zaradiť do skupiny kalcium - bikarbonátových vôd 
tvrdých, stredne mineralizovaných, slabo kyslých a slabo zásaditých. Podľa výsledkov 
chemických rozborov voda nie je agresívna na betónové konštrukcie, ale je agresívna 
pre oceľové a liatinové potrubia. 
  
 Na základe výsledkov prieskumných prác je možné geologickú skladbu lokality 
zaradiť v zmysle normy ČSN 73 1001 medzi staveniská so zložitými základovými 
pomermi. Negatívom lokality je hladina podzemnej vody, ktorá môže pri svojom 
maximálnom stave dosiahnuť až úroveň základových konštrukcií a predpokladanú 
úroveň podláh suterénu. 
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3 Členenie stavby na stavebné objekty 
 
POZEMNÉ STAVBY 
 SO 001 - Polyfunkčný dom 
 
INŽINIERSKE STAVBY 
 SO 101 – Prekládka NN 
 SO 102 – Prekládka slaboprúdu 
 SO 103 – Úprava NN prípojky AVE-MÁRIA 
 SO 104 – Úprava bleskozvodu SEKO DAPA 
 
 SO 201 – Prípojka vody 
 SO 202 – Prípojka kanalizácie 
 SO 203 – Prípojka plynu 
 SO 204 – Prípojka NN 
 SO 205 – Prípojka slaboprúdu 
 SO 206 – Komunikácie a spevnené plochy 
 SO 207 – Predĺženie STL plynovodu 
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4 Stavebne architektonické riešenie stavby 
 
4.1 SO 001 – Polyfunk čný dom 
 
 Objekt predstavuje 7 podlažnú budovu kombinovanej stenovo-skeletovej 
koncepcie s bezprievlakovými stropnými doskami hr. 220 mm s nadstavbou pre východ 
na strechu. Pôdorys objektu tvorí lichobežník s maximálnymi rozmermi 24,4 x 20,4 m. 
V strede objektu je vytvorené átrium z prízemia na strechu objektu. 
 Objekt je založený na pilótach opretých o únosné podložie, ktoré je na úrovni 
200,950 m.n.m. Navrhované pilóty priemeru 900 mm podopierajú trámy základového 
roštu. 
 Zabezpečenie stavebnej jamy je navrhnuté bezvibračnou technológiou vŕtaných 
pilót. Vŕtané pilóty budú mať priemer 600 mm s pilotovým prahom na kóte -0,600 
(Legionárska) a -1,400 (Jesenského). V priestore medzi pilótami bude zrealizovaný 
torkrét. Vŕtané pilóty budú spojené železobetónovým trámom v úrovni 1,5 m pod 
korunou steny. Návrh konštrukcií zabezpečenia stavebnej jamy je riešený v kapitole L. 
- Posúdenie pilótovej steny. 
 Stropné dosky podlaží sú po stranách uložené na murovaných nosných stenách 
hrúbky 250 mm. V strede je doska spojená s monolitickým železobetónovým jadrom 
schodiska a na zvyšnej ploche podopierajú dosku nosné stĺpy. Podopierajúce stĺpy sú 
premenného prierezu. V suteréne i v 1NP spravidla kruhového priemeru 400 mm, 
ostatné podlažia sú podopierané kruhovými  stĺpmi priemeru 350 mm a na 4NP a 5NP 
je priemer stĺpu štvorcového tvaru 300 x 300 mm.  
 Konštrukčná výška suterénu je 2,85 m, prízemia 4,08 m, 2NP a 3NP 3,50 m, 
4NP, 5NP a nadstavby 2,97 m. Schodiskové jadro je spojené s výťahovou šachtou.  
Nosné železobetónové steny sú hrúbky 250 mm a doska je navrhnutá železobetónová 
monolitická, hrúbky 160 mm. Plochá strecha objektu je riešená ako intenzívna zelená 
strecha, na ktorej sa nachádza drevený prístrešok.  
 Zvislú nosnú konštrukciu objektu tvoria železobetónové monolitické stĺpy 
a murované steny v blízkosti susedných objektov. V suteréne a v 1NP sú steny 
murované z betónových kvádrov a na ostaných podlažiach sú použité tehlové tvarovky 
pevnosti P15 a hrúbky 250 mm na MC10. V poslednom podlaží sú steny 
z pórobetónových tvaroviek Xella P4.  
 Opláštenie objektu je tvorené na prvých troch podlažiach najmä transparentným 
hliníkovým fasádnym systémom. Obvodové murivo je tvorené ľahkým sendvičovým 
murivom a časť z neho je riešená ako odvetraná roštová fasáda. 
 Vnútorné priečky sú sadrokartónové, zasklené steny a skladané z tehlového 
muriva hr. 115 mm. Medzibytové priečky sú navrhnuté ako akustické tvárnice hrúbky  
250 mm a časť je riešená z bezpečnostných priečok Rigips Duragips hrúbky 126 mm.  
 Vzhľadom k hydrogeologickým podmienkam v lokalite, a tomu že sa nachádza 
v ochrannom pásme vodného zdroja Soblahovská cesta je nevyhnutná izolácia 
spodnej stavby. Stavba bude preto zabezpečená fóliovou hydroizoláciou proti spodnej 
vode, ropným látkam a súčasne zamedzujúcou prestupu radónu ( Ekoplast 806 ).  
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4.2 SO 201 – Prípojka vody 
 
 Na verejný vodovod  z liatiny DN1000, ktorý je vedený Jesenského ulicou, bude 
napojená vodovodná prípojka objektu HDPE PE100 PN 10 D 75 x 4,5. Prípojka bude 
slúžiť pre  zásobovanie objektu pitnou vodu. Celková dĺžka prípojky bude 8 m.  
 
4.3 SO 202 – Prípojka kanalizácie 
 
 Objekt bude napojený na verejnú kanalizáciu na Jesenského ulici kanalizačnou 
prípojkou PVC DN 150. Na prípojke bude osadená revízna kanalizačná šachta RŠ,  
železobetónová prefabrikovaná DN 1000. Na kanalizácií PVC DN 125 od objektu po 
revíznu šachtu budú umiestnené plastové šachty Wavin DN 425. Do verejnej 
kanalizácie budú odvádzané splaškové a dažďové vody z objektu. Prípojky budú mať 
celkovú dĺžku 30 m. Kanalizačné potrubie bude po zapojení podrobené skúške 
vodotesnosti. 
 
4.4 SO 203 – Prípojka plynu 
 
  Objekt Art Passage bude zásobovaný zemným plynom z navrhovanej STL 
plynovej prípojky SO 203, polyetylénovej PE 100, d 32 x 3, vedenej v zemi. Prípojka 
bude napojená pomocou prípojkového T – kusu kolmo na plánovaný STL plynovod,  
polyetylénový PE 100 d 63 x 5,8  vedený po ulici Jesenského.  
 
4.5 SO 204 – Prípojka NN 
 
 Polyfunkčný dom bude napojený na nové vonkajšie rozvody nízkeho napätia  
z vonkajšej istiacej skrine umiestnenej pri budove Lugera&Maklér na ulici Jesenského. 
Hlavný rozvod bude pozostávať z hlavného rozvádzača umiestneného na 1.NP. 
Vonkajšie NN rozvody budú uložené vo výkope v káblovej ryhe, chránené pred 
mechanickým poškodením ochrannou trubkou, mechanickou ochrannou a výstražnou 
fóliou. Celková dĺžka NN káblov je 47,4 m. 
  
4.6 SO 205 – Prípojka slaboprúdu 
 
 Telefónna prípojka bude umiestnená na spojnici objektu Art Passage 
s objektom Ave - Mariá na Jesenského ulici. Prípojka zaústi na objekte do káblovej 
skrine s telefónnym uzáverom.  
  
4.7 SO 206 – Komunikácie a spevnené plochy 
 
 Komunikácia objektu nadväzuje na existujúcu komunikačnú sieť okolo objektu. 
Medzi spevnené plochy spadá úsek rampy od Jesenského ulice od verejného chodníka 
po hranu suterénu objektu.  
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4.8 SO 207 – Pred ĺženie STL plynovodu 
 
 Navrhovaný STL plynovod PE 100, d 63 x 5,8 bude napojený odbočkou na 
existujúci STL plynovod SO 207,  oceľový DN 50, vedený po ulici s názvom K dolnej 
stanici. Od bodu napojenia na verejný plynovod, na križovatke ulíc Piaristická 
a K dolnej stanici povedie navrhovaný STL plynovod rovnobežne s existujúcim 
plynovodom. Následne pokračuje pozdĺž ulice K dolnej stanici a Jilemnického z časti 
v chodníku, z časti v mestskej komunikácii k miestu objektu Art Passage, kde bude 
ukončený. Navrhovaný STL plynovod vedený v zemi bude vyhotovený z rúr PE 100 
SDR 11, d 63 x 5,8. Plynovod bude spádovaný pod 0,4 % sklonom smerom k bodu 
napojenia. Celková dĺžka plynovodu je 172,03 m. 

 
5 Situácia stavby 
 

Polyfunkčný objekt Art Passage sa nachádza v širšom centre mesta Trenčín 
v mestskej časti Dolné mesto. Danú oblasť charakterizujú mestské ulice a tým aj 
čiastočne stiesnené dopravno-obslužné podmienky. Stavba tvorí prieluku medzi 
existujúcimi objektmi. Z juhozápadnej strany susedí s objektom Dapa centra a zo 
severovýchodnej strany s polyfunkčným objektom Áve - Mária. Legionárska ulica 
lemuje objekt z juhovýchodnej strany a Jesenského ulica zo severozápadnej strany. 
Vstup na pozemok je možný z oboch ulíc. Podrobne viď výkres situácie. 

Pred zahájením stavebných prác na stavenisku vyznačí oprávnená osoba zo 
strany investora hranice navrhovaného staveniska podľa projektovej dokumentácie. 
Stavenisko má približne obdĺžnikový tvar s rozmermi najdlhších strán 35,8 x 21,5 m. 
Celková plocha staveniska je 700 m2 a zaberá aj časť pozemnej komunikácie na 
Legionárskej a Jesenského ulici. Stavenisko bude oplotené mobilným oplotením výšky 
2 m. Výplň dielcov oplotenia  bude tvorená trapézovým plechom, aby sa zabránilo 
šíreniu prachu vznikajúceho pri stavebných činnostiach. 

Na oboch uliciach bude na komunikácii umiestnené dopravné značenie 
s obmedzenou maximálnou rýchlosťou a upozornenie o priebehu výstavby s výstrahou 
pre možnosť vjazdu a výjazdu stavebných strojov zo staveniska. 

Pred zahájením stavebnej činnosti na pozemku bude nutné vykonať búracie 
práce súvisiace s odstránením existujúceho, čiastočne spevneného, parkoviska 
a pozostatkov základov asanovaných predajných stánkov. 

Vstup na stavenisko bude možný z Legionárskej ulice. Podrobnejšie je 
koncepcia zariadenia staveniska popísaná v kapitole F. Projekt zariadenia staveniska. 
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6 Spôsob realizácie hlavných technologických etáp o bjektu 
SO 001 

 
6.1 Hrubá spodná stavba 
 

6.1.1 Zemné práce a zabezpe čenie stavebnej jamy 
  
 Pred realizáciou zemných prác je nutné vykonať základnú prípravu terénu, 
ktorá pozostáva z odstránenia existujúcich spevnených plôch. Jedná sa hlavne 
o čiastočne spevnené parkovisko a pozostatky základov asanovaných predajných 
stánkov. Na ostatnej časti staveniska sa odstráni ornica v hrúbke 200 mm. 
 Nasleduje vytýčenie stavebnej jamy a zameranie pilótových stien, ktoré vykoná 
geodetická firma. Zemné práce pozostávajú zo zabezpečenia stavebnej jamy pilótovou  
stenou a samotného výkopu stavebnej jamy, ktorý bude prebiehať v dvoch etapách.  
Dve protiľahlé steny stavebnej jamy tvoria susedné objekty. Stena výkopu od 
Legionárskej ulice a časť steny od Jesenského ulice bude zhotovená ako pilótová  
stena.  

Prvá etapa výkopu stavebnej jamy začne od ulice Jesenského, pričom hĺbka 
výkopu je v rozmedzí od 1,2 do 1,96 m. Nasleduje zabezpečenie stavebnej jamy, ktoré 
je tvorené pilótovými stenami. Priemer jednotlivých pilót je 600 mm, dĺžka 7,6 m 
a osová vzdialenosť 1,5 m. Pilóty sú v korunnej časti stužené železobetónovým 
vencom rozmerov 500 x 600 mm. Operná stena z Jesenského ulice je tvorená 15 
pilótami, ktoré začínajú na kóte – 2,000 m a operná stena z Legionárskej ulice je 
tvorená 14 pilótami, ktoré začínajú na kóte – 1,000 m. Pilóty budú zhotovené metódou 
vŕtania priebežným vrtákom CFA. Táto metóda bude použitá aj pre vŕtanie hlavných 
pilót. 

Po realizácii vŕtaných pilót sa zhotoví debnenie pre stužujúce železobetónové 
trámy, osadí sa výstuž a začne sa s betonážou. Dĺžka trámu pri Jesenského ulici je 
21,24 m a pri Legionárskej ulici 20,56 m.  
 Počas tuhnutia betónu bude prebiehať druhá etapa výkopu stavebnej jamy. 
Hĺbka výkopu je 2,759 m takže dno výkopu sa nachádza na kóte -3,955 m. Prístup do 
výkopovej jamy bude možný po dočasnej obslužnej rampe šírky 3,75 m z Legionárskej 
ulice. Rampa so sklonom 23,5 % bude zhutnená a po okrajoch vysvahovaná. Rampa 
sa odstráni až po zhotovení hlbinných základových pilót.   
 Po odťažení zeminy z okolia vŕtaných pilót sa torkrétom hr. 50 - 100 mm zaistí 
priestor medzi pilótami. K torkrétovaniu bude použitá výstužná kari sieť s okami 
100/100 mm a betónový postrek. Pojazdy strojov pre obidve etapy výkopových prác sú 
znázornené v prílohách E1 až E9.  

Stavebná jama bude po obvode odvodnená drenážnymi trubkami DN 100 mm 
uloženými v štrkovom lôžku. Trubky budú vyspádované v sklone 5 % k čerpacím 
košom, ktoré sa nachádzajú v rohoch výkopu. Na dne stavebnej jamy bude násyp 
štrkodrte hr. 100 – 200 mm. 

Malá časť vykopanej zeminy vhodnej na spätný zásyp bude deponovaná na 
medziskládke vzdialenej 2,0 km od staveniska. Ostatná zemina a stavebná suť sa 
odvezie na skládku vzdialenú 10,2 km juhozápadne od mesta Trenčín. Dopravné trasy 
sú podrobnejšie znázornené v kapitole C. Koordinačná situácia stavby so širšími 
vzťahmi dopravných ciest. 



Technická správa k stavebno-technologickému projektu 

21 

Zloženie pracovnej čaty pre zemné práce 
 

• Vytýčenie stavebného objektu 
o 1 geodet 
o 1 pomocný pracovník  
o  stavbyvedúci 

 
• Búracie práce, odstránenie a odvoz ornice 

o 1 vodič kolesového rýpadla 
o 1 vodič nakladača 
o 1 vodič nákladného automobilu 
o 1 pomocný pracovník 

 
• Výkop a zabezpečenie stavebnej jamy 

o 1 geodet 
o 1 vodič kolesového rýpadla 
o 1 vodič lopatového nakladača   
o 3 vodiči nákladných automobilov 
o 1 obsluha vrtnej súpravy 
o 1 vodič autožeriavu 
o 1 obsluha stacionárneho čerpadla 
o 2 vodiči auto domiešavačov 
o 1 vodič šmykom riadeného nakladača 
o 2 stolári 
o 2 betonári 
o 2 viazači výstuží 
o 2 pomocní pracovníci 

 
• Odvodnenie a spevnenie dna stavebnej jamy 

o 1 vodič lopatového nakladača  
o 1 vodič šmykom riadeného nakladača 
o 1 vodič autožeriavu 
o 3 pomocní pracovníci 

 
• Torkrétovanie pilótovej steny 

o 1 vodič autožeriavu 
o 1 obsluha stacionárneho čerpadla 
o 2 vodiči auto domiešavačov 
o 2 betonári 
o 3 pomocní pracovníci 

 
Návrh strojnej zostavy pre zemné práce 
 

• Autožeriav LIEBHERR TM 1055-3.2 
• Vrtná súprava SOILMEC R416 
• Hlbinný návesový podvalník GOLDHOFER STZ-VL 5 A 
• Ťahač IVECO STRALIS AS 440S50 T/P 
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• Kolesové rýpadlo CATERPILLAR M315 D 
• Hydraulické kladivo CATERPILLAR H115 
• Čelný lopatový nakladač CATERPILLAR 390 K 
• Kolesový šmykom riadený nakladač CATERPILLAR 246 C 
• Nákladný automobil TATRA T158 
• Stacionárne čerpadlo BSA 1005 D  
• Auto domiešavač Stetter C3 BASIC LINE AM 15 C  
• Pojazdný kompresor ATLAS COPCO XAS 97 Dd  
• Vibračná doska BOMAG BP 18/45-2 
• Ponorný vibrátor ENAR AX 48 

 
6.1.2  Základové konštrukcie 

 
Na základe prieskumných geologických prác bola lokalita zaradená medzi 

stavenisko zo zložitými základovými pomermi, kde negatívom je aj hladina podzemnej 
vody, ktorá môže pri maximálnom stave dosiahnuť až úroveň základových konštrukcií 
a podláh suterénu. Preto je ako najvhodnejší spôsob zakladania navrhnuté hlbinné  
zakladanie na vŕtaných pilótach priemeru 900 mm, ktoré sú votknuté do štrkového 
súvrstvia na dĺžku minimálne 1 m s pätou pilót na úrovni -10,050 m. Celkovo bude 
realizovaných 32 pilót, ktorých dĺžka a  úroveň hornej hrany je odlišná.  

Pretože v podloží sa vyskytujú najmä nesúdržné zeminy bola zvolená  
technológia vŕtania pilót priebežným vrtákom CFA. Pri realizácii sa postupne vrták  
zavŕtava až do požadovanej hĺbky bez priebežného vyťahovania vrtného náradia 
z vrtu, čo zaisťuje súčasne paženie steny vrtu. Následne sa do vrtu postupne čerpá 
betón za súčasného vyťahovania vrtného náradia. Na záver sa do betónovej pilóty 
zavibruje armokôš.   

Navrhnuté vŕtané pilóty podopierajú trámy základového roštu. Medzi pásmi 
základového roštu  rozmerov 400 x 500 mm sa nachádza zhutnený násyp hrúbky 500 
mm. Na vyrovnanie povrchu sa použije vrstva podkladového betónu hrúbky 100 mm 
z prostého betónu C 8/10, na ktorú sa zhotoví železobetónová základová doska hrúbky 
200 mm z betónu C 25/30. Od základov susedných objektov bude železobetónová 
doska oddilatovaná tepelnou izoláciou EPS minimálnej hrúbky 30 mm.   Hydroizolácia 
spodnej stavby je nevyhnutná kvôli hydrogeologickým podmienkam v lokalite 
a skutočnosti, že sa nachádza v ochrannom pásme vodného zdroja Soblahovská 
cesta.  Preto je  navrhnutá fóliová hydroizolácia proti spodnej vode, ropným látkam a  
súčasne zamedzujúcou prestupu radónu ( Ekoplast 806 ).  

Po betonáži základovej dosky bude potrebné v miestach stykových výstuží 
a armokošov realizovať prvý hydroizolačný náter na polymér cementovej báze 
s presahom min. 200 mm od obrysu budúceho prvku.  
 
Zloženie pracovnej čaty pre základové konštrukcie 
 

• Hlbinné zakladanie na vŕtaných pilótach  
o 1 geodet 
o 1 obsluha vrtnej súpravy 
o 1 obsluha stacionárneho čerpadla 
o 2 vodiči auto domiešavačov 
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o 1 vodič autožeriavu 
o 1 vodič nákladného automobilu 
o 1 vedúci čaty 
o 2 betonári 
o 2 viazači výstuže 
o 2 pomocní pracovníci 

 
• Základový rošt a doska 

o 1 geodet 
o 1 vedúci čaty 
o 4 tesári 
o 4 viazači výstuže 
o 3 betonári 
o 1 vodič autožeriavu 
o 1 obsluha stacionárneho čerpadla 
o 2 vodiči auto domiešavačov 
o 2 vodiči nákladných automobilov  
o 2 pomocní pracovníci 

 
• Zhotovenie izolácií 

o 1 vedúci čaty 
o 4 izolatéri 
o 2 pomocní pracovníci 

 
Návrh strojnej zostavy pre základové konštrukcie 
 

• Autožeriav LIEBHERR TM 1055-3.2 
• Vrtná súprava SOILMEC R416 
• Vežový žeriav LEIBHERR 90 EC-B 6 
• Kolesové rýpadlo CATERPILLAR M315 D 
• Čelný lopatový nakladač CATERPILLAR 390 K 
• Kolesový šmykom riadený nakladač CATERPILLAR 246 C 
• Nákladný automobil TATRA T158 
• Dvojramenný nosič kontajnerov MCBT 12 
• Stacionárne čerpadlo BSA 1005 D 
• Auto domiešavač Stetter C3 BASIC LINE AM 15 C  
• Vibračná doska BOMAG BP 18/45-2 
• Ponorný vibrátor ENAR AX 48 
• Vibračná lišta ENAR – QZH 
• Zvárací automat Leister VARIMAT V2 
• Ručný zvárací poloautomat Leister TRIAC DRIVE PID 
• Ručná zváracia pištoľ Leister TRIAC S 
• Akumulátorová vŕtačka (skrutkovač) 
• Plynová kotviaca pištoľ 
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6.1.3  Nadzákladové zvislé konštrukcie 
 

Nadzákladové zvislé konštrukcie pozostávajú z realizácie štandardnej 
prímurovky, nosnej  prímurovky z debniacich tvárnic, železobetónových stien a stĺpov. 
Po celom obvode objektu bude zhotovená štandardná prímurovka  z betónových 
priečkových tvárnic Premac PT10. Tvárnice sa budú ukladať uzatvorenou stranou 
navrch do maltového lôžka s 1/3 alebo 1/2 väzbou. Styčné škáry sa budú spájať na 
doraz nasucho bez malty. Hrúbka prímurovky bude 100 mm, iba pozdĺž susedných 
objektov bude prispôsobená potrebe dodržať vytýčenú hydroizolačnú rovinu. Všetky 
prvky bude nutné celoplošne dilatovať od konštrukcie susedných objektov vložením 
EPS optimálne hrúbky 50 mm, len v prípade nedostatku priestoru je možné použiť aj 
EPS hrúbky 30 mm.  

 Na časti obvodu dĺžky 11,21 m od Jesenského ulice bude použitá nosná 
prímurovka z debniacich tvárnic Premac  DT25 hrúbky 250 mm zalievaná betónom 
C20/25. Z tohto typu tvárnic bude zhotovená aj obvodová nosná konštrukcia suterénu 
a 1NP. Debniace tvárnice sa postupne kladú nasucho bez malty s 1/2 alebo 1/3 
väzbou. Každé 3 alebo 4 uložené rady sa zalievajú výplňovým betónom C20/25 – XC1 
a zhutňujú sa prepichovaním.  

Na zhotovenú zvislú prímurovku sa na celú výšku steny mechanicky prichytí 
vodorovná izolácia Ekoplast 806, ktorá bude obojstranne chránená vrstvou geotextílie 
300 g/m2. Zvislá hydroizolačná fólia sa vytiahne dovnútra objektu minimálne 250 mm. 
Následne sa zhotoví vodorovná hydroizolácia na železobetónovú základovú dosku. 
Jednotlivé pásy hydroizolačnej fólie Ekoplast 806 sa budú klásť vedľa seba a ich 
presahy sa budú spájať zváraním horúcim vzduchom. Vodorovná izolácia je taktiež 
obojstranne chránená vrstvou geotextílie 300 g/m2 a bude nutné ju vyviesť na 
vodorovnú izoláciu min. 250 mm. 

Nosná obvodová železobetónová stena susediaca s objektom Áve-  Mariá bude 
zhotovená na základe tohto objektu zasahujúcom na pozemok stavby. Stena hrúbky 
250 mm bude realizovaná ako monolitická rebrovaná. Prierezy rebier budú mať 
rozmery  200 x 250 mm a ich osová vzdialenosť bude 1,625 m. Drevené tradičné 
debnenie bude použité na vytvorenie rebier z jednej strany a z druhej strany bude 
použité jednostranné systémové debnenie od firmy Peri. Po betonáži a zatvrdnutí sa 
systémové debnenie odstráni a drevené debnenie ostane súčasťou základovej  
konštrukcie. 

Pred zhotovením debnenia stĺpov je nutné previazať vyčnievajúce výstuže pilót 
s výstužami nosných prvkov. V suteréne sa nachádza 8 stĺpov kruhového priemeru 400 
mm, na ktoré bude použité SRS kruhové stĺpové debnenie firmy Peri. Na zvyšné stĺpy 
hranatého prierezu bude použité QUATTRO stĺpové debnenie. V suteréne sa 
nachádzajú tri stĺpy obdĺžnikového prierezu rozmerov 350 x 300 mm a dva stĺpy 
štvorcového prierezu s hranou dĺžky 350 mm. Konštrukčná výška všetkých stĺpov je 
2,85 m. 

Schodiskové železobetónové jadro bude zhotovené súčasne s obvodovou 
stenou a stĺpmi. Stena schodiskového jadra má hrúbku 250 mm. V jadre sa nachádza  
železobetónové monolitické schodisko, ktorého ramená a podesty  majú vo všetkých 
podlažiach hrúbku 160 mm. 

Na zvislé monolitické železobetónové konštrukcie suterénu bude použitý betón 
triedy C30/37 – XC2. Betonáž bude vykonávať automobilové čerpadlo 
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s domiešavačom SCHWING FBP 26. Betónová  zmes sa bude vyrábať v betonárni  
LADCE Betón PERTESO v Trenčíne, ktorá je vzdialená od staveniska 4,2 km. 
 
Zloženie pracovnej čaty pre nadzákladové zvislé konštrukcie 

 
• Zhotovenie prímuroviek 

o 1 geodet 
o 1 vedúci čaty 
o 4 murári 
o 2 betonári 
o 1 vodič autožeriavu 
o 1 obsluha stacionárneho čerpadla 
o 2 vodiči auto domiešavačov 
o 2 vodiči nákladných automobilov  
o 2 pomocní pracovníci 

 
• Hydroizolácia základových konštrukcií 

o 1 vedúci čaty 
o 3 izolatéri 
o 1 vodič vežového žeriavu 
o 2 vodiči nákladných automobilov 
o 2 pomocní pracovníci 

 
• Nosná obvodová suterénna ŽB stena  

o 1 geodet 
o 1 obsluha stacionárneho čerpadla  
o 2 vodiči auto domiešavačov 
o 1 vodič autožeriavu 
o 1 vodič nákladného automobilu 
o 1 vedúci čaty 
o 3 betonári 
o 2 viazači výstuže 
o 2 pomocní pracovníci 

 
• Nosné železobetónové stĺpy 

o 1 geodet 
o 1 obsluha stacionárneho čerpadla 
o 2 vodiči auto domiešavačov 
o 1 vodič autožeriavu 
o 1 vodič nákladného automobilu 
o 1 vedúci čaty 
o 3 betonári 
o 2 viazači výstuže 
o 2 pomocní pracovníci 
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Návrh strojnej zostavy pre nadzákladové zvislé konštrukcie 
 

• Vežový žeriav LEIBHERR 90 EC-B 6 
• Kolesový šmykom riadený nakladač CATERPILLAR 246 C 
• Nákladný automobil TATRA T158 
• Stacionárne čerpadlo BSA 1005 D 
• Auto domiešavač Stetter C3 BASIC LINE AM 15 C  
• Ponorný vibrátor ENAR AX 48 

 
6.2 Hrubá vrchná stavba 
 

6.2.1 Hlavné nosné konštrukcie objektu 
 
 Konštrukčne sa jedná o kombinovaný stenovo-skeletový, železobetónový, 
systém. Na jednotlivých podlažiach bude súčasne prebiehať murovanie obvodových 
stien a zhotovovanie železobetónových nosných stien a stĺpov. 
 Nosné obvodové steny 1 NP susediace s existujúcimi objektmi sú navrhnuté z 
debniacich tvárnic Premac  DT25 hrúbky 250 mm. Tvárnice sa ukladajú nasucho jedna 
na druhú, tak aby priečne spojnice neboli nad sebou a výplňový betón vytvoril 
monolitickú konštrukciu. Ukladajú sa maximálne 2 až 3 rady, ktoré sa musia 
zabetónovať. Betón triedy  C20/25 nalievame pomaly po vrstvách, ktoré sa zhutnia 
prepichovaním. Po vymurovaní a vybetónovaní prvej výšky, max. 1,5 m, postavíme 
lešenie a murujeme druhú výšku. Vzniknutú pracovnú škáru je nutné v priečnom reze 
istiť zastrčením oceľovej výstuže. Do 1 metra dĺžky steny je nutné použiť minimálne 2 
prúty ocele 10 425 priemeru 6 mm. Prúty musia zasahovať  najmenej 20 cm do 
výplňového betónu a odstup nesmie byť väčší ako 50 cm.    

V ostatných podlažiach sú obvodové steny navrhnuté z tehlového muriva 
Porotherm 25 P+D pevnosti P15 na  vápenno cementovú maltu Porotherm MM50. 
Murovanie obvodových stien sa začína založením rohov, pri ktorom je nutné dbať na 
správnu orientáciu tehál. Medzi osadené rohové tehly sa natiahne z vonkajšej strany 
murárska šnúra, ktorá vymedzuje priestor budúcej steny. Do ložnej škáry sa nanesie 
malta hrúbky 12 mm v plnej šírke muriva a začne sa s murovaním prvej rady tehál. Pri 
murovaní postupujeme smerom od rohov stavby. Tehly sa ukladajú do malty tesne za 
sebou, pozdĺž natiahnutej šnúry a poloha jednotlivých tehál sa upravuje pomocou 
vodováhy a gumového kladiva. Do zvislých škár medzi tehlami P+D sa malta 
nenanáša. Po vymurovaní prvej výšky, max 1,5 m, sa postaví lešenie PERI UP T 70  
a nasleduje murovanie druhej výšky rovnakým postupom.   
 V poslednom 5 NP sú obvodové steny zhotovené z  pórobetónových tvárnic  
Xella P4 – 500 hrúbky 250 mm s dvojitým perom a drážkou. Prvá vrstva tvárnic 
nosného muriva sa kladie na vápenno cementovú maltu hrúbky 20 mm a ďalšie vrstvy 
tvárnic murujeme na tenkovrstvú maltu Ytong hrúbky 1-3 mm.  Malta ložných škár sa 
celoplošne nanáša v rovnomernej vrstve pomocou lyžice. Očistené tvárnice od prachu 
doklopeme gumovou paličkou tak, aby škáry mali rovnakú hrúbku 1-3 mm, pričom 
poloha tvárnic sa dá upraviť do 5 minút. Presné osadenie tvárnic kontrolujeme 
vodováhou, dodržiavame správne previazanie muriva a nerovnosti zarovnáme 
hoblíkom. 
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 Pórobetónové tvárnice sú použité aj na konštrukciu atiky výšky 1000 mm. Na 
vrchnej hrane je atika stužená železobetónovým vencom 250 x 180 mm, do ktorého 
bude ukotvené oceľové zábradlie výšky 1100 mm. 
 Preklady nad otvormi vo fasáde do svetlosti 2 m vrátane, sú navrhnuté 
z pórobetónových samonosných prekladov Porfix.  Preklady nad otvormi so svetlosťou 
väčšou ako 2 m sú navrhnuté ako keramické predpäté preklady Porotherm. Samotný 
preklad nie je nosný. Spriahnutý preklad vznikne z 2 predpätých prekladov po 
nadmurovaní tlačenej zóny. 
 Kruhové železobetónové stĺpy suterénu priemeru 400 mm priebežne pokračujú 
cez 1 nadzemné podlažie do ostatných podlaží, pričom od 2 NP majú zmenšený 
priemer na 350 mm. V 4 NP a 5 NP sú doplnené o stĺpy štvorcového prierezu s hranou 
dĺžky 300 mm. Výška stĺpov je odlišná podľa konštrukčnej výšky jednotlivých podlaží. 

Železobetónové jadro schodiska spojené s výťahovou šachtou bude zhotovené 
rovnakých spôsobom ako v suteréne. Iba steny výťahovej šachty budú vyhotovené ako 
pohľadové. Konštrukcia jadra je ukončená nadstavbou nad zelenou plochou strechou 
vo výške + 19,790 m. Železobetónová konštrukcia nadstavby je celoplošne izolovaná 
tepelnou izoláciou EPS hrúbky 200 mm. 
 Nosné vodorovné konštrukcie všetkých podlaží budú zhotovené ako staticky 
pôsobiace obojsmerné nosné bezprievlakové dosky hrúbky 220 mm. Stropné dosky sú 
po stranách uložené na murovaných nosných stenách, v strede sú spojené 
s monolitickým železobetónovým jadrom schodiska a na zvyšnej ploche sú 
podopierané nosnými stĺpmi. 
 Na kóte + 3, 880 m bude zhotovená stropná doska 1NP, v ktorej sú navrhnuté  
otvory pre kruhové schodiská. Tie budú namontované dodatočne podľa požiadaviek 
klienta na veľkosť priestorov. Otvory sú navrhnuté tak, aby ich bolo možné uzavrieť 
ľahkou oceľovou konštrukciou. 
 
Zloženie pracovnej čaty pre hlavné nosné konštrukcie objektu 

 
• Nosné železobetónové konštrukcie 

o 1 geodet 
o 1 obsluha stacionárneho čerpadla 
o 2 vodiči auto domiešavačov 
o 1 vodič autožeriavu 
o 1 vodič nákladného automobilu 
o 1 vedúci čaty 
o 3 betonári 
o 2 viazači výstuže 
o 2 pomocní pracovníci 

 
• Nosné obvodové steny z debniacich tvárnic a muriva 

o 1 geodet 
o 1 vedúci čaty 
o 4 murári 
o 3 betonári 
o 1 vodič autožeriavu 
o 1 obsluha stacionárneho čerpadla 
o 2 vodiči auto domiešavačov 
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o 2 vodiči nákladných automobilov  
o 2 pomocní pracovníci 

 
Návrh strojnej zostavy pre hlavné nosné konštrukcie objektu 
 

• Vežový žeriav LEIBHERR 90 EC-B 6 
• Kolesový šmykom riadený nakladač CATERPILLAR 246 C 
• Nákladný automobil TATRA T158 
• Stacionárne čerpadlo BSA 1005 D 
• Auto domiešavač Stetter C3 BASIC LINE AM 15 C  
• Ponorný vibrátor ENAR AX 48 
• Vibračná lišta ENAR - QZH 

 
6.2.2 Strešná konštrukcia 
 
Strešná konštrukcia objektu je navrhnutá ako plochá strecha s klasickým 

poradím vrstiev, na ktorú je možné dostať sa priamo z komunikačného jadra. 
Pôdorysná plocha strechy je rozčlenená na dve zastrešené otvorené terasy, 
pochôdznu zelenú časť a pri obvode atiky a komunikačného jadra  je navrhnutý 
chodník z  ťaženého kameniva. Pri všetkých plochách je použitá rovnaká základná 
skladba plochej strechy po  hydroizolačnú vrstvu, avšak jednotlivé vrchné vrstvy sú 
odlišné.  

Nosnú konštrukciu strechy tvorí železobetónový strop hrúbky 250 mm nad 5NP. 
Spádová vrstva je navrhnutá z ľahčeného polystyrén betónu PsB 40 hrúbky 25 – 125 
mm. Od atiky sa vrstva po obvode oddilatuje tepelnou izoláciou EPS  hrúbky 60 mm 
uloženou na stojato. Plošne sa tento spádový betón oddelí dilatačnými škárami 3 x 3 
m. Na spádovú vrstvu sa celoplošne privarí vrstva poistnej hydroizolácie Extra Sklobit 
PE. Po realizácii bude táto vrstva plniť funkciu parozábrany.  Tepelnú izoláciu tvoria 
dve vrstvy voľne položených dosiek Isover EPS 100 S hrúbky 100 mm a 150 mm 
s preložením škár. Ako hydroizolačná vrstva bude použitá PVC fólia Fatrafol 810 
s dvojitou ochrannou vrstvou geotextílie 300 g/m². Hydroizolácia bude mechanicky 
pripevná k podkladu a vytiahnutá až na atiku. Plochá strecha bude odvodnená štyrmi 
strešnými vpustami DN 50.    

Drenážnu a hydroakumulačnú funkciu zelenej strechy a štrkových plôch bude 
plniť tvarovaná PE fólia Technodren 2010 S1. Pásy tvarovanej fólie sa voľne pokladajú 
na povrch s preložením  dvoch radov nopkov cez seba. Vlastná filtrácia vody sa zaistí 
dvojitou vrstvou geotextílie 200 g/m² položenej na drenážnej vrstve. Na plochách pri 
obvode atiky a komunikačnom jadre bude použitá vrstva ľahčeného keramzitu hrúbky 
140 mm, na ktorú sa rozprestrie vrchná vrstva z praného ťaženého kameniva frakcie 
16 - 32 mm hrúbky 60 mm. 

Pre správnu funkciu vegetačnej vrstvy zelenej strechy je treba zaistiť 
dostatočnú hrúbku zemného substrátu, ktorá sa bude pohybovať v rozmedzí 200 – 250 
mm v závislosti na vysadenom trávnatom poraste. Pod týmto substrátom bude 
umiestnená filtračná geotextília Izoltech 300 g/m² položená s presahmi pásov 50 mm 
na tvarovanej nopkovej PE fólii Technodren 2010 S1. 
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Na podlahu terás bude použitá betónová dlažba 400x400x40 Premac Opus  
špárovaná špárovacím pieskom a položená do štrkového lôžka. Na hydroizolačnú fóliu 
plochej strechy sa rozprestrie vrchná nosná vrstva podlahy z ľahčeného keramzitu 
hrúbky 160 mm. Naň sa umiestni separačná geotextília 200 g/m². Nasleduje 
zhotovenie lôžka zo štrkodrte frakcie 4 – 8 mm v hrúbke 60 mm, na ktoré sa ukladajú 
dlaždice. S kladením dlaždíc sa začína vždy od kraja v smere od hotovej plochy a je 
nutné dodržiavať minimálnu špáru 3 mm. Výškové zarovnanie dlaždíc sa dosiahne 
doklepkaním gumovým kladivom. Na záver sa špáry vyplnia špárovacím pieskom 
a dlaždice sa dôkladne vyčistia. 

Strešná nadstavba a terasy sú zastrešené symetrickým fošňovým stropom. 
Strešná konštrukcia nadstavby má sedlový tvar s výškou hrebeňa na kóte + 21,020 m 
a sklonom 10°. Drevená vrcholová väznica rozmerov 180/140 mm sa opiera o nosné 
železobetónové steny komunikačného jadra. Osová vzdialenosť smrekových 
trojstranne hobľovaných krokiev rozmerov 180/50 mm je 540 mm.  

Strešná konštrukcia nad terasou má pultový tvar so sklonom 3° ku zvodu  
umiestnenom v šachte komunikačného jadra. Pultová strecha je uložená na dvoch 
väzniciach 180/140 mm. Jedna väznica je podopieraná stĺpikmi kotvenými do stropu 5 
NP a druhá leží na krátkych stĺpikoch položených na betónovej streche nadstavby. Na 
väzniciach sú umiestnené krovky 180/50 mm, na ktorých je navrhnutý záklop 
v kombinácií dreveného jednostranne hobľovaného záklopu hrúbky 20 mm a OSB 3 
dosky hrúbky 12 mm. V zakrytej časti, ktorá nie je pohľadová, je navrhnutý foršňový 
plný záklop. Hydroizolačnú vrstvu tvorí mechanicky kotvená PVC fólia Fatrafol 810 plus 
jedna vrstva ochrannej geotextílie 300 g/m².  

Átrium prebiehajúce cez celú výšku objektu je zastrešené pultovým svetlíkom s 
jednoduchým bezpečnostným lepeným sklom hr. 8 mm Glaverbel Stratobel 44.2 mm. 
V najvyššej časti je zastrešenie átria vybavené hliníkovými regulovateľnými žalúziami 
na udržiavanie mikroklímy átria. Žalúzie budú ovládané motoricky automatickým 
regulačným mechanizmom, čím sa zabezpečí optimálny prietok a teplota v átriu. 
Pohon žalúzií átria je vrátane merania a regulácie i PD kompletná dodávka dodávateľa 
Al žaluzií.  
 
Zloženie pracovnej čaty pre strešnú konštrukciu 

 
• Klasická plochá strecha 

o 1 vedúci čaty 
o 3 izolatéri 
o 3 betonári 
o 1 vodič auto domiešavača 
o 1 vodič vežového žeriavu 
o 2 vodiči nákladných automobilov 
o 1 obsluha zariadenia MS 1000/m 
o 3 pomocní pracovníci 

 
• Intenzívna zelená plochá strecha 

o 1 vedúci čaty 
o 3 izolatéri 
o 3 betonári 
o 1 vodič auto domiešavača 
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o 1 vodič vežového žeriavu 
o 2 vodiči nákladných automobilov 
o 1 obsluha zariadenia MS 1000/m 
o 3 pomocní pracovníci 

 
• Strešná terasa 

o 1 vedúci čaty 
o 3 izolatéri 
o 3 betonári 
o 3 pokladači dlažby 
o 1 vodič auto domiešavača 
o 1 vodič vežového žeriavu 
o 2 vodiči nákladných automobilov 
o 1 obsluha zariadenia MS 1000/m 
o 3 pomocní pracovníci 

 
• Zastrešenie nadstavby a terasy 

o 1 vedúci čaty 
o 4 tesári 
o 3 izolatéri 
o 1 vodič autožeriavu 
o 2 pomocní pracovníci 

 
Návrh strojnej zostavy pre strešnú konštrukciu 
 

• Vežový žeriav LEIBHERR 90 EC-B 6 
• Nákladný automobil TATRA T158 
• Dvojramenný nosič kontajnerov MCBT 12 
• Zariadenie MS 1000/m 
• Auto domiešavač Stetter C3 BASIC LINE AM 15 C  
• Vibračná doska BOMAG BP 18/45-2 
• Ponorný vibrátor ENAR AX 48 
• Vibračná lišta ENAR – QZH 
• Zvárací automat Leister VARIMAT V2 
• Ručná zváracia pištoľ Leister TRIAC S 
• Akumulátorová vŕtačka (skrutkovač) 
• Plynová kotviaca pištoľ 
• Horák na propán- bután ROMAXI PRO-AKCIA 
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7 Časový a finan čný plán výstavby  
 
 Časový a finančný plán stavby je spracovaný v kapitole D. - Časový a finančný 
plán tejto diplomovej práce. Nižšie sú uvedené iba najdôležitejšie údaje výstavby.  

Pomocou technicko–ekonomických ukazovateľov ( skratka THU ) pre rok 2013 
boli ocenené jednotlivé stavebné objekty a taktiež hlavný stavebný objekt. Ďalej 
pomocou programu BuildPower bola samostatne ocenená hrubá stavba hlavného 
stavebného objektu SO 001, ktorá je uvedená v prílohe K.1 – Položkový rozpočet 
hrubej stavby objektu SO 001.  
 
Začiatok výstavby:    03.04.2014 
Ukončenie výstavby:    17.08.2015 
Kolaudácia:     02.09.2015 
Celkové náklady bez DPH:   46 165 871 Kč 
 

8 Zariadenie staveniska 
 
 Podrobne sú všetky informácie o zariadení staveniska a jednotlivé výpočty 
popísané v kapitole F. Projekt zariadenia staveniska. Tu sú uvedené iba základné 
údaje. 
 
8.1 Popis staveniska 
 
 Stavenisko má približne obdĺžnikový tvar s rozmermi najdlhších strán 35,8 x 21,5 
m. Celková plocha staveniska je 700 m2 a zaberá aj časť pozemnej komunikácie na 
Legionárskej a Jesenského ulici. Stavenisko bude oplotené mobilným oplotením výšky 
2 m. Hlavný vstup na stavenisko bude možný z Legionárskej ulice. Spevnenú plochu 
vjazdu a samotného staveniska bude tvoriť pôvodná asfaltová komunikácia. Kvôli 
stiesneným priestorom staveniska budú musieť nákladné automobily na stavenisko 
cúvať.  
 
8.2 Riešenie zariadenia staveniska 
 
 Stavenisko bude napojené na inžinierske siete a to na kanalizáciu, vodovod 
a elektrickú sieť. K dispozícií je elektrická prípojka 230 a 400 V. Na stavenisku sa bude 
nachádzať mobilný staveniskový rozvádzač, na ktorý budú napojené elektrické 
zariadenia. Všetky prípojky vedené na stavenisku musia byť viditeľne označené, aby 
nedošlo k ich poškodeniu alebo úrazu. Na stavenisku sa budú nachádzať stavebné 
bunky a to kancelária stavbyvedúceho, skladovací kontajner a sanitárne bunky. 
 
8.3 Potreba vody a elektrickej energie 
 
 Výpočty spotreby vody a elektrickej energie sú podrobne popísané v kapitole F. 
Projekt zariadenia staveniska. V tejto časti sú uvedené iba výsledné hodnoty. 
 
Celková potreba vody na stavenisku:   1,438 l / s = 5,17 m3 / hod 
Celkový potrebný výkon na stavenisku:  38,895 kW 
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8.4 Časový plán pre zariadenie staveniska 
 
Budovanie zariadenia staveniska:  03.04.2014 – 04.04.2014 
Realizácia výstavby:    03.04.2014 – 17.08.2015 
Likvidácia zariadenia staveniska:  17.08.2015 – 18.08.2015 
 

9 Hlavné stavebné mechanizmy 
 
 Podrobne sú všetky stavebné mechanizmy popísané v kapitole G. Technická 
správa pre návrh strojnej zostavy. V tejto časti textu sú popísané iba hlavné stavebné 
mechanizmy. 
 
9.1 Autožeriav LIEBHERR TM 1055-3.2 
 

Autožeriav bude používaný 
k presunu stavebných strojov na dno 
stavebnej jamy, k uloženie stavebných 
buniek a presunu stavebného materiálu. 
 
Nosnosť (3m):  55 ton 
Teleskop:  10,5 – 40 m 
Pohon:   6 x 6 x 6 
Hmotnosť:  36 t 
Protiváha:  12,0 ton 
      
        Obr. 9.1.1. Autožeriav  
 
 
 
9.2 Vrtná súprava SOILMEC R416 
 

Vrtná súprava bude použitá k zhotoveniu 
vrtov pre zabezpečenie stavebnej jamy pilótovou 
stenou a taktiež k hĺbeniu hlavných nosných pilót 
objektu. 
 
Parametre pri prevedení CFA 
Max. priemer:  750 / 1000 mm 
Max. hĺbka:  20,5 m 
Hmotnosť:  48 ton 
 
 
 
 
       
       
        Obr. 9.2.1. Vrtná súprava 
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9.3 Kolesové rýpadlo CATERPILLAR M315 D 
 

Kolesové rýpadlo bude používané k odstráneniu 
ornice, k výkopu stavebnej jamy a k nakladaniu zeminy 
na nákladný automobil. 
 
Výkon motora:  108 kW 
Max. rypná hĺbka:  6,09 m 
Max. dosah:   9,38 m 
Objem lopaty:   0,38 – 1,26 m³ 
Hmotnosť:   15,7 ton 
 
       
  

Obr. 9.3.1. Kolesové rýpadlo 
 
9.4 Čelný lopatový naklada č CATERPILLAR 390 K 
 

Tento stroj bude použitý 
k nakladaniu odpadu z búracích prác 
a k zhŕňaniu vykopanej zeminy. 
 
Výkon:    119 kW 
Stat. klopný moment:  10 202 kg 
Objem lopaty:   2,1 – 5 m³ 
Hmotnosť:   5101 kg 
 
      
       Obr. 9.4.1. Čelný lopatový nakladač 
 
 
9.5 Kolesový šmykom riadený naklada č CATERPILLAR 246 C 

 
Menší kolesový nakladač bude 

používaný k uloženiu a zhutneniu štrkového 
násypu na dne stavebnej jamy. 
 
Objem lopaty:   0,4 m³ 
Stat. klopný moment:  2004 kg 
Hmotnosť:   3348 kg 
Výkon:    55 kW 
      
      
 

Obr. 9.5.1. Kolesový nakladač 
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9.6 Nákladný automobil TATRA T158 
 

Nákladný automobil bude používaný 
k odvozu stavebného odpadu a vykopanej 
zeminy na skládku. 
 
Hmotnosť:   44000 kg 
Užitné zaťaženie:  28250 kg 
Objem korby:   18 m³ 
Max. rýchlosť:   85 km/hod 
 
      
             Obr. 9.6.1. Nákladný automobil 
 
 
9.7 Stacionárne čerpadlo BSA 1005 D 
 
 Stacionárne čerpadlo bude slúžiť 
na dopravu betónovej zmesi na miesto 
uloženia. 
 
Dopravný výkon: 54 m³/hod 
Max. dopravný tlak: 74 bar 
Výkon motora: 61 kW 
 
     
       Obr. 9.7.1. Stacionárne čerpadlo 
 
9.8 Vežový žeriav LIEBHERR 90 EC-B 6 
 

Vežový žeriav bude používaný 
v priebehu výstavby na prenášanie 
stavebného materiálu a menších stavebných 
strojov. 
 
Max. hmotnosť bremena: 6000 kg 
Max. výška háku:  53,6 m 
Max. vyloženie:  50 m 
 
 
      
        Obr. 9.8.1. Vežový žeriav 
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9.9 Auto domiešava č Stetter C3 BASIC LINE AM 15 C 
 

Pomocou auto domiešavačov bude 
na stavenisko dovážaná čerstvá betónová 
zmes pre železobetónové konštrukcie. 
 
Objem: 15 m3 
Hmotnosť: 5380 kg 
 
 
     
        Obr. 9.9.1. Auto domiešavač 
 
 
9.10 Zariadenie MS 1000/m 
 

Automatické zariadenie umiestnené 
na stavenisku sa použije pre výrobu 
a dopravu polystyrén betónu pre spádovú 
vrstvu plochej strechy. 
 
Výrobná kapacita: 13 m3/hod 
Výtlačná výška: 25 m 
 
 
       Obr. 9.10.1. Zariadenie MS 1000/m 
 
 
10 Kvalitatívne, environmentálne a bezpe čnostné požiadavky 
 
 Podrobnejšie sú kvalitatívne požiadavky spracované v kapitole I. Kontrolný 
a skúšobný plán pre vŕtané pilóty a následne kapitola J. Bezpečnosť a ochrana zdravia 
pri práci podrobnejšie popisuje bezpečnostné požiadavky. V rámci plánu BOZP sú 
vypracované aj bezpečnostné riziká vznikajúce pri hlavných technologických etapách 
a súvisiace bezpečnostné opatrenia.  
 Na stavbe budú dodržované technologické predpisy, správy BOZP, EMS, KZP 
a ďalšie uvedené predpisy. Všetky osoby pohybujúce sa na stavbe budú s týmito 
predpismi a požiadavkami vopred oboznámené. Pohybovať sa po stavenisku je 
povolené iba oprávneným osobám alebo ďalším osobám len v sprievode oprávnenej 
osoby s podmienkou dodržovania vyššie uvedených dokumentov. Pracovná doba je 
stanovená v pracovné dni od 7:00 – 18:00 hod.  
 
Predpisy pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci: 
 

• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

• Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění 
bezpečnostních značek a zavedení signálů 
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• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky 

• Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště 
a pracovní prostředí 

• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci 

• Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajštění 
bezpečnosti práce a technických zařízení 

 
Predpisy pre ochranu životného prostredia pri výstavbe: 
 

• Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí 
• Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
• Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů 
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C. Koordina čná situácia stavby so širšími vz ťahmi 
dopravných ciest 
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1 Dopravná trasa pre odvoz zeminy a stavebného odpa du 
 
 Ornica a ďalšia zemina vykopaná pri zemných prácach bude nakladaná na 
nákladný automobil a odvážaná zo staveniska. Taktiež všetok stavebný odpad 
vyprodukovaný na stavenisku najmä z búracích prác bude odvážaný na skládku  
juhozápadne od mesta Trenčín. Triedenie a recykláciu odpadu zabezpečuje firma 
ERSON Recycling s.r.o. so sídlom v Trenčíne.  
  
Dĺžka trasy:   10,2 km 
 
Doba dopravy:  14 minút 
 

 
Obr. 1.1. Dopravná trasa pre odvoz zeminy a stavebného odpadu 
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2 Dopravná trasa k medziskládke depónie 
 
 Malá časť vykopanej zeminy vhodnej na spätný zásyp bude deponovaná na 
medziskládke západne od mesta Trenčín v časti Biskupice. Zemina bude uložená na 
poľnohospodárskej pôde určenej na dočasné skladovanie.  
 
Dĺžka trasy:   2,0 km 
 
Doba dopravy:  4 minúty 
 

 
Obr. 2.1. Dopravná trasa k medziskládke depónie 
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3 Dopravná trasa pre dovoz vrtnej súpravy 
 
 Vrtná súprava SOILMEC R416 zapožičaná od firmy MODEST DELTA s.r.o. 
bude privezená na hlbinnom návesovom podvalníku GOLDHOFER STZ-VL 5 A. Tento 
typ podvalníku bol zvolený kvôli zaisteniu čo najnižšej výšky prepravovaného nákladu. 
Podvalník bude napojený na ťahač IVECO STRALIS AS 440S50 T/P. Celková 
hmotnosť prepravnej súpravy bude 92,5 tony, šírka 2,75 m a výška 3,708 m. Vrtná 
súprava sa prepravuje s položeným stĺpom.  

Pretože sa jedná o prevoz nadrozmerného nákladu bude nutný sprievod 
osobného automobilu s výstražným majákom. Dopravná trasa bude navrhnutá tak, aby 
sa súprava vyhla prejazdom po mostoch s malou únosnosťou a pod nízkymi mostmi. 
Na trase medzi mestami sa však nedá vyhnú kruhovým objazdom, ktoré budú celkovo 
štyri. Trasa súpravy povedie cestou I. triedy č. 50 z Bánoviec nad Bebravou a na 24 km 
cesty sa napojí na cestu II. triedy č. 507 do Trenčína. Na začiatku mesta odbočkou na 
Legionársku ulicu trasa pokračuje až k stavenisku. 
 
Dĺžka trasy:   28,7 km 
 
Doba dopravy:  27 minút 
nad u 

 

 Obr. 3.1. Dopravná trasa pre dovoz vrtnej súpravy 
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Obr. 3.2. Časť dopravnej trasy v meste Bánovce nad Bebravou 

 

 
Obr. 3.3. Časť dopravnej trasy v meste Trenčín 
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4 Dopravná trasa pre dodanie čerstvého betónu 
 
 Čerstvý betón používaný do všetkých železobetónových konštrukcií objektu 
bude dovážaný na stavenisko auto domiešavačom z betonárne LADCE Betón 
PERTESO, s.r.o. Trenčín. Betonáreň sa nachádza na západnom okraji mesta v  
priemyselnej zóne na ulici Zlatovská.    
 
Dĺžka trasy:   4,2 km 
 
Doba dopravy:  10 minút 
 

 

Obr. 4.1. Dopravná trasa pre dodanie čerstvého betónu 
 
5 Dopravná trasa pre dovoz štrkodrte 
 

Štrkodrť potrebná na spevnenie dna stavebnej jamy a tiež štrk použitý do 
skladby plochej strechy bude dovážaný na stavenisko od firmy Stafis, s.r.o. Skládka 
firmy sa nachádza na východnom okraji mesta Trenčín. 
 
Dĺžka trasy:   4,7 km 
 
Doba dopravy:  9 minút 
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   Obr. 5.1. Dopravná trasa pre dovoz štrkodrte 

 
6 Dopravná trasa pre dodanie polystyrén betónu 
 

Polystyrén betón bude potrebný na zhotovenie spádovej vrstvy plochej strechy. 
Na stavenisko bude dodávaný auto domiešavačom z betonárne firmy Sircontec, s.r.o. 
Betonáreň sa nachádza na východnom okraji mesta Trenčín.  
 
Dĺžka trasy:   3,5 km 
 
Doba dopravy:  7 minút 
 

 
Obr. 6.1. Dopravná trasa pre dodanie polystyrén betónu 



Koordinačná situácia stavby so širšími vzťahmi dopravných ciest 

44 

7 Posúdenie dopravnej dostupnosti staveniska 
 

Objekt Art Passage sa nachádza v širšom centre mesta Trenčín v mestskej 
časti Dolné mesto, ktoré je vzdialené približne 2 km od juhozápadného vstupu do 
mesta.  

Vyššie uvedené dopravné trasy pre odvoz zeminy, dovoz materiálu a strojov 
potvrdili dobrú dostupnosť staveniska v meste. Stavenisko je prístupné z dvoch ulíc – 
Legionárskej a Jesenského. Legionárska ulica je dvoj prúdová hlavná komunikácia, 
z ktorej bude možný hlavný vstup na stavenisko.  
 

 
Obr. 7.1. Umiestenie stavby v meste Trenčín 
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D. Časový a finan čný plán stavby 
 

Grafické znázornenie časového a finančného plánu objektov ako aj časový plán 
hlavného stavebného objektu SO 001 sa nachádzajú v prílohe D v nasledovnom 
poradí: 
 
D.1 – Časový plán po objektoch 
D.2 – Časový plán hlavného stavebného objektu SO 001 
D.3 – Finančný plán po objektoch 
D.4 – Prepočet ceny stavebných objektov podľa THU 
D.5 – Technologický normál hlavného stavebného objektu SO 001 
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1 Základné identifika čné údaje o stavbe   
 
Názov stavby:   ART PASSAGE – Polyfunkčný dom so 6 b.j. 
Miesto stavby:   Trenčín, Legionárska ulica 
Druh a účel stavby:  Obchodné, administratívne, bytové a garážové priestory 
Charakter stavby:  Novostavba 
Katastrálne územie:  Trenčín 
Kraj:    Trenčiansky 
Okres:    Trenčín 
 
Investor:   DDA s.r.o., nám. A. Hlinku 25/30, 017 01  

Považská Bystrica 
Generálny dodávateľ:  PSS s.r.o., Považská Bystrica 
Zodpovedný projektant: Ing. Henrich Pavlík 
Architekt. riešenie:  PIO Keramoprojekt a.s., Trenčín    
Dátum:   4/2014 
Stupeň:   Realizačný projekt 
 

2 Obecné informácie o stavbe 
 
 Polyfunkčný objekt Art Passage sa nachádza v zastavanom území mesta 
Trenčín a tvorí prieluku medzi existujúcimi objektmi. Jedná sa o novostavbu 7 
podlažnej budovy, ktorá ma 1 podzemné podlažie, 6 nadzemných podlaží a strešnú 
nadstavbu. Pôdorys objektu tvorí lichobežník s maximálnymi rozmermi 24,4 x 20,4 m. 
Pozemok objektu je výškovo mierne svahovitý a nachádza sa v II. pásme hygienickej 
ochrany vodného zdroja Soblahovská cesta. Vzhľadom k týmto skutočnostiam sa jedná 
o stavenisko so zložitými základovými pomermi. 
 Objekt je založený na pilótach opretých o únosné podložie v hĺbke – 10,050 m 
pod terénom. Navrhované pilóty podopierajú trámy základového roštu. Konštrukčný 
systém objektu je navrhnutý ako kombinovaný stenovo-skeletový. Zvislú konštrukciu 
tvoria  železobetónové monolitické stĺpy kruhového alebo obdĺžnikového prierezu  
a murované steny od susedných objektov. Vodorovné konštrukcie sú navrhnuté ako 
železobetónové stropné dosky, ktoré sú po okraji podopreté stĺpmi a  nosnými stenami  
a v strede sú spojené so železobetónovým schodiskovým jadrom. Strešnú konštrukciu 
tvorí plochá strecha riešená ako intenzívna zelená strecha. Nadstavba objektu je 
zastrešená dreveným prístreškom. 
   

3 Všeobecné pracovné podmienky 
 

Pred zahájením všetkých stavebných etáp je nutné vykonať kontrolu zhotovených 
prác v predchádzajúcich etapách, hlavne sa jedná o kontrolu zakrývaných konštrukcií. 
Všetky stavebné práce musia byť zhotovené v požadovanej kvalite a v rozsahu, ktorý 
predpisuje projektová dokumentácia.  

Pri všetkých technologických etapách je nutné zohľadniť poveternostné vplyvy 
a vziať v úvahu príslušné opatrenia. Napríklad  zimné opatrenia pri betonáži, 
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ošetrovanie betónu v letných mesiacoch, povrchové teploty pri realizácii povrchových 
úprav atď. Všetky vzniknuté opatrenia je nutné zapísať do stavebného denníka. 

 Každý pracovník, zúčastňujúci sa výstavby, musí byť správne zaškolený. 
Školenie povedie certifikovaná osoba a o školení sa urobí zápis do stavebného 
denníka. 

 

 4 Zemné práce 
 

4.1 Výkaz výmer 
 
Búracie práce, odstránenie a odvoz ornice 
 

Tab. 4.1.1. Množstvo vybúraných konštrukcií 

Druh vybúranej konštrukcie Množstvo ( m³ ) 
Konštrukcie z prostého betónu 42,7 
Konštrukcie zo železobetónu 25,62 

Celkom vybúraných konštrukcií 68,32 m³ 

 
 

Tab. 4.1.2. Množstvo odstránenej ornice 

  Množstvo ( m³ ) 
Odstránenie ornice 34,16 

 
 
Výkop a zabezpečenie stavebnej jamy 
 

Tab. 4.1.3. Množstvo vyťaženej zeminy 

Vyťažená zemina z výkopu Množstvo ( m³ ) 

I. etapa výkopu 235 
II. etapa výkopu 1572 
Pilótová stena - Legionárska ulica 30,07 
Pilótová stena - Jesenského ulica 32,22 

Celkom vyťažená zemina 1869,29 m³ 

 
 
Tab. 4.1.4. Materiál – zabezpečenie stavebnej jamy 

Druh materiálu Množstvo  
Pilótová stena - Legionárska ulica 

Betón C 25/30 32,86 m³ 
Výstuž R 10 425 4,51 t 

Pilótová stena - Jesenského ulica 
Betón C 25/30 30,67 m³ 

Výstuž R 10 425 4,83 t  
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Druh materiálu Množstvo  
Stužujúci ŽB trám pilótových stien 

Betón C 20/25 12,79 m³ 
Výstuž R 10 505 1,88 t  

Drevené debnenie stien 50,16 m² 

Celkom betón C 20/25 12,79 m³ 
Celkom betón C 25/30 63,53 m³ 

Celkom výstuž R 10 425 9,34 t 
Celkom výstuž R 10 505 1,88 t  

Celkom debnenie stien 50,16 m² 

 
Odvodenie a spevnenie dna stavebnej jamy 
 

Tab. 4.1.5. Množstvo vyťaženej zeminy pre drenáž 

  Množstvo ( m³ ) 
Výkop pre drenážne trubky 3,24 m³ 

Tab. 4.1.6. Materiál – odvodnenie a spevnenie dna stav. jamy 

Druh materiálu Množstvo  
Štrkodrť 0-32 mm - drenážne trubky 2,2 m³ 
Štrkodrť 0-63 mm - dno stavebnej jamy 85,4 m³ 
Trubka predizolovaná DN 100 71,14 m 
Čerpadlo Wilo DRAINLIFT WS 1100 D/TP 2 ks 

 
Torkrétovanie pilótovej steny 

 
Tab. 4.1.7. Materiál – torkrétovanie pilótovej steny 

Druh materiálu Množstvo  
Výztužná KARI sieť 100/100 mm 0,32 t 
Viazací drát  3,74 kg 
Stavebný kliniec 1,05 kg 
Betón C 16/20 7,11 m³ 

 
4.2 Prebratie staveniska 
 
 Pred zahájením stavebných prác musí investor predať stavenisko zhotoviteľovi. 
Investor predáva stavebné povolenie, schválenú projektovú dokumentáciu, hlavnú 
polohovú čiaru, hlavné výškové body, prípojky pre inžinierske siete, vyznačené hranice 
staveniska a základné vytýčenie stavby. O prebratí staveniska sa urobí zápis do 
stavebného denníka. 
 
4.3 Pripravenos ť staveniska 
 
 Pred zahájením stavebných prác musia byť vyznačené polohy všetkých 
inžinierskych sietí.  Stavenisko musí byť oplotené mobilným oplotením výšky 2 m 
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s označeným uzamykateľným vjazdom a výjazdom. Na stavenisku sa musia nachádzať  
stavebné bunky a to kancelária stavbyvedúceho, skladovací kontajner a sanitárne 
bunky. 
 
4.4 Stroje a pracovné pomôcky 
 
Zoznam nasadených strojov 
 

• Autožeriav LIEBHERR TM 1055-3.2 

• Vrtná súprava SOILMEC R416 
• Hlbinný návesový podvalník GOLDHOFER STZ-VL 5 A 
• Ťahač IVECO STRALIS AS 440S50 T/P 

• Kolesové rýpadlo CATERPILLAR M315 D 
• Hydraulické kladivo CATERPILLAR H115 
• Čelný lopatový nakladač CATERPILLAR 390 K 

• Kolesový šmykom riadený nakladač CATERPILLAR 246 C 
• Nákladný automobil TATRA T158 
• Stacionárne čerpadlo BSA 1005 D 

• Auto domiešavač Stetter C3 BASIC LINE AM 15 C  
• Pojazdný kompresor ATLAS COPCO XAS 97 Dd  
• Vibračná doska BOMAG BP 18/45-2 

• Ponorný vibrátor ENAR AX 48 
 
Zoznam náradia 
 

• Nivelačný prístroj, laserový diaľkomer, meter, vodováha 
• Oceľové pásmo, olovnica, uholník 
• Lopaty, fúriky, metly, krompáče, hrable 

• Stolárske náradie, kladivá, klince, radlovací drôt, ručná a motorová píla  
 
Zoznam osobných ochranných prostriedkov a pomôcok 
 

• Ochranný odev, pevná obuv, reflexná vesta, prilba, rukavice, ochranné okuliare 
 
4.5 Personálne obsadenie 
 

Tab. 4.5.1. Personálne obsadenie pre zemné práce 

Profesia Osvedčenie Počet 
Vytýčenie stavebného objektu  

Stavbyvedúci Školenie 1 
Geodet Školenie 1 

Pomocný pracovník Školenie 1 
Búracie práce, odstránenie a odvoz ornice  

Vodič kolesového rýpadla Preukaz strojníka, školenie 1 
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Vodič lopatového nakladača Preukaz strojníka, školenie 1 
Vodič nákladného automobilu Vodičský preukaz typu C, školenie 1 

Pomocný pracovník Školenie 1 
Výkop a zabezpe čenie stavebnej jamy  

Geodet Školenie 1 
Vodič kolesového rýpadla Preukaz strojníka, školenie 1 

Vodič lopatového nakladača Preukaz strojníka, školenie 1 
Vodič nákladného automobilu Vodičský preukaz typu C, školenie 3 

Obsluha vrtnej súpravy Preukaz strojníka  školenie 1 
Vodič autožeriavu Preukaz strojníka, školenie 1 

Obsluha stacionárneho čerpadla Preukaz strojníka, školenie 1 
Vodič auto domiešavača Preukaz strojníka, školenie 2 

Vodič šmykom riadeného nakladača Preukaz strojníka, školenie 1 
Stolár Výučný list, školenie 2 

Betonár Školenie 2 
Viazač výstuže Preukaz viazača, školenie 2 

Pomocný pracovník Školenie 2 
Odvodnenie a spevnenie dna stavebnej jamy  

Vodič lopatového nakladača Preukaz strojníka, školenie 1 
Vodič šmykom riadeného nakladača Preukaz strojníka, školenie 1 

Vodič autožeriavu Preukaz strojníka, školenie 1 
Pomocný pracovník Školenie 3 

Torkr étovanie pilótovej steny  
Vodič autožeriavu Preukaz strojníka, školenie 1 

Obsluha stacionárneho čerpadla Preukaz strojníka, školenie 1 
Vodič auto domiešavača Preukaz strojníka, školenie 2 

Betonár Školenie 2 
Pomocný pracovník Školenie 3 

Počet pracovníkov celkom 22 
 
4.6 Technologický postup 
 

4.6.1. Búracie práce, odstránenie a odvoz ornice 
 

• Na časti pozemku sa odstráni ornica v hrúbke 200 mm pomocou kolesového  
rýpadla CATERPILLAR M315 D a naloží sa na nákladný automobil TATRA 
T158. Schéma odstránenia ornice je znázornená v prílohe E.1 – Pojazd rýpadla 
pri odstraňovaní ornice a búracie práce. 

• Odstránená ornica sa odvezie na medziskládku vzdialenú 2,0 km od 
staveniska. 

• Na zvyšnej časti pozemku sa vybúrajú existujúce zvyšky betónových základov 
pomocou rýpadla s hydraulickým kladivom.  

• Vybúraná stavebná suť sa naloží lopatovým nakladačom CATERPILLAR 390 
K na nákladný automobil a odvezie sa na skládku vzdialenú 10,2 km od mesta. 
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4.6.2. Výkop a zabezpe čenie stavebnej jamy 
 

• Zameranie a vytýčenie stavebnej jamy a pilótových stien. 
• Stavebná jama sa vyhĺbi kolesovým  rýpadlom CATERPILLAR M315 D v dvoch 

etapách.  
• Začne sa hĺbenie I. etapy stavebnej jamy od ulice Jesenského, pričom hĺbka 

výkopu je v rozmedzí od 1,2 do 1,96 m. Schéma znázorňujúca postup hĺbenia 
je v prílohe E.2 – Hĺbenie stavebnej jamy – I. etapa. 

• Vykopaná zemina sa naloží na nákladný automobil a odvezie sa na skládku. 
Pre plynulý odvoz vyťaženej zeminy sa nasadia tri nákladné automobily.  

• Vrtná súprava SOILMEC R416 sa presunie po dočasnej obslužnej rampe do 
stavebnej jamy.   

• Príprava vŕtacieho mechanizmu s vrtákom pre priemer pilóty 600 mm a 
napojenie auto domiešavača na auto čerpadlo pri  okraji výkopovej jamy. 

• Vŕtanie 15 ks pilót priemeru 600 mm, hĺbky 7,6 m a osovej vzdialenosti 1,5 m  
začne od ulice Legionárska metódou CFA podľa schémy v prílohe E.3 – Vrty 
pre pilótovú stenu. 

• Pri technológii CFA sa pomocou priebežného vrtáku vyťaží zemina na povrch 
a stredom vrtáku sa po dosiahnutí požadovanej úrovne pomocou stacionárneho  
čerpadla napojeného na auto domiešavač s betónom plní vrt betónovou 
zmesou zospodu. Betón pilót musí byť použitý triedy C 25/30.  

• Vrt sa plní až do úrovne stavebnej jamy. 

• Po vytiahnutí vrtáku sa do vrtu naplneného betónovou zmesou zatlačí armokôš, 
ktorý sa dovezie na stavenisko už poskladaný z armovne. Armokôš je nutné 
osadiť podľa projektovej dokumentácie a zabezpečiť presah kotviacej dĺžky 
výstuže min. 700 mm. Pilóty nie je nutné vystužovať až na dno vrtov.  

• Pojazd vrtnej súpravy cez stavebnú jamu k zhotoveniu pilót od Jesenského 
ulice.  

• Vŕtanie zvyšných 14 ks pilót priemeru 600 mm, hĺbky 7,6 m, osovej vzdialenosti 
1,5 m metódou CFA. Postup zhotovenia pilót sa zhoduje s predchádzajúcim 
postupom. 

• Začistí sa záhlavie pilót. 
• Vrtná súprava sa presunie po obslužnej rampe zo stavebnej jamy. 

• Zhotoví sa tradičné drevené debnenie pre železobetónové stužujúce trámy 
rozmerov 500 x 600 mm, ktoré budú spojovať pilóty v korunnej časti. 

• Obidva trámy sa vystužia betonárskou výstužou R 10 505 podľa projektovej 
dokumentácie.  

• Pomocou auto domiešavača napojeného na stacionárne čerpadlo sa 
vybetónujú trámy betónom triedy C 20/25 a následne sa zhutnia ponorným 
vibrátorom  ENAR AX 48. 

• Nasleduje technologická prestávka počas, ktorej bude pokračovať hĺbenie II. 
etapy stavebnej jamy od Jesenského ulice. Hĺbka výkopu je 2,759 m, takže dno 
výkopu sa nachádza na kóte -3,955 m. Hĺbenie bude vykonávané kolesovým 
rýpadlom, ktorý bude nakladať zeminu na nákladný automobil. Schéma hĺbenia 
je znázornená v prílohe E.4 – Hĺbenie stavebnej jamy – II. etapa  
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• Oddebnia sa železobetónové stužujúce trámy. 

• Vstup do výkopovej jamy bude možný po dočasnej obslužnej rampe so 
sklonom 23,5 %, ktorá sa po okrajoch vysvahuje a zhutní.  

• Obslužná rampa sa odstráni až po presunutí strojov a navození štrkodrte do 
výkopovej jamy.  
 
4.6.3. Odvodnenie a spevnenie dna stavebnej jamy 
 

• Kvôli premenlivej hladine podzemnej vody, ktorá sa nachádza 0,445 m pod 
dnom stavebnej jamy, bude nutné výkop trvale odvodniť. 

• Po obvode stavebnej jamy sa ručne vykopú ryhy hĺbky 150 mm a šírky 250 mm, 
do ktorých sa navezie štrk frakcie 0 – 32 mm a následne sa zhutní valcovaním. 

• Osadia sa drenážne trubky DN 100 mm v sklone 5 % k čerpacím košom Wilo 
DRAINLIFT WS 1100D/TP, ktoré sa umiestnia do rohov výkopu. Čerpacie koše 
sa napoja na miestnu kanalizáciu. 

• Po vstupnej obslužnej rampe sa do stavebnej jamy presunie lopatový nakladač 
CATERPILLAR 390 K a kolesový nakladač CATERPILLAR 246 C. 

• Pomocou lopatového nakladača CATERPILLAR 390 K sa na dne stavebnej 
jamy rozloží násyp štrkodrte frakcie 0 - 63 mm hr. 100 – 200 mm. Štrkodrť sa 
na dno stavebnej jamy navozí pomocou nákladného automobilu TATRA T158  
ešte pred úplným odťažením zeminy po vstupnej obslužnej rampe. Postup je 
znázornený v prílohe E.5 – Navezenie štrkodrte do stavebnej jamy.  

• Kolesovým nakladačom CATERPILLAR 246 C s vibračným valcom sa zhutní 
násyp na dne stavebnej jamy.  

• Stavebné stroje sa presunú po obslužnej rampe z výkopovej jamy. 
 
4.6.4. Torkrétovanie pilótovej steny 

 
• Torkrétovanie bude prebiehať až po zhotovení hlbinných základových pilót a po 

odstránení obslužnej rampy. Tým sa predíde rozdeleniu tohto procesu na dve 
etapy. 

• Po odťažení zeminy z okolia vŕtaných pilót sa na pilótové steny pripevnia 
výstužné KARI siete s okami 100/100 mm pomocou kladiva a klincov. 

• Do stavebnej jamy sa pomocou autožeriavu vloží kompresor ATLAS COPCO 
XAS 97 Dd. 

• Betónová zmes pre torkrét sa dovezie na stavenisko v auto domiešavači, ktorý 
sa napojí na stacionárne čerpadlo. Pomocou predlžovacej hadice, na ktorej 
koniec sa umiestni striekacia tryska sa zo stacionárneho čerpadla betónová 
zmes dopravuje na miesto nástreku. Na konci hadice bude do striekacej trysky 
napojený kompresor, ktorý zabezpečí prísun stlačeného vzduchu a prísad 
urýchľujúcich tuhnutie. Postup je znázornený v prílohe E.6 – Torkrétovanie 
pilótovej steny.   

• Hrúbka torkrétového nástreku je 50 – 100 mm a betónová zmes sa namieša 
v betonárni LADCE Betón PERTESO, s.r.o. v Trenčíne vzdialenej 4,2 km od 
staveniska. 
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4.7 Akos ť a kontrola kvality 
 
Vstupná kontrola 
 

• Prebratie staveniska 
• Kontrola projektovej dokumentácie ( jej úplnosť ) 
• Kontrola dodaného materiálu – kontrola podľa dodacieho listu, jeho označenie, 

rozmery, množstvo a kvalita 
• Kontrola vytýčenia stavebnej jamy a pilótovej steny  
• Kontrola pracovných podmienok 

• Kontrola funkčnosti a použiteľnosti strojov, nástrojov a bezpečnostných 
pomôcok 

 
Medzi operačná kontrola 
 

• Priebežná kontrola správnych rozmerov výkopu, najmä hĺbky 
• Kontrola správneho postupu pri vŕtaní pilót 

• Kontrola hĺbky vrtu, medzná odchýlka ± 100 mm  
• Kontrola osovej vzdialenosti vŕtaných pilót 
• Kontrola použitého materiálu – betónu ( trieda, zloženie, konzistencia), výstuže 

( druh,  čistota ), drenážnych trubiek, čerpadiel, štrkodrť ( frakcia, čistota ) podľa 
PD 

• Kontrola dĺžky vyčnievajúcej výstuže z pilóty 
• Kontrola debnenia pre stužujúce trámy, kontrola uloženia a krytia výstuže 

• Kontrola zhutnenia betónovej zmesi 
• Kontrola zhutnenia štrkového násypu na dne stavebnej jamy 
• Kontrola umiestnenie drenážnych trubiek a  napojenia čerpacích košov na 

kanalizáciu 
 
Výstupná kontrola 
 

• Kontrola celkového zhotovenia prác – vizuálne sa kontrolujú všetky zhotovené 
viditeľné konštrukcie 

• Kontrola rovnomernosti nastriekaného betónu 

• Kontrola rovnosti povrchu stužujúceho trámu ( odchýlka ± 5 mm / 2 m ) 
• Kontrola funkčnosti drenáže stavebnej jamy 
• Kontrola zhodnosti realizácie s projektovou dokumentáciou, kontrola kvality 
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5 Základové konštrukcie 
 
5.1 Výkaz výmer 
 
Hlbinné zakladanie na vŕtaných pilótach 
 

Tab. 5.1.1. Množstvo vyťaženej zeminy 

Vyťažená zemina z vrtov  
Počet vrtov 

( ks ) 
Hĺbka vrtov 

( m ) 
Priemer vrtov 

( m ) 
Objem zeminy  ( 

m³ ) 
Hlavné pilóty objektu 11 6 0,9 41,97 
  18 6,4 0,9 73,25 
  3 5,4 0,9 10,30 

Celkom vyťažená zemina 125,52 m³ 

 
Tab. 5.1.2. Materiál – hlbinné zakladanie na vŕtaných pilótach 

Druh materiálu Množstvo  
Hlavné piloty objektu 

Betón C 30/37 125,52 m³ 
Výstuž R 10 425 18,827 t 

 
Základový rošt a doska 
 

Tab. 5.1.3. Materiál – základový rošt a doska 

Druh materiálu Množstvo  
Základový rošt 

Betón C 30/37 92,04 m³ 
Výstuž R 10 425 10,125 t 

Drevené debnenie pásov 276,74 m² 
Základová doska 

Betón C 30/37 87,19 m³ 
Výstuž R 10 425 13,08 t 

Drevené debnenie dosky 31,34 m² 

Tvarovka prestupu DN 150 mm 5 ks 
Tvarovka prestupu DN 100 mm 3 ks 
Štrkodrť 0-63 mm - medzi pásy 55,72 m³ 

Podkladový betón C 12/15 44,33 m³ 
TI EPS dilatácia celého objektu 783,52 m² 

Celkom betón C 30/37 179,23 m³ 
Celkom výstuž R 10 425 23,2 t 

Celkom drevené debnenie 308,08 m² 
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Zhotovenie prímuroviek 
 

Tab. 5.1.4. Materiál - prímurovky 

Druh materiálu M.J. Množstvo Spotreba celkom Poznámka 

Tvárnice Premac PT10 m² 220,52 1765 ks » 18 pal 8 ks / m² [ 100 ks / pal ] 

Malta  l 220,52 883 l 4 l / m²  
Tvárnice Premac DT25 m² 33,5 268 ks » 5 pal 8 ks / m² [ 50 ks / pal ] 
Výplňový betón C20/25 l 5293 5293 l 158 l / m²  

 
Hydroizolácia základových konštrukcií 
 

Tab. 5.1.5. Materiál – hydroizolácia základových konštrukcií 

Druh materiálu M.J. Množstvo Spotreba celkom Poznámka 

Penetral ALP - asfal. penetr. lak m² 25,87 
7,76 kg » 1 plech  

( 9kg ) 
0,3 kg na 1 m² 

Hydroizolácia Ekoplast 806 tl. 1,5 47 rolí » 3 pal   

Zvislá plocha m² 320,99 13 rolí 
26  m² /rola  

[ 19 rolí / pal ] 

Vodorovná plocha m² 560,75 22 rolí 
26  m² /rola 

 [ 19 rolí / pal ] 

Zosilnenie spojov Ekoplast 806 m² 306,7 12 rolí 
26  m² /rola  

[ 19 rolí / pal ] 
Geotextília Fatratex 300 19 rolí   

Zvislá plocha m² 1121,5 12 rolí 100  m² /rola  
Vodorovná plocha m² 641,99 7 rolí 100  m² /rola  

Poistná zálievková hmota m² 1188,44 4 plechovky 
1 bal na 300 m² 
[ 1 plech = 2,5 l ] 

 
5.2 Prebratie pracoviska 

 
Pred zahájením prác na základových konštrukciách musia byť ukončené 

a skontrolované všetky zemné práce. Kontrolu zemných prác vykoná stavbyvedúci 
spolu so statikom a kontroly sa zúčastnia všetky zodpovedné osoby zo strany  
subdodávateľských firiem aj zo strany investora. O kontrole sa urobí zápis do 
stavebného denníka. 

Predanie pracoviska prebieha medzi stavbyvedúcim a subdodávateľskou firmou 
zhotovujúcou základové konštrukcie. Predáva sa kompletná projektová dokumentácia 
a o predaní pracoviska sa urobí zápis do stavebného denníka. 

 
5.3 Pripravenos ť stavby 

 
Po predchádzajúcej etape zemných prác sa na stavenisku nachádzajú 

stavebné bunky a to kancelária stavbyvedúceho, skladovací kontajner a sanitárne 
bunky. Stavenisko je oplotené, osvetlené a napojené na zdroj pitnej vody a elektrickej 
energie. 
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Okolie stavebnej jamy je zaistené zábranami proti pádu so spodnými zarážkami 
výšky minimálne 100 mm, aby sa zabránilo pádu predmetu do výkopu. Na okrajoch  
výkopu sú označené vstupy pre pracovníkov do výkopovej jamy.  

 
5.4 Stroje a pracovné pomôcky 

 
Zoznam nasadených strojov 
 

• Autožeriav LIEBHERR TM 1055-3.2 

• Vrtná súprava SOILMEC R416 
• Vežový žeriav LEIBHERR 90 EC-B 6 
• Kolesové rýpadlo CATERPILLAR M315 D 

• Čelný lopatový nakladač CATERPILLAR 390 K 
• Kolesový šmykom riadený nakladač CATERPILLAR 246 C 
• Nákladný automobil TATRA T158 

• Dvojramenný nosič kontajnerov MCBT 12 
• Stacionárne čerpadlo BSA 1005 D 
• Auto domiešavač Stetter C3 BASIC LINE AM 15 C  

• Vibračná doska BOMAG BP 18/45-2 
• Ponorný vibrátor ENAR AX 48 
• Vibračná lišta ENAR – QZH 

• Zvárací automat Leister VARIMAT V2 
• Ručný zvárací poloautomat Leister TRIAC DRIVE PID 
• Ručná zváracia pištoľ Leister TRIAC S 

• Akumulátorová vŕtačka ( skrutkovač ) 
• Plynová kotviaca pištoľ 

 
Zoznam náradia 
 

• Nivelačný prístroj, laserový diaľkomer, meter, vodováha 
• Oceľové pásmo, olovnica, uholník 

• Murárske náradie, lopaty, fúriky, metly, krompáče, hrable 
• Stolárske náradie, kladivá, klince, radlovací drôt, ručná a motorová píla  
• Tryska k zváraciemu prístroju 20 a 40 mm, mosadzný kartáč, silikónový 

prítlačný valček šírky 40 mm, mosadzný prítlačný valček na detaily, izolatérsky 
nôž s rovnou a háčkovou čepeľou 

 
Zoznam osobných ochranných prostriedkov a pomôcok 
 

• Ochranný odev, pevná obuv, reflexná vesta, prilba, rukavice, ochranné okuliare, 
respirátor 
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5.5 Personálne obsadenie 
 

Tab. 5.5.1. Personálne obsadenie pre základové konštrukcie 

Profesia Osvedčenie Počet 
Hlbinné zakladanie na v ŕtaných pilótach  

Geodet Školenie 1 
Obsluha vrtnej súpravy Preukaz strojníka  školenie 1 

Obsluha stacionárneho čerpadla Preukaz strojníka, školenie 1 
Vodič auto domiešavača Preukaz strojníka, školenie 2 

Vodič autožeriavu Preukaz strojníka, školenie 1 
Vodič nákladného automobilu Vodičský preukaz typu C, školenie 1 

Vedúci čaty Školenie 1 
Betonár Školenie 2 

Viazač výstuže Preukaz viazača, školenie 2 
Pomocný pracovník Školenie 2 

Základový rošt a doska  
Geodet Školenie 1 

Vedúci čaty Školenie 1 
Stolár Výučný list, školenie 4 

Viazač výstuže Preukaz viazača, školenie 4 
Betonár Školenie 3 

Vodič autožeriavu Preukaz strojníka, školenie 1 
Obsluha stacionárneho čerpadla Preukaz strojníka, školenie 1 

Vodič auto domiešavača Preukaz strojníka, školenie 2 
Vodič nákladného automobilu Vodičský preukaz typu C, školenie 2 

Pomocný pracovník Školenie 2 
Zhotovenie prímuroviek  

Geodet Školenie 1 
Vedúci čaty Školenie 1 

Murár Výučný list, školenie 4 
Betonár Školenie 2 

Vodič autožeriavu Preukaz strojníka, školenie 1 
Obsluha stacionárneho čerpadla Preukaz strojníka, školenie 1 

Vodič auto domiešavača Preukaz strojníka, školenie 2 
Vodič nákladného automobilu Vodičský preukaz typu C, školenie 2 

Pomocný pracovník Školenie 2 
Hydroizolácia základových konštrukcií  

Vedúci čaty Školenie 1 
Izolatér Školenie 3 

Obsluha vežového žeriavu Preukaz strojníka, školenie 1 
Vodič nákladného automobilu Vodičský preukaz typu C, školenie 2 

Pomocný pracovník Školenie 2 
Počet pracovníkov celkom 32 
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5.6 Technologický postup 
 

5.6.1 Hlbinné zakladanie na v ŕtaných pilótach 
 

• Zameranie a vytýčenie vrtov pre pilóty. 

• Vrtná súprava sa presunie po obslužnej rampe so sklonom 23,5 % na dno 
stavebnej jamy. 

• Príprava vŕtacieho mechanizmu s vrtákom pre priemer pilóty 900 mm a 
napojenie auto domiešavača na auto čerpadlo pri  okraji výkopovej jamy. 

• Vŕtanie 32 ks pilót priemeru 900 mm začne od ulice Legionárska metódou CFA 
podľa schémy v prílohe E.7 – Vŕtanie hlbinných základových pilót. 

• Pri technológii CFA sa pomocou priebežného vrtáku vyťaží zemina na povrch 
a stredom vrtáku sa po dosiahnutí požadovanej úrovne pomocou čerpadla 
napojeného na auto domiešavač s betónom plní vrt betónovou zmesou 
zospodu. Betón pilót musí byť použitý triedy C 30/37.  

• Vrt sa plní až do úrovne dna stavebnej jamy. 
• Po vytiahnutí vrtáku sa do vrtu naplneného betónovou zmesou zatlačí armokôš, 

ktorý sa dovezie na stavenisko už poskladaný z armovne. Armokôš je nutné 
osadiť podľa projektovej dokumentácie a zabezpečiť presah kotviacej dĺžky 
výstuže min. 700 mm.  

• Celkovo sú navrhnuté tri druhy pilót, ktoré sa odlišujú dĺžkou a úrovňou hornej 
hrany. Umiestnenie všetkých druhov pilót je znázornené na schéme v prílohe 
E.8 – Znázornenie druhu pilót. 

• Začistí sa záhlavie pilót. 
• Po obslužnej rampe sa vrtná súprava presunie z dna stavebnej jamy a kolesové 

rýpadlo CATERPILLAR M315 D sa presunie na dno stavebnej jamy. 

• Zameranie a vytýčenie výkopov pre výťah, šachtu a základ pre žeriav. 
• Pomocou kolesového rýpadla sa vyhĺbia výkopové jamy pre výťah, šachtu 

a základ žeriavu. Umiestnenie a rozmery výkopových jám sú znázornené na 
schéme v prílohe E.9 – Hĺbenie výkopových jám pre výťah a šachtu. 

• Pri pojazde kolesového rýpadla smerom von zo stavebnej jamy, bude zároveň 
odťažovaná aj obslužná rampa. 

• Po odťažení rampy bude prebiehať zhotovenie torkrétu pilótových stien. 
 

5.6.2 Základový rošt a doska 
 

• Zameranie a vytýčenie základového roštu a základu pre žeriav. 

• Previaže sa vyčnievajúca výstuž pilót s výstužou základového roštu a celý rošt 
sa vystuží podľa projektovej dokumentácie. 

• Zhotoví sa debnenie pre základ vežového žeriavu LIEBHERR 90 EC – B6, 
ktorý bude umiestnený v átriu objektu. Pôdorysné rozmery základu sú 3,8 x 3,8 
m, hĺbka 1,7 m a horná hrana základu bude ukončená zarovno so základovou 
doskou na kóte -3,050 m. 

• Pomocou autožeriavu sa presunie prvý diel vežového žeriavu do stavebnej 
jamy a zabetónuje sa do základu. 



Štúdia realizácie hlavných technologických etáp stavebného objektu 

61 

• Postupne sa zostaví celý vežový žeriav LIEBHERR 90 EC – B6. 

• Zhotoví sa tradičné drevené debnenie základového roštu podľa projektovej 
dokumentácie. Drevené dosky sa pred použitím natrú oddebňovacím 
prípravkom. 

• Pomocou auto domiešavača napojeného na čerpadlo sa vybetónuje základový 
rošt betónom triedy C 30/37 a následne sa zhutní vibračnou doskou BOMAG 
BP 18/45-2. 

• Betón sa bude ošetrovať vlhčením. 

• Nasleduje technologická prestávka 3 dni, počas ktorej budú prebiehať ďalšie 
technologické procesy na stavenisku. 

• Oddební sa základový rošt. 

• Priestor medzi základovým roštom sa vyplní štrkovým násypom, ktorý sa do 
stavebnej jamy dovezie vo vaňových kontajneroch Mulda ZAV-2,5. Na dno 
stavebnej jamy sa kontajnery prenesú pomocou vežového žeriavu LIEBHERR 
90 EC – B6. 

• Pomocou fúrika a lopát sa štrk rozloží v priestore medzi základovým roštom  
a zhutní sa vibračnou doskou. 

• Na povrchu štrkového násypu sa zhotoví vrstva podkladového betónu hr. 100 
mm z prostého betónu triedy C 12/15. 

• Zhotoví sa systémové debnenie pre železobetónovú základovú dosku hr. 200 
mm a natrie sa oddebňovacím prípravkom. 

• Vytvoria sa prestupy v debnení základovej dosky pre inžinierske siete, 
výťahovú šachtu a vežový žeriav. 

• Základová doska sa vystuží betonárskou výstužou R 10 505 podľa projektovej 
dokumentácie.  

• Pomocou auto domiešavača napojeného na čerpadlo sa vybetónuje základová 
doska betónom triedy C 30/37 a následne sa zhutní vibračnou doskou BOMAG 
BP 18/45-2. 

• Povrch železobetónovej dosky sa upraví pomocou vibračnej lišty ENAR – QZH. 

• Betón sa bude ošetrovať vlhčením. 
• Nasleduje technologická prestávka 3 dni, počas ktorej budú prebiehať ďalšie 

technologické procesy na stavbe. 

• Základová doska sa oddební aj s vytvorenými prestupmi. 
• Priestor medzi susednými objektmi a základovou doskou sa vyplní tepelnou 

izoláciou EPS hrúbky minimálne 30 mm. 
 

5.6.3 Zhotovenie prímuroviek 
 

• Zameranie a vytýčenie budúcich zvislých stien. 

• Založia sa rohy a začne sa murovať prvá výška. Betónové tvárnice Premac 
PT10 sa budú klásť uzatvorenou stranou navrch do maltového lôžka s 1/3 
alebo 1/2 väzbou.  

• Styčné škáry sa budú spájať na doraz nasucho bez malty. 

• Priestor medzi prímurovkou a susednými objektmi sa bude priebežne dilatovať 
vložením EPS hrúbky 50 mm. 
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• Na časti obvodu dĺžky 11,21 m od Jesenského ulice sa použije nosná 
prímurovka z debniacich tvárnic Premac DT25 hrúbky 250 mm. 

• Debniace tvárnice sa kladú nasucho bez malty s 1/2 alebo 1/3 väzbou. 
• Každá 3 alebo 4 uložená rada sa zalieva výplňovým betónom C 20/25 

a zhutňuje sa prepichovaním. 
• Po dokončení prvej výšky ( 1,5 m ) sa postaví lešenie PERI UP T 70. 
• Začne sa rovnakým spôsobom s murovaním druhej výšky prímuroviek. 

 
5.6.4 Hydroizolácia základových konštrukcií 

 
• Zhotoví sa prvý hydroizolačný náter na polymér cementovej báze s presahom 

min. 200 mm od obrysu budúceho prvku v miestach stykových výstuží 
a armokošov. 

• V prvej etape sa zhotoví hydroizolácia zvislých stien, ktorá sa bude mechanicky 
kotviť k podkladu trúbkovými nitmi priemeru 8 mm, dĺžky 60 mm pomocou Aku 
vŕtačky Hilti 14-A. 

• Na zvislý povrch steny sa rozloží ochranná vrstva geotextílie 300 g/m2, ktorá sa 
dočasne mechanicky pripevní pri hornom okraji plochy pribitím cez latu, alebo 
sa prehne cez hranu muriva a zaťaží. Následne sa potom riadne pripevní 
úchytnými kotvami s hydroizolačnými fóliami. 

• Presahy jednotlivých pásov textílie sa súvisle zvaria horúcim vzduchom. 
• Na ochrannú geotextíliu sa bodovo pripevnia pásy hydroizolačnej fólie Ekoplast 

806. V okrajoch sa pásy pripevňujú vždy po 1 m a po každých 5 m sa pás 
pripevní v strede min. 2 kotvami. Všetky kotvy sa následne prekryjú záplatou 
z fólie. 

• Presahy hydroizolačných fólií min. 50 mm sa spájajú zváraním horúcim 
vzduchom pomocou ručného zváracieho poloautomatu TRAIC DRIVE PID. 

• Opracujú sa všetky detaily fólie zosilnením. Pridaním pásu hydroizolácie šírky 
min. 300 mm sa opracujú pozdĺžne hrany a pridaním špeciálnych tvaroviek sa 
opracujú kúty. Na spojenie zosilňujúcich prvkov k fólii sa použije ručná zváracia 
pištoľ Liester TRIAC S. 

• V druhej etape sa zhotoví hydroizolácia železobetónovej základovej dosky. 
• Na vodorovnú plochu sa rozloží ochranná geotextília 300 g/m2 , na ktorú sa 

voľne položia pásy hydroizolačnej fólie Ekoplast 806.  
• Presahy hydroizolačných fólií min. 50 mm sa spájajú zváraním horúcim 

vzduchom pomocou zváracieho automatu Leister VARIMAT V2. 

• Po položení vodorovnej izolácie sa zvislá hydroizolačná fólia vytiahne min. 250 
mm dovnútra objektu a horúcim vzduchom sa privarí k vodorovnej izolácii. Cez 
takto napojenú zvislú na vodorovnú izoláciu sa natiahne izolačný pás šírky min. 
300 mm. 

• Špeciálnymi tvarovkami sa opracujú detaily na vodorovnej ploche. 
• Po kontrole kvality a súvislosti zhotovených spojov celého hydroizolačného 

systému sa musia okraje fólií zaistiť poistnou zálievkovou hmotou.  

• Po kontrole vodotesnosti vákuovou skúškou sa môže hydroizolácia prikryť 
vrchnou ochrannou geotextíliou. 
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• Na zvislú plochu sa vrchná ochranná geotextília zavesí na celú výšku steny 
a k fólii sa v prípade nutnosti bodovo kotví polyuretánovým tmelom. 

• Na vodorovnú plochu sa voľne položí vrchná ochranná geotextília. 
 
5.7 Akos ť a kontrola kvality 

 
Vstupná kontrola 
 

• Prebratie pracoviska 
• Kontrola projektovej dokumentácie ( jej úplnosť ) 
• Kontrola dodaného materiálu – kontrola podľa dodacieho listu, jeho označenie, 

rozmery, množstvo a kvalita 
• Kontrola vytýčených konštrukcií pre etapu základov 
• Kontrola pracovných podmienok 
• Kontrola funkčnosti a použiteľnosti strojov, nástrojov a bezpečnostných 

pomôcok 
 
Medzi operačná kontrola 
 

• Kontrola použitého materiálu – betónu ( trieda, zloženie, konzistencia), výstuže 
( druh,  čistota ), štrkodrť ( frakcia, čistota ), tepelnej izolácie EPS, betónových 
tvárnic, hydroizolácie podľa PD 

• Kontrola správneho postupu pri vŕtaní pilót 
• Kontrola hĺbky vrtu, medzná odchýlka ± 100 mm  
• Kontrola zvislosti vrtu, povolená vodorovná odchýlka osy od zvislice je 2% 

z dĺžky vrtu 
• Kontrola dĺžky vyčnievajúcej výstuže z pilóty 
• Kontrola debnenia, kontrola uloženia a krytia výstuže 

• Kontrola umiestnenia prestupov v debnení  
• Kontrola zhutnenia betónovej zmesi 
• Kontrola zhutnenia štrkového násypu medzi základovým roštom 

• Kontrola založenia prvej vrstvy tehál pri murovaní 
• Kontrola presnosti murovania a kontrola hrúbky škár 
• Kontrola kvality malty a jej konzistencie 

• Kontrola umiestnenia tepelnej izolácie EPS pre dilatáciu 
• Kontrola zostaveného lešenia 
• Kontrola vodotesnosti hydroizolácie vákuovou skúškou 

 
Výstupná kontrola 
 

• Kontrola celkového zhotovenia prác – vizuálne sa kontrolujú všetky zhotovené 
viditeľné konštrukcie 

• Kontrola rovnomernosti a zvislosti murovaných obvodových stien 
• Kontrola rovnosti povrchu základovej dosky odchýlka ± 5 mm / 2 m 
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• Kontrola zostaveného vežového žeriavu LIEBHERR 90 EC – B6 

 
6 Zvislé konštrukcie  

 
6.1 Výkaz výmer 

 
Nosná obvodová suterénna ŽB stena 
 

Tab. 6.1.1. Materiál – nosná obvodová suterénna ŽB stena 

Druh materiálu Množstvo  
Drevené debnenie steny 68,1 m² 

Výstuž R 10 425 4,48 t 
Betón C 20/25 29,9 m³ 

Systémové rámové debnenie 57,95 m² 

 
Nosné železobetónové stĺpy 

 
Tab. 6.1.2. Materiál – nosné železobetónové stĺpy 

Druh materiálu Množstvo  
SRS kruhové stĺpové debnenie 263,11 m² 

QUATRRO hranaté stĺpové debnenie 72,99 m² 
Výstuž R 10 505 4,54 t 

Betón C 30/37 - 1 PP 5,34 m³ 
Betón C 25/30 - 1 - 5 NP 24,94 m³ 

 
Nosné obvodové steny z debniacich tvárnic 1 PP -  1 NP 
 

Tab. 6.1.3. Materiál – nosné obvodové steny z debniacich tvárnic 1 PP – 1 NP 

Druh materiálu M.J. Množstvo Spotreba celkom Poznámka 
Tvárnice Premac DT25 m² 381,83 3056 ks » 52 pal 8 ks / m² [ 50 ks / pal ] 

Steny - 1 PP m² 223,28     
Steny - 1 NP m² 158,55     

Výplňový betón C20/25 l 60329,14 60 330 l 158 l / m²  
Výstuž R 10 425 t 0,07 0,07 t   

 
Nosné obvodové steny z tehlového muriva 2 - 4 NP 
 

Tab. 6.1.4. Materiál – nosné obvodové steny z tehlového muriva 2 – 4 NP 

Druh materiálu M.J. Množstvo Spotreba celkom Poznámka 
Tehly Porotherm 25 P+D m² 400,02 4280 ks » 72 pal 10,7 ks / m² [ 60 ks / pal ] 

Steny - 2 NP m² 144,2     
Steny - 3 NP m² 146,02     
Steny - 4 NP m² 109,8     

Malta Porotherm MM 50 l 8000,4 320 vriec » 10 pal 20 l / m² [ 35 vriec / pal ] 



Štúdia realizácie hlavných technologických etáp stavebného objektu 

65 

 
Nosné obvodové steny z pórobetónových tvárnic 5 NP 
 

Tab. 6.1.5. Materiál – nosné obvodové steny z pórobetonových tvárnic 5 NP 

Druh materiálu M.J. Množstvo Spotreba celkom Poznámka 
Tehly Xella P4-500 m² 77,11 540 ks » 15 pal 5,4 m² / pal [ 36 ks / pal ] 

Ytong tenkovrstvá malta kg 192,775 12 vriec 2,5 kg / m² [ vrece 17 kg ] 

 
Železobetónové jadro schodiska 

 
Tab. 6.1.6. Materiál – železobetónové jadro schodiska 

Druh materiálu Množstvo  
TRIO stenové rámové debnenie 264 m² 

RUNDFLEX stenové kruhové debnenie 55 m² 
Výstuž R 10 505 11,86 t 
Betón C 30/37  79,04 m³ 

 
Železobetónové schodisko 
 

Tab. 6.1.7. Materiál – železobetónové schodisko 

Druh materiálu Množstvo  
Drevené debnenie dosky 113 m² 

Výstuž R 10 505 2,24 t 
Betón C 25/30 15 m³ 

 
6.2 Prebratie pracoviska 

 
Pred zahájením prác na zvislých konštrukciách musia byť ukončené 

a skontrolované všetky práce na základových konštrukciách a hydroizoláciách. 
Kontrolu vykoná stavbyvedúci a kontroly sa zúčastnia všetky zodpovedné osoby zo 
strany  subdodávateľských firiem aj zo strany investora. O kontrole sa urobí zápis do 
stavebného denníka. 

Predanie pracoviska prebieha medzi stavbyvedúcim a subdodávateľskou firmou 
zhotovujúcou zvislé konštrukcie. Predáva sa kompletná projektová dokumentácia a 
o predaní pracoviska sa urobí zápis do stavebného denníka. 

 
6.3 Pripravenos ť stavby  
 

Po predchádzajúcej etape základových prác sa na stavenisku nachádzajú 
stavebné bunky a to kancelária stavbyvedúceho, skladovací kontajner a sanitárne 
bunky. Stavenisko je oplotené, osvetlené a napojené na zdroj pitnej vody a elektrickej 
energie. Na stavenisku sa nachádza vežový žeriav LIEBHERR 90 EC – B6, ktorý bude 
slúžiť k preprave materiálu a menších stavebných strojov. 
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Okolie stavebnej jamy je zaistené zábranami proti pádu so spodnými zarážkami 
výšky minimálne 100 mm, aby sa zabránilo pádu predmetu do výkopu. Na okrajoch  
výkopu sú označené vstupy pre pracovníkov do výkopovej jamy 

 
6.4 Stroje a pracovné pomôcky 

 
Zoznam nasadených strojov 
 

• Vežový žeriav LEIBHERR 90 EC-B 6 

• Kolesový šmykom riadený nakladač CATERPILLAR 246 C 
• Nákladný automobil TATRA T158 
• Stacionárne čerpadlo BSA 1005 D 

• Auto domiešavač Stetter C3 BASIC LINE AM 15 C  
• Ponorný vibrátor ENAR AX 48 

 
Zoznam náradia 
 

• Nivelačný prístroj, laserový diaľkomer, meter, vodováha 
• Oceľové pásmo, olovnica, uholník 

• Murárske náradie, lopaty, fúriky, metly, krompáče, hrable 
• Stolárske náradie, kladivá, klince, radlovací drôt, ručná a motorová píla  

 
Zoznam osobných ochranných prostriedkov a pomôcok 
 

• Ochranný odev, pevná obuv, reflexná vesta, prilba, rukavice, ochranné okuliare 
 

6.5 Personálne obsadenie 
 

Tab. 6.5.1. Personálne obsadenie pre zvislé konštrukcie 

Profesia Osvedčenie Počet 
Nosná obvodová suterénna ŽB stena  

Geodet Školenie 1 
Obsluha stacionárneho čerpadla Preukaz strojníka, školenie 1 

Vodič auto domiešavača Preukaz strojníka, školenie 2 
Obsluha vežového žeriavu Preukaz strojníka, školenie 1 

Vodič nákladného automobilu Vodičský preukaz typu C, školenie 1 
Vedúci čaty Školenie 1 

Betonár Školenie 3 
Viazač výstuže Preukaz viazača, školenie 2 

Pomocný pracovník Školenie 2 
Nosné železobetónové st ĺpy 

Geodet Školenie 1 
Obsluha stacionárneho čerpadla Preukaz strojníka, školenie 1 

Vodič auto domiešavača Preukaz strojníka, školenie 2 
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Obsluha vežového žeriavu Preukaz strojníka, školenie 1 
Vodič nákladného automobilu Vodičský preukaz typu C, školenie 1 

Vedúci čaty Školenie 1 
Betonár Školenie 3 

Viazač výstuže Preukaz viazača, školenie 2 
Pomocný pracovník Školenie 2 

Nosné  obvodové steny z debniacich tvárnic a muriva  
Geodet Školenie 1 

Vedúci čaty Školenie 1 
Murár Výučný list, školenie 4 

Betonár Školenie 3 
Obsluha vežového žeriavu Preukaz strojníka, školenie 1 

Obsluha stacionárneho čerpadla Preukaz strojníka, školenie 1 
Vodič auto domiešavača Preukaz strojníka, školenie 2 

Vodič nákladného automobilu Vodičský preukaz typu C, školenie 2 
Pomocný pracovník Školenie 2 

Železobetónové jadro schodiska  
Geodet Školenie 1 

Obsluha stacionárneho čerpadla Preukaz strojníka, školenie 1 
Vodič auto domiešavača Preukaz strojníka, školenie 2 

Obsluha vežového žeriavu Preukaz strojníka, školenie 1 
Vodič nákladného automobilu Vodičský preukaz typu C, školenie 1 

Vedúci čaty Školenie 1 
Betonár Školenie 3 

Viazač výstuže Preukaz viazača, školenie 2 
Pomocný pracovník Školenie 2 

Počet pracovníkov celkom 20 

 
6.6 Technologický postup 

 
 Pri zhotovovaní zvislých konštrukcií sa ako prvé zhotovia železobetónové 
konštrukcie. Najskôr sa vystužia ( kruhové a hranaté stĺpy, schodiskové steny ), potom 
sa zhotoví debnenie a konštrukcie sa zabetónujú. Po zatvrdnutí betónu sa konštrukcie 
oddebnia a začne sa s debnením, vystužovaním a betonážou vodorovnej ŽB stropnej 
dosky. Tento postup sa opakuje na všetkých podlažiach. 
 Počas tuhnutia zvislých stĺpov a realizácie ŽB stropnej dosky sa budú murovať 
nosné obvodové steny od susedných objektov. Na jednotlivých podlažiach sa použijú  
rôzne druhy tvárnic pre murovanie.    

 
6.6.1. Nosná obvodová suterénna ŽB stena 

 
• Zameranie a vytýčenie obvodovej suterénnej rebrovej steny hr. 250 mm  

susediacej s objektom Áve - Mariá. 
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• Zhotoví sa tradičné drevené debnenie, s ktorého pomocou sa vytvoria rebierka 
na vonkajšej strane steny. Rozmery rebierok budú 200 x 250 mm a ich osová 
vzdialenosť bude 1,625 m. 

• Suterénna stena sa vystuží betonárskou výstužou R 10 505 podľa projektovej 
dokumentácie. 

• Zhotoví sa jednostranné systémové stenové debnenie od firmy Peri. Jednotlivé 
diely debnenie budú na miesto použitia prenášané vežovým žeriavom. 

• Pomocou auto domiešavača napojeného na čerpadlo sa vybetónuje stena 
betónom triedy C 30/37 a následne sa zhutní ponorným vibrátorom  ENAR AX 
48. 

• Betón sa bude ošetrovať vlhčením. 

• Nasleduje technologická prestávka 3 dni, počas ktorej budú prebiehať ďalšie 
technologické procesy. 

• Oddební sa jednostranné systémové debnenie a drevené debnenie zostane 
súčasťou konštrukcie. 

 
6.6.2. Nosné železobetónové st ĺpy 

 
• Zameranie a vytýčenie stĺpov. 

• Priebežne v miestach pilót sa previaže výstuž zo základovej dosky s výstužou 
stĺpov a následne sa stĺpy vystužia podľa projektovej dokumentácie.  

• Pre zaistenie dostatočného krytia výstuže sa použijú dištančné podložky. 

• Celkovo sa v suteréne nachádza 8 stĺpov kruhového priemeru 400 mm, tri stĺpy 
obdĺžnikového prierezu rozmerov 350 x 300 mm a dva stĺpy štvorcového 
prierezu s hranou dĺžky 350 mm. 

• Ako prvé sa zhotoví debnenie kruhových stĺpov, na ktoré sa použije SRS 
kruhové stĺpové debnenie firmy Peri. 

• Na zvyšné stĺpy hranatého prierezu sa použije QUATTRO stĺpové debnenie 
firmy Peri. 

• Všetky diely debnenia budú prenášané pomocou vežového žeriavu. 
• Pomocou auto domiešavača napojeného na čerpadlo sa vybetónujú stĺpy 

betónom triedy C 30/37 a následne sa zhutnia ponorným vibrátorom  ENAR AX 
48. 

• Betón sa bude ošetrovať vlhčením. 
• Nasleduje technologická prestávka 3 dni, počas ktorej budú prebiehať ďalšie 

technologické procesy. 

• Odstráni sa debnenie všetkých stĺpov. 
• Rovnaký postup zhotovenia sa použije pri všetkých stĺpoch skeletu. Postupuje 

sa podľa projektovej dokumentácie, pretože v ďalších podlažiach sa mení 
priemer, výška a počet stĺpov.   

 
6.6.3. Nosné obvodové steny z debniacich tvárnic 1 PP – 1 NP 

 

• Zameranie a vytýčenie budúcich zvislých stien. 
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• Založia sa rohy a začne sa murovať prvá výška. Betónové tvárnice Premac 
PT25 sa kladú nasucho bez malty s 1/2 alebo 1/3 väzbou.  

• Každá 3 alebo 4 uložená rada sa zalieva výplňovým betónom C 20/25 
a zhutňuje sa prepichovaním. 

• Po dokončení prvej výšky (1,5 m ) sa postaví lešenie PERI UP T 70. 
• Vzniknutá pracovná špára sa v priečnom reze vystuží zastrčením oceľovej 

výstuže. Do 1 metra dĺžky steny sa použijú min. 2 prúty ocele R 10 425 
priemeru 6 mm. Prúty musia zasahovať  najmenej 20 cm do výplňového betónu 
a odstup nesmie byť väčší ako 50 cm. 

• Začne sa s murovaním druhej výšky obvodovej steny. 
• V suteréne je konštrukčná výška 2,85 m. 

• V 1 NP sa kvôli konštrukčnej výške 4,08 m bude murovať aj tretia výška.  
 

6.6.4. Nosné obvodové steny z tehlového muriva 2 – 4 NP 
 

• Zameranie a vytýčenie obvodových stien. 
• Založia sa rohy a medzi rohové tehly sa natiahne z vonkajšej strany murárska 

šnúra, ktorá bude vymedzovať priestor budúcej steny. 

• Začne sa murovať prvá výška ( 1,5 m). 
• Do ložnej škáry sa nanesie malta Porotherm MM 50 hrúbky 12 mm v plnej šírke 

a začne sa s murovaním prvej rady tehál Porotherm 25 P+D. 

• Pri murovaní sa postupuje smerom od rohov stavby. 
• Tehly sa ukladajú do malty tesne za sebou pozdĺž natiahnutej šnúry a poloha 

jednotlivých tehál sa upravuje pomocou vodováhy a gumového kladiva. 
• Do zvislých škár medzi tehlami P+D sa malta nenanáša. 

• Po vymurovaní prvej výšky sa postaví lešenie PERI UP T 70. 
• Začne sa s murovaním druhej výšky ( 2,5 m). 
• V 2 a 3 NP sa kvôli konštrukčnej výške 3,5 m bude murovať aj tretia výška. 
 

6.6.5. Nosné obvodové steny z pórobetónových tvárni c 5 NP 
 

• Zameranie a vytýčenie obvodových stien. 
• Založia sa rohy a medzi rohové tehly sa natiahne z vonkajšej strany murárska 

šnúra, ktorá bude vymedzovať priestor budúcej steny. 
• Začne sa murovať prvá výška ( 1,5 m). 

• Prvá vrstva pórobetónových tvárnic Xella P4 sa kladie na vápenno cementovú  
maltu hrúbky 20 mm v plnej šírke. 

• Do ložných škár ďalších vrstiev tvárnic sa celoplošne nanáša tenkovrstvá malta 
Ytong hrúbky 1-3 mm. 

• Pri murovaní sa postupuje smerom od rohov stavby. 
• Tehly sa ukladajú do malty tesne za sebou pozdĺž natiahnutej šnúry a poloha 

jednotlivých tehál sa upravuje pomocou vodováhy a gumového kladiva. 
• Do zvislých škár medzi tvárnice Xella P4-500 s dvojitým perom a drážkou sa 

malta nenanáša. 
• Po vymurovaní prvej výšky sa postaví lešenie PERI UP T 70. 



Štúdia realizácie hlavných technologických etáp stavebného objektu 

70 

• Začne sa s murovaním druhej výšky ( 2,5 m). 
 

6.6.6. Železobetónové jadro schodiska 
 

• Zameranie a vytýčenie stien schodiskového jadra hr. 250 mm. 

• Podľa projektovej dokumentácie sa steny vystužia betonárskou výstužou 
R 10 505. 

• Pre zaistenie dostatočného krytia výstuže sa použijú dištančné podložky. 

• Zhotoví sa obojstranne stenové rámové debnenie TRIO od firmy Peri. Na 
vytvorenie zaoblených okrajov sa použije  RUNDFLEX stenové kruhové 
debnenie. Diely debnenia budú na miesto použitia prenášané vežovým 
žeriavom. 

• Pomocou auto domiešavača napojeného na čerpadlo sa vybetónujú steny  
betónom triedy C 30/37 a následne sa zhutnia ponorným vibrátorom  ENAR AX 
48. 

• Betón sa bude ošetrovať vlhčením. 
• Nasleduje technologická prestávka 3 dni, počas ktorej budú prebiehať ďalšie 

technologické procesy. 

• Odstráni sa debnenie. 
• Rovnaký postup zhotovenia schodiskového jadra sa použije v ďalších 

podlažiach. 
 

6.6.7. Železobetónové schodisko 
 

• Zameranie a vyznačenie jednotlivých stupňov schodiska.  

• Zhotoví sa tradičné drevené debnenie šikmých ramien a medzi podesty. Všetky 
dosky použité na debnenie musia byt natreté prípravkom na oddebnenie. 

• Do debnenia sa uloží betonárska výstuž R 10 505 podľa projektovej 
dokumentácie. 

• Zhotoví sa drevené debnenie jednotlivých stupňov. 
• Pomocou auto domiešavača napojeného na čerpadlo sa vybetónuje schodisko 

betónom triedy C 25/30 a následne sa zhutní ponorným vibrátorom  ENAR AX 
48. 

• Betón sa bude ošetrovať vlhčením. 
• Nasleduje technologická prestávka 3 dni, počas ktorej budú prebiehať ďalšie 

technologické procesy. 

• Po dosiahnutí požadovanej pevnosti sa schodisko oddební. 
 

6.7 Akos ť a kontrola kvality 
 
Vstupná kontrola 
 

• Prebratie pracoviska 

• Kontrola projektovej dokumentácie ( jej úplnosť ) 
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• Kontrola dodaného materiálu – kontrola podľa dodacieho listu, jeho označenie, 
rozmery, množstvo a kvalita 

• Kontrola vytýčených zvislých konštrukcií 
• Kontrola pracovných podmienok 

• Kontrola funkčnosti a použiteľnosti strojov, nástrojov a bezpečnostných 
pomôcok 

 
Medzi operačná kontrola 
 

• Kontrola použitého materiálu – betónu ( trieda, zloženie, konzistencia), výstuže 
( druh,  čistota ), betónových tvárnic, tehlové murivo, pórobetónové tvárnice, 
debnenie podľa PD 

• Kontrola dĺžky vyčnievajúcej výstuže zo stĺpov 
• Kontrola debnenia 
• Kontrola uloženia a krytia výstuže 

• Kontrola zhutnenia betónovej zmesi 
• Kontrola založenia prvej vrstvy tehál pri murovaní 
• Kontrola presnosti murovania a kontrola hrúbky škár 

• Kontrola kvality malty a jej konzistencie 
• Kontrola rozmerov otvorov a zvislosti ostení 
• Kontrola osadených prekladov 

• Kontrola zostaveného lešenia 
 
Výstupná kontrola 
 

• Kontrola celkového zhotovenia prác – vizuálne sa kontrolujú všetky zhotovené 
viditeľné konštrukcie 

• Kontrola rovnomernosti a zvislosti murovaných obvodových stien 

• Kontrola zhodnosti realizácie s projektovou dokumentáciou, kontrola kvality 
 

7 Vodorovné konštrukcie 
 
7.1 Výkaz výmer 
 
Železobetónová rampa do 1 PP 
 

Tab. 7.1.1. Materiál – železobetónová rampa do 1 PP 

Druh materiálu Množstvo  
Plocha debnenia 36,29 m² 
Výstuž R 10 505 1,1 t 
Betón C 30/37  7,26 m³ 
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Železobetónová stropná doska 
 

Tab. 7.1.2. Materiál – železobetónová stropná doska 

Druh materiálu 
Množstvo pre 1 

podlažie 
Množstvo 

celkom 

MULTIFLEX stropné debnenie 421,85 m² 2482 m² 
Výstuž R 10 505 12,65 t 74,55 t 
Betón C 30/37  84,37 m³ 497 m³ 

 
Preklady nad otvormi 
 

Tab. 7.1.3. Preklady nad otvormi 

Druh materiálu Množstvo 
Preklad nosný PORFIX 125x250x1200 mm 6 ks 
Preklad nosný PORFIX 125x250x1500 mm 16 ks 

Keramický preklad Porotherm KPP 7 ks 

 
7.2 Prebratie pracoviska 

 
Pred zahájením prác na vodorovných konštrukciách musia byť ukončené 

a skontrolované všetky práce hrubej spodnej stavby. Ďalej musia byť dokončené zvislé 
nosné stĺpy a železobetónové schodiskové jadrá predchádzajúcich podlaží. Kontrolu 
vykoná stavbyvedúci spolu so statikom a kontroly sa zúčastnia všetky zodpovedné 
osoby zo strany  subdodávateľských firiem aj zo strany investora. O kontrole sa urobí 
zápis do stavebného denníka. 

Predanie pracoviska prebieha medzi stavbyvedúcim a subdodávateľskou firmou 
zhotovujúcou vodorovné konštrukcie. Predáva sa kompletná projektová dokumentácia 
a o predaní pracoviska sa urobí zápis do stavebného denníka. 

 
7.3 Pripravenos ť stavby  
 

Po predchádzajúcej etape stavebných prác sa na stavenisku nachádzajú 
stavebné bunky a to kancelária stavbyvedúceho, skladovací kontajner a sanitárne 
bunky. Stavenisko je oplotené, osvetlené a napojené na zdroj pitnej vody a elektrickej 
energie. Na stavenisku sa nachádza vežový žeriav LIEBHERR 90 EC – B6, ktorý bude 
slúžiť k preprave materiálu a menších stavebných strojov. 

 
7.4 Stroje a pracovné pomôcky 

 
Zoznam nasadených strojov 
 

• Vežový žeriav LEIBHERR 90 EC-B 6 
• Kolesový šmykom riadený nakladač CATERPILLAR 246 C 

• Nákladný automobil TATRA T158 
• Stacionárne čerpadlo BSA 1005 D 
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• Auto domiešavač Stetter C3 BASIC LINE AM 15 C  

• Vibračná doska BOMAG BP 18/45-2 
• Ponorný vibrátor ENAR AX 48 
• Vibračná lišta ENAR – QZH 

 
Zoznam náradia 
 

• Nivelačný prístroj, laserový diaľkomer, meter, vodováha 

• Oceľové pásmo, olovnica, uholník 
• Stolárske náradie, kladivá, klince, radlovací drôt, ručná a motorová píla  

 
Zoznam osobných ochranných prostriedkov a pomôcok 
 

• Ochranný odev, pevná obuv, reflexná vesta, prilba, rukavice, ochranné okuliare 
 

7.5 Personálne obsadenie 
 

Tab. 7.5.1. Personálne obsadenie pre vodorovné konštrukcie 

Profesia Osvedčenie Počet 
Železobetónové konštrukcie  

Geodet Školenie 1 
Obsluha stacionárneho čerpadla Preukaz strojníka, školenie 1 

Vodič auto domiešavača Preukaz strojníka, školenie 2 
Obsluha vežového žeriavu Preukaz strojníka, školenie 1 

Vodič nákladného automobilu Vodičský preukaz typu C, školenie 1 
Vedúci čaty Školenie 1 

Betonár Školenie 2 
Viazač výstuže Preukaz viazača, školenie 2 

Pomocný pracovník Školenie 2 

Počet pracovníkov celkom 13 
 
7.6 Technologický postup 
 

7.6.1. Železobetónová rampa do 1 PP 
 

• Zhotoví sa debnenie pre šikmú železobetónovú rampu hrúbky 220 mm so 
sklonom 14 %. 

• Debnenie sa skladá zo stojok, nosníkov a debniacich dosiek. 

• Na okrajoch je šikmá rampa vymedzená zvislými nosnými stenami suterénu. 
• Šikmá rampa sa vystuží betonárskou výstužou podľa projektovej dokumentácie. 
• Pomocou auto domiešavača napojeného na čerpadlo sa vybetónuje šikmá 

rampa betónom triedy C 30/37 a následne sa zhutní ponorným vibrátorom  
ENAR AX 48. 

• Povrch a požadovaný sklon železobetónovej rampy sa upraví pomocou 
vibračnej lišty ENAR – QZH. 
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• Betón sa bude ošetrovať vlhčením. 

• Nasleduje technologická prestávka 3 dni, počas ktorej budú prebiehať ďalšie 
technologické procesy. 

• Po dosiahnutí požadovanej pevnosti betónu sa rampa oddební, ponechajú sa 
len podperné stojky na 28 dní. 

 
7.6.2. Železobetónová stropná doska 
 

• Zhotoví sa stropné nosníkové debnenie MULTIFLEX od firmy Peri pre 
vodorovnú stropnú dosku hrúbky 220 mm. 

• Debnenie sa skladá zo stojok, nosníkov a debniacich dosiek. 

• Po zostavení debnenia sa stropná doska vystuží podľa projektovej 
dokumentácie betonárskou výstužou R 10 505.  

• Ako prvá sa položí výstuž spodného okraja, potom sa osadia dištančné 
podložky zabezpečujúce dostatočné krytie výstuže a následne sa osadí výstuž 
horného okraja. 

• Pomocou auto domiešavača napojeného na čerpadlo sa vybetónuje stropná  
doska betónom triedy C 30/37 a následne sa zhutní ponorným vibrátorom  
ENAR AX 48. 

• Povrch železobetónovej dosky sa upraví pomocou vibračnej lišty ENAR – QZH. 
• Betón sa bude ošetrovať vlhčením. 
• Nasleduje technologická prestávka 3 dni, počas ktorej budú prebiehať ďalšie 

technologické procesy. 
• Po dosiahnutí požadovanej pevnosti betónu sa stropná doska oddební. 
• Vodorovná stropná doska zostane od betonáže podopretá systémom stojok 28 

dní. Tým sa predíde zmene tvaru dosky od ďalšieho zaťaženia. 
• Rovnaký postup zhotovenia sa použije pri všetkých stropných doskách skeletu. 

Systém podopierajúcich stojok sa musí umiestniť v každom podloží nad seba. 
 

7.6.3. Preklady nad otvormi 
 

• Preklady nad otvormi vo fasáde do svetlosti 2 m vrátane, sú navrhnuté 
z pórobetónových samonosných prekladov Porfix. 

• Preklady budú na miesto uloženia premiestnené pomocou vežového žeriavu. 
• Pri osadzovaní prekladu je dôležité dbať na správne uloženie prekladu vždy 

výstužou smerom dole.  

• V obvodovej stene hrúbky 250 mm budú umiestené dva preklady šírky 125 mm 
a výšky 250 mm, ktorých uloženie bude 100 mm na lepidlo Porfix.  

• Ložnú škáru nad prekladmi je nutné vystužiť sklotextilnou sieťkou R – 4 mm po 
celej  dĺžke steny. 

• Preklady nad otvormi so svetlosťou väčšou ako 2 m sú navrhnuté ako 
keramické predpäté preklady Porotherm s rozmermi prierezu 120 x 65 mm. 

• Preklady sa ukladajú do lôžka z cementovej malty pričom dĺžka uloženia je 
minimálne 120 mm. 

• Preklady je nutné podoprieť a to na maximálny rozpon 1,0 m. 
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• Následne sa nadmuruje tzv. tlačená zóna prekladu, na ktorú sa použijú tehly 
Porotherm 25 P+D na cementovú maltu. 

• Minimálna hrúbka ložných a styčných škár je 10 mm. 
• Výška tlačenej zóny je na podlažiach rôzna kvôli odlišnej  konštrukčnej výške. 

Presná výška tlačenej zóny nutná na prenesenie zaťaženia bude spočítaná 
statickým výpočtom. 

• Podoprenie sa môže odstrániť až po dosiahnutí predpísanej pevnosti malty.  
 
7.7 Akos ť a kontrola kvality 
 
Vstupná kontrola 
 

• Prebratie pracoviska 
• Kontrola projektovej dokumentácie ( jej úplnosť ) 
• Kontrola dodaného materiálu – kontrola podľa dodacieho listu, jeho označenie, 

rozmery, množstvo a kvalita 
• Kontrola pracovných podmienok 
• Kontrola funkčnosti a použiteľnosti strojov, nástrojov a bezpečnostných 

pomôcok 
 
Medzi operačná kontrola 
 

• Kontrola použitého materiálu – betónu ( trieda, zloženie, konzistencia), výstuže 
( druh,  čistota ), debnenia podľa PD 

• Kontrola debnenia 

• Kontrola uloženia a krytia výstuže 
• Kontrola betonáže 
• Kontrola zhutnenia betónovej zmesi 

• Kontrola ošetrovania čerstvého betónu 
• Kontrola správneho uloženia prekladu 
• Kontrola výšky nadmurovanej časti prekladu 

• Kontrola pevnosti použitej malty 
 
Výstupná kontrola 
 

• Kontrola celkového zhotovenia prác – vizuálne sa kontrolujú všetky zhotovené 
viditeľné konštrukcie 

• Kontrola rovnosti povrchu stropnej dosky ( odchýlka ± 5 mm / 2 m ) 
• Kontrola zhodnosti realizácie s projektovou dokumentáciou, kontrola kvality 
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8 Strešné konštrukcie 
 
8.1 Výkaz výmer 
 
Klasická plochá strecha 
 

Tab. 8.1.1. Materiál – klasická plochá strecha 

Druh materiálu Množstvo  
Polystyrén betón 21,54 m³ 

Drevené debnenie 17,76 m² 
Strešný vtok 4 ks 

Lahčený keramzit 13,24 m³ 

Ťažené kamenivo fr. 16-32 mm 96,48 t 

 
Tab. 8.1.2. Materiál – klasická plochá strecha 

Druh materiálu M.J. Množstvo Spotreba celkom Poznámka 

Cementové mlieko l 9700 
1 auto 

domiešavač 
(300 kg cementu + 

150 l vody)/m³ 

EPS drť m³ 21,54 44 bal » 1 pal 
0,5 m³/bal  

[ 50 bal/ pal ] 
TI Isover EPS 100 S hr.60 

mm - dilatácia 
 m² 14,79 3 balíky 

5 m² /bal 
 [ 50 m²/ pal ] 

Parozábrana Extra Sklobit 
PE 

 m² 438,75 44 rol » 3 pal 
10 m² /rol  

[ 15 rol/ pal ] 
Geotextília Izoltech S 200  m² 438,75 5 rolí 100 m² /rol  

TI Isover EPS 100 S hr.100 
mm 

 m² 287,23 96 bal » 10 pal 
3 m² /ba 

 [ 30 m²/ pal ] 
TI Isover EPS 100 S hr.150 

mm 
 m² 287,23 144 bal » 15 pal 

2 m² /bal 
 [ 20 m²/ pal ] 

Geotextília Izoltech S 300  m² 363,345 4 role 100 m² /rol  

Hydroizolácia Fatrafol 810  m² 551 22 rolí » 2 pal 
26  m² /rola  

[ 15 rolí / pal ] 

Poistná zálievková hmota  m² 551 2 plechovky 
1 bal na 300 m² 

 [ 1 plech = 2,5 l ] 
Geotextília Izoltech S 300  m² 363,345 4 role 100 m² /rol  
PE fólia Technodren 2010 

S1 
 m² 317,45 25 rolí 12,85 m² /rol  

Geotextília Izoltech S 200   m² 634,9 7 rolí 100 m² /rol  

 
Intenzívna zelená plochá strecha 
 

Tab. 8.1.3. Materiál – intenzívna zelená plochá strecha 

Druh materiálu Množstvo  Spotreba celkom Poznámka 
Geotextília Izoltech S 300 459,1 m² 5 rolí 100 m² /rol  
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Zemný substrát 45,36 m³ 23 bal 2 m³ / bal 

Trávna zmes 2 kg 1 vrece 2 kg / vrece 

 
Strešná terasa 
 

Tab. 8.1.4. Materiál – strešná terasa 

Druh materiálu Množstvo  Spotreba celkom Poznámka 
Lahčený keramzit 8,15 m³ 8,15 m³   

Geotextília Izoltech S 200  229,53 m² 3 role 100 m² /rol  
Ťažené kamenivo fr. 4-8 mm 51,94 t 51,94 t   

Dlaždice Premac Opus 50,92 m² 314 ks » 7 pal  6,16 ks / m² [ 46 ks / pal ] 

Špárovací piesok 50,92 m² 203 kg » 11 vriec  4 kg / m² [ 20 kg / vrece ] 

 
Zastrešenie nadstavby a terasy 
 

Tab. 8.1.5. Materiál – zastrešenie nadstavby a terasy 

Druh materiálu Množstvo  Spotreba celkom Poznámka 
Geotextília 300 133,37 m² 2 role 100 m² /rol  

Hydroizolácia Fatrafol 810 133,37m² 6 rolí » 1 pal 
26  m² /rola 

 [ 15 rolí / pal ] 

Poistná zálievková hmota 133,37m² 1 plechovka 
1 bal na 300 m² [ 1 

plech = 2,5 l ] 

 
Tab. 8.1.6. Materiál – zastrešenie nadstavby a terasy 

Druh materiálu Množstvo  
Väznice 180/140 1,0 m³ 

Krokva 18050 1,71 m³ 
Stĺpiky 140/140 0,41 m³ 

Drevený záklop hr. 30 mm 57,935 m² 
Drevený záklop hr. 20 mm 58,03m² 

OSB 3 dosky 58,03 m² 

 
8.2 Prebratie pracoviska 

 
Pred zahájením prác na strešných konštrukciách musia byť ukončené 

a skontrolované všetky práce na zvislých a vodorovných konštrukciách. Kontrolu 
vykoná stavbyvedúci spolu so statikom a kontroly sa zúčastnia všetky zodpovedné 
osoby zo strany  subdodávateľských firiem aj zo strany investora. O kontrole sa urobí 
zápis do stavebného denníka. 

Predanie pracoviska prebieha medzi stavbyvedúcim a subdodávateľskou firmou 
zhotovujúcou strešné konštrukcie. Predáva sa kompletná projektová dokumentácia a 
o predaní pracoviska sa urobí zápis do stavebného denníka. 
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8.3 Pripravenos ť stavby 
 

Po predchádzajúcej etape stavebných prác sa na stavenisku nachádzajú stavebné 
bunky a to kancelária stavbyvedúceho, skladovací kontajner a sanitárne bunky. 
Stavenisko je oplotené, osvetlené a napojené na zdroj pitnej vody a elektrickej energie. 
Na stavenisku sa nachádza vežový žeriav LIEBHERR 90 EC – B6, ktorý bude slúžiť 
k preprave materiálu a menších stavebných strojov 

 
8.4 Stroje a pracovné pomôcky 
 
Zoznam nasadených strojov 
 

• Vežový žeriav LEIBHERR 90 EC-B 6 

• Nákladný automobil TATRA T158 
• Dvojramenný nosič kontajnerov MCBT 12 
• Zariadenie MS 1000/m 

• Auto domiešavač Stetter C3 BASIC LINE AM 15 C  
• Vibračná doska BOMAG BP 18/45-2 
• Ponorný vibrátor ENAR AX 48 

• Vibračná lišta ENAR – QZH 
• Zvárací automat Leister VARIMAT V2 
• Ručná zváracia pištoľ Leister TRIAC S 

• Akumulátorová vŕtačka ( skrutkovač ) 
• Plynová kotviaca pištoľ 
• Horák na propán-bután ROMAXI PRO-AKCIA 

 
Zoznam náradia 
 

• Nivelačný prístroj, laserový diaľkomer, meter, vodováha 
• Oceľové pásmo, olovnica, uholník 

• Stolárske náradie, kladivá, klince, radlovací drôt, ručná a motorová píla  
• Pílka na polystyrén 
• Tryska k zváraciemu prístroju 20 a 40 mm, mosadzná kefa, silikónový prítlačný 

valček šírky 40 mm, mosadzný prítlačný valček na detaily, izolatérsky nôž 
s rovnou a háčkovou čepeľou, 

 
Zoznam osobných ochranných prostriedkov a pomôcok 
 

• Ochranný odev, pevná obuv, reflexná vesta, prilba, rukavice, ochranné okuliare, 
respirátor 
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8.5 Personálne obsadenie 
 

Tab. 8.5.1. Personálne obsadenie pre strešné konštrukcie 

Profesia Osvedčenie Počet 
Klasická plochá strecha  

Vedúci čaty Školenie 1 
Izolatér Školenie 3 
Betonár Školenie 3 

Vodič auto domiešavača Preukaz strojníka, školenie 1 
Obsluha vežového žeriavu Preukaz strojníka, školenie 1 

Vodič nákladného automobilu Vodičský preukaz typu C, školenie 2 
Obsluha zariadenia MS 1000/m Preukaz strojníka, školenie 1 

Pomocný pracovník Školenie 3 
Intenzívna zelená plochá strecha  

Vedúci čaty Školenie 1 
Izolatér Školenie 3 
Betonár Školenie 3 

Vodič auto domiešavača Preukaz strojníka, školenie 1 
Obsluha vežového žeriavu Preukaz strojníka, školenie 1 

Vodič nákladného automobilu Vodičský preukaz typu C, školenie 2 
Obsluha zariadenia MS 1000/m Preukaz strojníka, školenie 1 

Pomocný pracovník Školenie 3 
Strešná terasa  

Vedúci čaty Školenie 1 
Izolatér Školenie 3 
Betonár Školenie 3 

Pokladač dlažby Školenie 3 
Vodič auto domiešavača Preukaz strojníka, školenie 1 

Obsluha vežového žeriavu Preukaz strojníka, školenie 1 
Vodič nákladného automobilu Vodičský preukaz typu C, školenie 2 

Obsluha zariadenia MS 1000/m Preukaz strojníka, školenie 1 
Pomocný pracovník Školenie 3 

Zastrešenie nadstavby a terasy  
Vedúci čaty Školenie 1 

Stolár Výučný list, školenie 4 
Izolatér Školenie 3 

Obsluha vežového žeriavu Preukaz strojníka, školenie 1 
Pomocný pracovník Školenie 2 

Počet pracovníkov celkom 23 

 
8.6 Technologický postup 
  
 Strešná konštrukcia objektu sa bude realizovať po zhotovení železobetónového 
jadra schodiska, z ktorého je prístup na plochu strechy. Samotná pôdorysná plocha 
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strechy je rozčlenená na dve zastrešené terasy, pochôdznu zelenú časť a pri obvode  
atiky a komunikačného jadra je navrhnutý chodník z ťaženého praného kameniva.  
 V prvej etape sa na celej ploche strechy zhotoví spádová vrstva, parozábrana, 
tepelná izolácia a hydroizolácia. Následne sa pôdorysne vymedzia rôzne druhy plochej 
strechy a v druhej etape sa budú realizovať. V poslednej etape sa zhotoví drevený 
prístrešok terasy. 
 

8.6.1. Klasická plochá strecha 
 

• Zameranie a vytýčenie hrúbky spádovej vrstvy pri okraji atiky 125 mm a pri 
strešných vtokoch 40 mm. 

• Od atiky sa po obvode spádová vrstva oddilatuje tepelnou izoláciou EPS hrúbky 
60 mm. 

• Zhotoví sa debnenie z drevených lát, ktoré rozdelí povrch strechy na menšie 
dilatačné časti 3 x 3 m.  

• V miešacom zariadení, ktoré je dodávané firmou Sircontec sa polystyrén 
betónová zmes namieša na stavbe. Zmes bude obsahovať polystyrénovú drť, 
ktorá bude dodávaná v balíkoch a  ručne dávkovaná do násypky dopravníka. 
Cementové mlieko bude dovážané na stavenisko auto domiešavačom, ktorý sa 
na stavenisku napojí na zariadenie MS 1000/m, kde sa premieša 
s polystyrénovou drťou a prevzdušňujúcou prísadou. 

• Polystyrén betónová zmes sa na miesto uloženia dopraví čerpadlom, ktoré je 
súčasťou automatického zariadenia MS 1000/m.  

• Čerstvá zmes sa spracováva sťahovacou lištou a na dosiahnutie požadovaného 
sklonu sa použije hladidlo. 

• Nasleduje technologická prestávka 2 – 3 dni, počas ktorej sa povrch spádovej 
vrstvy ošetruje vlhčením. 

• Podľa projektovej dokumentácie sa osadia štyri strešné vpuste DN 50. 
• Na spádovú vrstvu sa celoplošne nataví parozábrana z asfaltových pásov Extra 

Sklobit PE pomocou propán-butánového horáku. 

• Na parozábranu sa voľne položí separačná vrstva geotextílie Izoltech S 200, 
ktorej pásy sa ukladajú s preložením 150 mm. 

• Súčasne s pokladaním geotextílie sa ukladajú aj dosky tepelnej izolácie Isover 
EPS 100 S hrúbky 100 mm, ktoré tvoria prvú vrstvu tepelnej izolácie. 

• Druhá vrstva tepelnej izolácie Isover EPS 100  S hrúbky 150 mm sa kladie 
voľne s preložením škár. 

• Následne sa voľne položí vrstva ochrannej geotextílie Izoltech S 300. 

• Po obvode celej strechy sa osadia obvodové úchytné prvky z poplastovaného 
plechu, ktoré mechanicky pripevnia položenú geotextíliu. 

• Na ochrannú geotextíliu sa mechanicky bodovo pripevnia pásy hydroizolačnej 
fólie Fatrafol 810. V okrajoch sa pásy pripevňujú 6 kotvami s rozstupom 270 
mm, v rohoch 9 kotvami s rozstupom 190 mm a v strede 3 kotvami s rozstupom 
500 mm.  

• Presahy hydroizolačných fólií ( min. 50 mm ) sa spájajú zváraním horúcim 
vzduchom pomocou zváracieho automatu Leister VARIMAT V2. 
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• Opracujú sa všetky detaily strechy zosilnením pomocou špeciálnych tvaroviek 
na rohy a kúty. Na spojenie zosilňujúcich prvkov k fólii sa použije ručná 
zváracia pištoľ Liester TRIAC S. 

• Na záver sa namontujú krycie ukončujúce prvky a položí sa vrchná ochranná 
geotextília Izoltech S 300. 

• Nasleduje položenie drenážnej vrstvy z tvarovanej nopkovej PE fólie 
Technodren 2010 S1. 

• Pásy fólie sa voľne pokladajú na povrch s preložením dvoch radov nopkov cez 
seba. 

• Na drenážnu vrstvu sa voľne položí dvojitá vrstva geotextílie Izoltech S 200, 
ktorá bude plniť filtračnú funkciu. 

• Na plochách pri obvode atiky a komunikačnom jadre sa rozloží prvá vrstva 
ľahčeného keramzitu hrúbky 140 mm. 

• Zhotoví sa vrchná štrková vrstva z praného ťaženého kameniva frakcie 16 – 32 
mm hrúbky 60 mm. 

• Ľahčený keramzit spolu s ťaženým kamenivom sa dopravia na stavenisko vo 
vaňových kontajneroch Mulda ZAV-2,5 a na strechu sa premiestnia pomocou 
vežového žeriavu. 

 
8.6.2. Intenzívna zelená plochá strecha 

 
• Skladba intenzívnej zelenej plochej strechy je zhodná so skladbou klasickej 

plochej strechy po drenážnu vrstvu z Technodrenu 2010 S1. Kvôli tomu 
pokračuje technologický postup od tejto vrstvy. 

• Na tvarovanú nopkovú PE fóliu Technodren 2010 S1 sa položí geotextília 
Izoltech S 300 s preložením pásov 50 mm. 

• Od okrajov vymedzenej pôdorysnej plochy zelenej strechy sa rovnomerne 
rozložia vrecia so zemným substrátom. 

• Po otvorení vriec sa substrát rozhŕňa pomocou hrablí po ploche strechy 
v hrúbke 200 – 250 mm. 

• Po urovnaní zemného substrátu sa začne s výsadbou trávniku.  
• Trávna zmes sa rovnomerne rozosieva na strešnú plochu. 
• Ihneď po výsadbe je nutné zasiaty trávnik dôkladne zavlažiť.  

 
8.6.3. Strešná terasa 

 

• Skladba strešnej terasy je zhodná so skladbou klasickej plochej strechy po 
hydroizolačnú vrstvu. Kvôli tomu pokračuje technologický postup od tejto vrstvy. 

• Na vrchnú ochrannú geotextíliu hydroizolácie sa rozprestrie ľahčený keramzit 
hrúbky 160 mm. 

• Po rozložení keramzitu sa položia pásy separačnej geotextílie Izoltech S 200. 
• Následne sa zhotoví v celej ploche budúcej strešnej terasy lôžko zo štrkodrte 

frakcie 4 – 8 mm v hrúbke 60 mm. 
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• Po urovnaní štrkovej vrstvy sa začnú klásť od okrajov terasy betónové dlaždice 
Premac Opus rozmerov 400x400x40. Dlaždice sa budú na strechu prenášať 
pomocou žeriavu na paletách. 

• Medzi dlaždicami sa dodržuje minimálna špára 3 mm. 

• Výškovo sa dlaždice zarovnávajú pomocou gumového kladiva. 
• Po uložení dlaždíc sa špáry medzi nimi vyplnia špárovacím pieskom, ktorý je 

dodávaný vo vreciach. 
 

8.6.4. Zastrešenie nadstavby a terasy 
 

• V prvej etape sa zhotoví symetrický fošňový strop nad strešnou nadstavbou. 

• Na nosné železobetónové steny nadstavby sa položí vrcholová väznica 
rozmerov 180/140 mm. 

• Na väznicu sa osadia smrekové trojstranne hobľované krokvy 180/50 mm 
v osovej vzdialenosti 540 mm. 

• Zhotoví sa plný záklop hrúbky 30 mm z drevených dosiek so sklonom 10°. 
• V druhej etape sa zhotovia pultové strešné konštrukcie nad terasami. 
• Podľa projektovej dokumentácie sa umiestnia vždy tri podperné stĺpy 140/140 

mm výšky 2765 mm po okrajoch strešných terás, ktoré budú kotvené do 
stropnej dosky v 5 NP. 

• Na tieto stĺpiky sa osadí prvá väznica 180/140 mm. 

• Ďalšie podperné stĺpiky 140/140 výšky 320 mm sa umiestnia na steny 
železobetónového schodiskového jadra tiež v počte troch kusov na jednu 
pultovú strechu. 

• Druhá väznica 180/140 mm sa osadí na kratšie stĺpiky. 

• Na väznice sa osadia krovky 180/50 mm v osovej vzdialenosti 540 mm so 
sklonom 3° k strešnej nadstavbe. 

• Na krokvy sa zhotoví drevený záklop z plných dosiek hrúbky 20 mm, na ktorý 
sa pripevnia OSB 3 dosky hrúbky 12 mm. 

• Pre dosiahnutie stuženia oboch typov zastrešujúcich konštrukcií sa krovky 
v mieste nad komunikačným jadrom spoja pribitím krátkych drevených dosiek 
z bočnej strany. 

• Na vrchné plochy všetkých záklopov sa natiahne ochranná geotextília 300 g/m². 
• Na geotextíliu sa mechanicky pripevnia pásy hydroizolačnej fólie Fatrafol 810. 
• Celé zastrešenie bude spádované dovnútra do schodiskového jadra, v ktorom 

sa nachádza odpadová kanalizácia. 
 
8.7 Akos ť a kontrola kvality 
 
Vstupná kontrola 
 

• Prebratie pracoviska 
• Kontrola projektovej dokumentácie ( jej úplnosť ) 

• Kontrola dodaného materiálu – kontrola podľa dodacieho listu, jeho označenie, 
rozmery, množstvo a kvalita 
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• Kontrola zhotovenia vodorovných konštrukcií 

• Kontrola pracovných podmienok 
• Kontrola funkčnosti a použiteľnosti strojov, nástrojov a bezpečnostných 

pomôcok 
 
Medzi operačná kontrola 
 

• Kontrola použitého materiálu – polystyrén betónu ( druh, zloženie, 
konzistencia),  debnenia, tepelnej izolácie, asfaltových pásov, hydroizolačných 
pásov, geotextílií, štrku ( frakcia, čistota ), betónových dlaždíc, drevených 
prvkov  podľa PD 

• Kontrola čerstvého polystyrén betónu 

• Kontrola betonáže spádovej vrstvy 
• Kontrola umiestnenia strešných vtokov 
• Kontrola položenia parozábrany 

• Kontrola položenia tepelnej izolácie 
• Kontrola umiestnenia tepelnej izolácie EPS pre dilatáciu 
• Kontrola položenia pásov hydroizolačnej fólie 

• Kontrola hrúbky položených štrkových vrstiev 
• Kontrola správneho umiestnenia geotextílií 
• Kontrola výsadby trávniku intenzívnej zelenej strechy 

• Kontrola zhotovenia betónovej dlažby 
• Kontrola zhotovenia stolárskych spojov zastrešenia nadstavby a terasy 
• Kontrola impregnácie použitého dreveného reziva 

 
Výstupná kontrola 
 

• Kontrola celkového zhotovenia prác – vizuálne sa kontrolujú všetky zhotovené 
viditeľné konštrukcie 

• Kontrola vodotesnosti hydroizolácie vákuovou skúškou 
• Kontrola zhodnosti realizácie s projektovou dokumentáciou, kontrola kvality 
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F. Zásady organizácie výstavby 
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1 Informácie o stavenisku 
 
1.1 Identifika čné údaje o stavbe 
 
Názov stavby:   ART PASSAGE – Polyfunkčný dom so 6 b.j. 
Miesto stavby:   Trenčín, Legionárska ulica 
Druh a účel stavby:  Obchodné, administratívne, bytové a garážové priestory 
Charakter stavby:  Novostavba 
Katastrálne územie:  Trenčín 
Kraj:    Trenčiansky 
Okres:    Trenčín 
 
Investor:   DDA s.r.o., nám. A. Hlinku 25/30, 017 01  
Považská Bystrica 
Generálny dodávateľ:  PSS s.r.o., Považská Bystrica 
Zodpovedný projektant: Ing. Henrich Pavlík 
Architekt. riešenie:  PIO Keramoprojekt a.s., Trenčín    
Dátum:   4/2014 
Stupeň:   Realizačný projekt 
 
1.2 Situácia stavby 
 

Objekt Art Passage sa nachádza v širšom centre mesta Trenčín v mestskej 
časti Dolné mesto, ktoré je vzdialené približne 2 km od juhozápadného vstupu do 
mesta. Danú oblasť charakterizujú mestské ulice a tým aj čiastočne stiesnené 
dopravno-obslužné podmienky. Stavba tvorí prieluku medzi existujúcimi objektmi. 
Z juhozápadnej strany susedí s objektom Dapa centra a zo severovýchodnej strany 
s polyfunkčným objektom Áve-Mária. Legionárska ulica lemuje objekt z juhovýchodnej 
strany a Jesenského ulica zo severozápadnej strany. Vstup na pozemok je možný 
z oboch ulíc. Podrobne viď. výkres situácie. 
  
1.3 Popis staveniska  
 

Stavenisko má približne obdĺžnikový tvar s rozmermi najdlhších strán 35,8 x 
21,5 m. Celková plocha staveniska je 700 m2 a zaberá aj časť pozemnej komunikácie 
na Legionárskej a Jesenského ulici. Stavenisko bude oplotené mobilným oplotením 
výšky 2 m. Výplň dielcov oplotenia  bude tvorená trapézovým plechom, aby sa 
zabránilo šíreniu prachu vznikajúceho pri stavebných činnostiach. 
 Pozemok staveniska je prístupný z oboch ulíc, pričom hlavný vstup bude možný  
z Legionárskej ulice. Spevnenú plochu vjazdu a samotného staveniska bude tvoriť 
pôvodná asfaltová komunikácia. Kvôli stiesneným priestorom staveniska budú musieť 
nákladné automobily na stavenisko cúvať.  

Pred zahájením stavebných prác na stavenisku vyznačí oprávnená osoba zo 
strany investora hranice navrhovaného staveniska podľa projektovej dokumentácie.  
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1.3 Schéma staveniska 
 
 Na nasledujúcom obrázku je znázornená poloha staveniska v centre mesta. 
Červeným krížikom je na obrázku znázornená poloha zhromaždiska pre pracovníkov, 
v prípade vážnejšej havárie stavbe. 
 

 
Obr. 1.3.1. Schéma staveniska 

 

2 Zásady organizácie výstavby 
 
2.1 Existujúce inžinierske siete 
 
 Existujúce inžinierske siete vedú pod priľahlými mestskými komunikáciami, čiže 
pod Jesenského a Legionárskou ulicou. Pred realizáciou hlavného stavebného objektu 
bude nutné vykonať prekládku niektorých prípojok, ktoré sa nachádzajú na území 
budúceho objektu. Jedná sa o prípojku nízkeho napätia a slaboprúdu. Prekládka sietí 
je presne znázornená vo výkrese situácie. 
 Novo budované prípojky pre stavebný objekt budú prípojky vody, plynu, 
kanalizácie, nízkeho napätia a slaboprúdu. Všetky uvedené prípojky sa budú 
nachádzať pod Jesenského ulicou. 
 Pre objekty zariadenia staveniska nebudú budované žiadne nové prípojky.  

 
2.3 Napojenie staveniska na zdroj vody 
 
 Stavenisko bude napojené na zdroj pitnej vody prípojkou z novo vybudovanej 
vodomernej šachty objektu, ktorá sa nachádza v severozápadnej časti staveniska. 
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Voda bude používaná pre technologické účely ale aj ako pitná. Prívod vody do 
stavebných kontajnerov so sociálnym zariadením a k miešaciemu centru bude 
zabezpečený plastovým  potrubím DN 40 z vodomernej šachty. Potrubie bude 
chránené HDPE chráničkou a jeho dĺžka bude približne 36 m. Tlak vody v potrubí na 
stavenisku je dostatočný pre realizáciu výstavby a nebude nutné prídavné čerpadlo. Na 
vonkajšiu časť staveniska sa voda privedie PVC hadicami priemeru 3/4“  z vodomernej 
šachty. 
 

2.3.1. Spotreba vody 
 
Voda pre stavbu 

 

Tab. 2.3.1.1. A - Voda pre prevádzkové účely 

Spotreba vody pre činnosť M.J. 
Množstvo 

m.j. 
Stredná norma 

( l/m.j.) 
Potrebné 

množstvo ( l ) 

Ošetrovanie stropu 1 NP m³ 84,37 250 21 093 

Ošetrovanie stĺpov 1 PP m³ 5,34 200 1 068 
Malta pre murovanie stien 2 NP l 2884 0,24 692 

Medzisúčet A 22 853 l 

Tab. 2.3.1.2. B - Voda pre hygienické a sociálne účely 

Spotreba vody pre činnosť M.J. Množstvo 
m.j. 

Stredná norma  
( l/prac. ) 

Potrebné 
množstvo ( l ) 

Hygienické účely 1 osoba 30 40 1200 
Sprchovanie 1 osoba 30 45 1350 

Medzisúčet B 2550 l 
 

Tab. 2.3.1.3. C - Voda pre technologické účely 

Spotreba vody pre činnosť Potrebné množstvo ( l ) 

Umývanie pracovných pomôcok 200 l 
 
Výpočet spotreby vody: 

[ ]s/l
3600*8

25,1*C+7,2*B+5,1*A
=

3600*t

k*P
=O

nn
n

∑
   

 
Qn – spotreba vody v l /s 
Pn – spotreba vody v l /deň ( 8 hod zmena ) 
kn – koeficient nerovnosti pre danú spotrebu ( 1,5; 2,7; 1,25 ) 
t – doba, počas ktorej je voda odberaná v hodinách 
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[ ]s/l438,1=
3600*8

25,1*200+7,2*2550+5,1*22853
=On  

 
Celková spotreby vody na stavenisku v priebehu výstavby je 1,438 l /s ( 5,17 

m³/h) . Návrh vodovodného plastového potrubia PN 10 - DN 40 mm. Plastové potrubie 
bude napojené na novo vybudovanú prípojku stavebného objektu, ktorá sa nachádza 
v severozápadnej časti staveniska.  

 
Požiarna voda 
 

V okolí staveniska sa nachádzajú tri verejné hydranty a kvôli tomu nebude 
nutné navrhovať na stavenisku rozvody vody pre protipožiarne účely. Na obr. 3.4.1. je 
znázornené umiestnenie hydrantov od staveniska. Bod A označuje stavenisko a body 
B až D sú jednotlivé hydranty. Najbližší hydrant bod B je vzdialený 150 m od 
staveniska. 
 

 
Obr. 3.2.1.1.  Umiestnenie hydrantov v okolí staveniska 

 
 



Zásady organizácie výstavby 

91 

2.4 Napojenie staveniska na zdroj elektrickej energ ie 
 
 Na zdroj elektrickej energie bude stavenisko napojené z preloženej elektrickej 
skrine na rohu objektu Ave - Mariá na Legionárskej ulici do staveniskového mobilného  
rozvádzača (400V – 1x400V + 4x230 V). Z neho bude ďalej elektrická energia 
privedená pomocou predlžovacích  káblov k stavebným bunkám a k stavebným 
strojom. Celková dĺžka prívodných káblov bude približne 80 m. Všetky káble vedené 
v priestoroch staveniska budú chránené HDPE chráničkami.  
 

2.4.1.Spotreba elektrickej energie 
 

Tab. 2.4.1.1. P1 - Príkon spotrebičov 

Stavebný stroj Štítkový príkon ( kW ) Množstvo ( ks) Príkon ( kW ) 

Vežový žeriav 28 1 28 
Stacionárne čerpadlo 9 1 9 

Ponorný vibrátor 2,3 1 2,3 
Pojazdný kompresor 40 1 40 

Medzisúčet P1 79,3 kW 

Tab. 2.4.1.2. P2 - Vnútorné osvetlenie 

Priestor Príkon ( kW / m² ) Množstvo ( m²) Príkon ( kW ) 

Kancelária 0,02 15 0,3 
Šatňa 0,006 45 0,27 

Skladový kontajner 0,003 15 0,045 
Umyváreň 0,006 15 0,09 

Medzisúčet P2 0,705 kW 

    
Tab. 2.4.1.3. P3 - Vonkajšie osvetlenie 

Typ osvetlenia Výkon jedného zdroja Celkový výkon 

2 x reflektor 1 kW 2 kW 
 
Nutný príkon elektrickej energie: 
 

( ) ( )[ ][ ]kWP*7,0+P+P*8,0+P*5,0*1,1=P 2
1

2
321  

 
P1 – inštalovaný príkon elektrospotrebičov 
P2 – inštalovaný príkon vnútorného osvetlenia 
P3 – inštalovaný príkon vonkajšieho osvetlenia 
1,1 – koeficient straty vedením 
0,5 a 0,7 – koeficient súčasnosti elektrických motorov 
0,8 – koeficient súčasnosti vnútorného osvetlenia 
1,0 – koeficient súčasnosti vonkajšieho osvetlenia 
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Nutný minimálny príkon prípojky: 
 

( ) ( )[ ] [ ]kW895,38=3,39*7,0+2+705,0*8,0+3,39*5,0*1,1=P 22

 
 Minimálny nutný príkon staveniskovej prípojky je 38,895 kW. Stavenisko bude 
napojené na zdroj elektrickej energie z preloženej elektrickej skrine na rohu objektu 
Ave - Mariá na Legionárskej ulici do staveniskového mobilného  rozvádzača ( 400V – 
1x400V + 4x230 V).  

 
2.5 Napojenie staveniska na kanalizáciu 

 
Stavebné kontajnery so sociálnym zariadením budú napojené  na novo 

vybudovanú kanalizačnú šachtu Š2, ktorá sa nachádza v komunikácii na Jesenského 
ulici PE potrubím DN 110. 

 
2.6 Odvodnenie staveniska 

 
 Odvodnenie staveniska počas realizácie hrubej spodnej stavby bude 
zabezpečovať systém drenážnych odvodňovacích potrubí a čerpacích košov 
umiestnených na dne stavebnej jamy.   
 
2.7 Napojenie staveniska na dopravnú a technickú in fraštruktúru 
 
 Hlavný vstup na stavenisko bude možný z Legionárskej ulice, na ktorej sa 
nachádza dvoj prúdová mestská komunikácia. Po realizácii hrubej spodnej stavby bude 
vstup na stavenisko možný aj z Jesenského ulice, na ktorej sa nachádza jednosmerná 
komunikácia. Tento vstup bude slúžiť iba k odvozu stavebného odpadu. 
 Keďže stavenisko sa nachádza na časti oboch ulíc, ktoré majú asfaltový povrch, 
nebude nutné zhotovovať špeciálne spevnenie jeho plochy. Pokiaľ by však počas 
realizácie došlo k porušeniu mestských komunikácii kvôli pojazdu ťažkej mechanizácie, 
bude nutné po zhotovení stavby uviesť stav komunikácii do pôvodnej podoby. 

Pretože na malej ploche staveniska nie je možné zhotoviť otoč pre stavebné 
mechanizmy budú musieť všetky nákladné automobily na stavenisko cúvať.  
 
2.8 Vplyv zhotovovania stavby na okolité stavby a p ozemky 
 
 Zhotovovaná stavba nebude mať zásadný vplyv na okolité stavby a pozemky. 
Krátkodobo môže dôjsť k zvýšeniu hlučnosti a prašnosti počas výstavby. Preto bude 
nutné čistiť kolesá dopravných prostriedkov tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu 
komunikácií.  
 Priestory staveniska budú zaberať na oboch uliciach časť verejnej komunikácie. 
V miestach chodníkov budú umiestnené dopravné značky informujúce peších 
o nutnosti prechodu na protiľahlý chodník.  
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Obr. 2.8.1. Dopravná značka 

 
2.9 Ochrana okolia staveniska a požiadavky na súvis iace asanácie a demolácie 
 

Na pozemku staveniska sa nachádza čiastočne spevnené parkovisko 
a pozostatky základov asanovaných predajných stánkov. Tieto spevnené plochy bude 
nutné odstrániť pred zahájením stavebných prác na hlavnom stavebnom objekte. 
Spevnené parkovisko zaberá približne 214 m2 a základy predajných stánkov sa 
nachádzajú na 42,7 m2. V rámci výstavby nebudú vyrúbané žiadne dreviny. 
 
2.10 Maximálne zabraté územie pre stavenisko 
 
 Pretože pozemok investora presne odpovedá ploche pôdorysu budúceho 
stavebného objektu, bude nutné pre zabezpečenie realizácie výstavby zabrať časť 
verejných komunikácii na oboch uliciach lemujúcich stavenisko. Jedná sa o plochu 
s výmerou približne 226 m2.  
 Na Jesenského ulici sa zaberie pás cesty široký 2,5 m. Zostávajúci priestor 
medzi oplotením a chodníkom má šírku 4 m. Na Legionárskej ulici sa zaberie chodník 
šírky 3,2 m a časť cestnej komunikácie s pozdĺžnym parkoviskom šírky 4,7 m. 
Zostávajúci zúžený pruh cestnej komunikácie bude mať šírku 3,4 m.  
 
2.11 Maximálne produkované množstvo a druh odpadov pri výstavbe a ich  
         likvidácia 
 

Na stavenisku sa nachádza vyhradený priestor pre umiestnenie kontajnerov s 
odpadmi. Všetok odpad vyprodukovaný na stavenisku sa bude triediť a ukladať do 
označených kontajnerov. Odvoz stavebného odpadu bude zabezpečovať 
špecializovaná firma ERSON, ktorá bude odpad odvážať do zberného strediska mimo 
mesto. Ostatný, triedený a komunálny odpad budú odvážať raz týždenne smetiari. 

 
Tab. 2.11.1. Tabuľka odpadov 

Kód Názov 
17 01 01 Betón 
17 02 01 Drevo 
17 02 03 Plasty 
17 04 05 Železo a oceľ 
17 04 07  Zmesné kovy 

17 05 Zemina, kamene a vyťažená hlušina 
15 01 01  Papierové a lepenkové obaly 

17 09  Iné stavebné a demoličné odpady 
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2.12 Bilancia zemných prác, požiadavky na prísun al ebo depóniu zeminy 
 
 Celkové množstvo vyťaženej zeminy je 1842 m3 z toho ornica tvorí 35 m3. 
Vyťažená zemina a ornica budú priebežne odvážané na skládku za mestom 
nákladnými automobilmi. Časť odstránenej zeminy bude deponovaná na medziskládke 
za mestom. Táto zemina bude neskôr použitá na spätný zásyp.   
 
2.13 Ochrana životného prostredia pri výstavbe 
 

Stavba objektu Art Passage nebude mať nepriaznivý vplyv na svoje okolie a ani 
na životné prostredie. Počas realizácie stavby budú dodržované všetky právne 
predpisy. Na stavbe sa nebude vyskytovať žiaden nebezpečný odpad a všetok odpad 
bude triedený a recyklovaný podľa zákona č. 185/2001 Zb., o odpadoch.  

Kvôli stiesneným priestorom nie je možné umiestniť na stavenisku umývaciu 
linku pre stavebné mechanizmy. Preto budú vozidlá pred výjazdom zo stavby aspoň 
čiastočne čistené ručne skupinou pracovníkov. Čistenie priľahlej verejnej komunikácie 
zabezpečí odborná firma podľa potreby cisternou.   

 
Predpisy pre ochranu životného prostredia pri výstavbe: 
 

• Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí 

• Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
• Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů 

 
2.14 Bezpečnostné opatrenia staveniska 
 

Pohybovať sa po stavenisku je povolené iba oprávneným osobám alebo ďalším 
osobám len v sprievode oprávnenej osoby. Pracovníci pohybujúci sa na stavbe musia 
dodržovať základné bezpečnostné pokyny, čiže nosiť osobné ochranné pomôcky ako 
prilba, reflexná vesta, pracovný odev a obuv. 

Na stavenisku sa bude nachádzať kancelária a skladový kontajner. V kancelárii 
bude umiestnená lekárnička a taktiež zoznam s dôležitými telefónnymi číslami 
(záchranka, polícia, hasiči...). Prípadnú prvú pomoc budú schopný vykonávať všetci 
preškolení majstri a ich mená sa budú nachádzať na viditeľnom zozname v kancelárii.  
V prípade nutnosti záchrannej služby, je nemocnica Trenčín vzdialená 550 m 
a dojazdový čas sú 2 minúty. V kancelárii budú k dispozícii hasiace prístroje. 
Dojazdová vzdialenosť hasičského zboru Trenčín sú 2 minúty. V prípade vážnejšej 
havárie na stavbe ( výbuch, zrútenie časti konštrukcie ) sú všetci pracovníci povinný sa 
presunúť na zhromaždisko. Jedná sa o parkovisko, ktoré sa nachádza na rohu ulíc 
Jilemnického a K dolnej stanici. Všetci pracovníci stavby musia byť o polohe 
zhromaždiska informovaný. 

Všetky prípojky na stavenisku musia byť viditeľne označené, aby nedošlo k ich 
poškodeniu alebo úrazu. Hlavný staveniskový vypínač sa bude nachádzať na prednej 
strane mobilného staveniskového rozvádzača. Bude prístupný pre všetkých 
pracovníkov a všetci o ňom budú informovaný.  
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Na stavenisku sa bude skladovať iba materiál nevyhnutne nutný pre 
zabezpečenie stavebných prác. Všetky nákladné automobily budú mať pri cúvaní zo 
staveniska zapnutý upozorňujúci zvukový signál. Autožeriav ako aj vežový žeriav budú 
mať presne vyhradené plochy, kde sa budú môcť pohybovať s bremenami. Tieto 
plochy budú vyznačené vo výkresoch zariadenia staveniska. 
 
Dôležité telefónne čísla: 
 
Záchranná služba  155 
Hasičská služba  150 
Polícia    158 
Mestská polícia  159 
Tiesňové volanie  112 
  
Predpisy pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci: 
 

• Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky 

• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště 
a pracovní prostředí 

• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci 

 
2.15 Zásady pre dopravno-inžinierske opatrenia 
 

K zabráneniu vstupu cudzích osôb na pozemok staveniska bude slúžiť mobilné 
oplotenie výšky 2 m. Pri vstupe na stavenisko bude umiestnené tabuľa s nápisom 
„Nepovoleným vstup zakázaný“. Na oboch uliciach bude na komunikácii umiestnené 
dopravné značenie s obmedzenou maximálnou rýchlosťou a upozornenie o priebehu 
výstavby s výstrahou pre možnosť vjazdu a výjazdu stavebných strojov zo stavby. 

Pretože stavenisko bude zasahovať na časť chodníku pre chodcov, musia byť 
v týchto miestach umiestnené výstražné dopravné značky informujúce o uzatvorení 
a presunutí chodníka na protiľahlú stranu.  
 
2.16 Stanovenie špeciálnych podmienok pre zhotovova nie stavby 
 
 Nebude nutné stanovovať žiadne špeciálne podmienky pre zhotovenie stavby. 
Výstavba neprebieha za prevádzky investora. 
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2.17 Postup výstavby a rozhodujúce termíny  
 
 Grafické znázornenie celej výstavby sa nachádza v prílohe D.1 – Časový plán 
po objektoch. Podrobný postup realizácie hrubej stavby hlavného stavebného objektu 
je znázornený v prílohe D.2 – Časový plán hlavného stavebného objektu SO 001.  
 Následne bude popísany priebeh výstavby zariadenia staveniska. 
 

2.17.1.  Hrubé terénne úpravy 
 
 Celé stavenisko bude pred zahájením výstavby oplotené mobilným oplotením 
výšky 2  m. Následne budú prebiehať búracie práce, počas ktorých budú odstránené   
pozostatky základov a spevnené parkovisko. Na ostatnej časti staveniska sa odstráni 
ornica rýpadlom v hrúbke 0,2 m. 
 Keďže stavenisko sa nachádza na časti oboch ulíc, ktoré majú asfaltový povrch, 
nebude nutné zhotovovať špeciálne spevnenie jeho plochy. Na stavenisku sa 
umiestnia všetky stavebné bunky podľa výkresu zariadenia staveniska. Celkovo bude 
k dispozícii 5 buniek a 1 sklad. Kvôli stiesneným priestorom staveniska sa budú musieť 
bunky umiestniť nad seba, pričom horné bunky budú presahovať o 1 m oproti 
spodným.  

Následne budú vytýčené existujúce siete staveniska, u ktorých sa zhotovia 
preložky a budú vybudované nové prípojky a siete elektrickej energie, vody a 
kanalizácie pre stavebný objekt. 
 Počas etapy zemných a základových konštrukcií bude k dispozícii autožeriav. 
Ostatné stavebné stroje budú mimo pracovnú dobu skladované na dne stavebnej jamy. 
 

2.17.2. Hrubá stavba 
 
 Počas realizácie hrubej stavby bude priestor kde bol predtým umiestnený 
autožeriav slúžiť ku skladovaniu častí debnenia, prípadne lešenia. Na stavenisku bude 
zmontovaný vežový žeriav, ktorého napojenie na elektrickú energiu sa bude meniť 
počas realizácie stavby. Jednotlivé trasy vedenia sú zakreslené vo výkresoch 
zariadenia staveniska. 
 

2.17.3. Termíny výstavby 
 
Predanie staveniska dodávateľovi:  01.04.2014 
Budovanie zariadenia staveniska:  03.04.2014 – 04.04.2014 
Realizácia výstavby:    03.04.2014 – 17.08.2015 
Likvidácia zariadenia staveniska:  17.08.2015 – 18.08.2015 
Predanie stavby investorovi:   18.08.2015 
Kolaudácia:     02.09.2015 
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3 Objekty zariadenia staveniska 
 
3.1 Návrh objektov zariadenia staveniska 
 
Návrh buniek pre riadiacich pracovníkov: 
 
Stavbyvedúci + majster 15 m2  1 Obytná bunka AB 6 / WC – kancelária 
 
Návrh buniek pre pracovníkov: 
 
Šatňa – 1,75 m2 / osoba   3 Obytné bunky AB 6 - šatne 
 

Tab. 3.1.1. Návrh buniek pre pracovníkov 

Pracovná činnosť Max. počet pracovníkov Výpočet plochy ( m² ) Počet buniek 

Zemné práce 22 35 2 
Základy 32 53 3 

Zvislé konštrukcie 20 32 2 
Vodorovné konštrukcie 13 21 1 

Strešné konštrukcie 23 37 2 
 

Z výpočtu v tabuľke č. 3.1.1.1 vyplýva, že na stavbe budú počas etapy zemných 
prác umiestnené dve šatne pre pracovníkov a následne od etapy základov až po 
dokončenie celej výstavby budú na stavenisku umiestnené tri šatne. Pretože priestory 
staveniska sú veľmi malé, budú zvolené obytné bunky AB 6 uložené  na seba.  

 
Návrh hygienického zázemia: 
 
1 toaleta / pisoár   10 osôb 
2 toalety / pisoáre   11 - 50 osôb 
1 umývadlo    10 osôb 
1 sprcha   15 osôb 
 
30 pracovníkov   2 x toaleta    
    3 x umývadlo 
    2 x sprcha 
 
    1 Sanitárna bunka SAN 600 – umyváre ň 
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3.2 Prevádzkové zariadenie staveniska 

 
3.2.1. Stavebné bunky 

 
 Na stavenisku sa bude nachádzať jedna obytná bunka typu AB 6/ WC slúžiaca 
ako kancelária. Na zdroj elektrickej energie bude napojená predlžovacím káblom 
z mobilného staveniskového rozvádzača dĺžky 3 m. 
  
Obytná bunka AB 6 / WC 
 
Vonkajšie rozmery:  D/Š/V 6058 x 2438 x 2600 mm 
Izolácia:   štandard 
Elektroinštalácia:  komplet. elektroinštalácia 
Vnútorné obloženie:  biely alebo drevený dekór 
Základné vybavenie:  1 x vonkajšie, oceľové dvere 875 x 2000 mm 
    1 x plastové okno 1800 x 1200 mm s roletami 
    1 x sanitárne okno 600 x 600 mm 
    1 x 2 KW kúrenie  
Segment WC:   1 x toaletná kabína so záchodovou misou  
    Vnútorné dvere 
    1 x držiak na papier 
    1 x keramické umývadlo 
    1 x prietokový ohrievač 
    1 x zrkadlo 
    1 x vešiak na oblečenie 
Označenie vo výkrese: 1 – KANCELÁRIA 
 

 
Obr. 3.2.1.1. Obytná bunka AB6/WC 
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Obytná bunka AB 6 
 

Obytná bunka bude slúžiť pre uskladnenie osobných vecí pracovníkov. 
V priebehu celej výstavby budú k dispozícii tri obytné bunky, iba počas etapy zemných 
prác  budú potrebné iba dve bunky. 
 
Vonkajšie rozmery:  D/Š/V 6058 x 2438 x 2600 mm 
Izolácia:   štandard 
Elektroinštalácia:  komplet. elektroinštalácia 
Vnútorné obloženie:  biely alebo drevený dekór 
Základné vybavenie:  1 x vonkajšie, oceľové dvere 875 x 2000 mm 
    1 x plastové okno 1800 x 1200 mm s roletami 
    1 x 2 KW kúrenie  
Označená vo výkrese: 2 - ŠATŇA 

 

 
Obr.3.2.1.2. Obytná bunka AB 6 

 
3.2.2. Skladový kontajner 

 
 Na stavenisku bude umiestnený jeden uzamykateľný skladový kontajner 
slúžiaci na uskladnenie náradia, menších strojov a materiálu. Kontajner bude  
podložený drevenými trámami. 
 
Skladový kontajner typ „20“ 
 
Vonkajšie rozmery:  D/Š/V 6058 x 2438 x 2591 mm 
Konštrukcia:   úplne zvarený oceľový rám z hranených 3-4 mm profilov 
Stena, strecha:  vonkajšie obloženie – trapézový plech hr. 1,3 mm  
Podlaha:   z oceľového ryhovaného plechu 3+1 mm 
Rohy kontajneru:  zo 4 mm zvareného oceľového plechu  
Vráta:    dvojkrídlové vráta istené uzatváracími tyčami 2x opatrené  
    profilovou tesniacou gumou 
Hmotnosť:   1 530 kg 
Označenie vo výkrese: 3 – SKLADOVÝ KONTAJNER 
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Obr. 3.2.2.1. Skladový kontajner typ „20“ 
 

3.2.3. Oplotenie 
 

Počas celej doby výstavby bude stavenisko oplotené mobilným oplotením výšky 
2 m. Keďže stavenisko sa nachádza v centre mesta bude ako výplň dielcov použitý 
trapézový nepriehľadný plech, ktorý bude zabraňovať šíreniu prachu.  

Súčasťou oplotenia bude vstupná brána šírky 6 m určená pre vjazd a výjazd zo 
staveniska, ktorá bude pre jednoduchšiu manipuláciu pri otváraní opatrená kolieskami. 
Celková dĺžka oplotenia je 68 m. Dopravu, zriadenie a demontáž zaistí odborná firma, 
od ktorej bude mobilné oplotenie prenajaté.  
 
Technické parametre oplotenia City:     
 
Pozinkované U - profily: 40 x 40 x 40 mm horizontálne 
Hrúbka:   rúrky 42 mm vertikálne 
Rozmer:   2160 x 2000 mm 
Hmotnosť:   38,5 kg 
Farba:    RAL 9010 ( biela ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 3.2.3.1. Oplotenie City       Obr. 3.2.3.2. Pätky oplotenia 
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3.2.4. Priestor pre odpady 
 

V časti staveniska, ktorá sa nachádza na Jesenského ulici bude vyhradený 
priestor pre umiestnenie kontajnerov s odpadmi. Všetok odpad vyprodukovaný na 
stavenisku sa bude triediť a ukladať do označených kontajnerov. 
  
Vaňový kontajner Mulda ZAV-2,5 
 
Účel:   pre stavebný odpad 
Počet:   1 ks 
Objem:  2,5 m3 

Vnútorné rozmery: 2100 x 1600 x 930 mm 
Hmotnosť:  375 kg 
Výška:   400 mm 

Obr. 3.2.4.1. Vaňový kontajner 
 
Plastový kontajner CLE1100 
 

Kontajner je opatrený štyrmi kolieskami 
pričom na dvoch sa nachádzajú brzdy. 
  
Účel:   pre komunálny odpad 
Počet:   1 ks 
Objem:  1100 l 
Prepravná váha: 45 kg 
Rozmery:  1375 x 1470 x 1075 mm 
       Obr. 3.2.4.2. Kontajner CLE1100   
 
 
Plastový kontajner CLD 240 
 
 Na každom kontajneri bude umiestnený štítok 
s nápisom pre aký druh odpadu je určený.  
 
Účel:   pre sklo, plasty a papier 
Počet:   3 ks 
Objem:  240 l 
Prepravná váha: 16 kg 
Rozmery:  580 x 725 x 1080 mm 

Obr. 3.2.4.3. Kontajner CLD 240 
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3.2.5. Mobilný rozvádza č MULTI HM 422/FI/P 
 

 Na stavenisku sa budú nachádzať dva mobilné rozvádzače. Jeden bude  
umiestnený v západnej časti staveniska pri Legionárskej ulici a bude zásobovať 
elektrickou energiou kanceláriu, šatne a stacionárne 
čerpadlo. Druhý mobilný rozvádzač bude umiestnený pri 
Jesenského ulici a bude naň napojená umyváreň 
a skladový kontajner. Rozvádzače budú vyrobené 
z polyetylénu, budú nárazu vzdorné a vyhotovené 
v červenej farbe.  

 
Rozmery: 530 x 990 mm 
Krytie skrine: IP 44 
Zásuvky: 2 x 400V / 16 A  
 2 x 400V / 32 A 
 4 x 230V / 16 A 
 1 x FI 4/40/0,03 A 
Istenie:   4 x 1/16 A    Obr. 3.2.5.1. Mobilný rozvádzač  
 2 x 3/16 A 
 2 x 3/32 A 
Pripojenie: prívodka 5/32 A 
   

3.2.6. Schodiskové veže 
 

Počas etapy realizácie zemných 
a základových konštrukcií sa budú nachádzať pri 
okrajoch stavebnej jamy schodiskové veže Peri 
Up Rosett, ktoré budú umožňovať prístup 
pracovníkom na dno stavebnej jamy. 

Schodisková vež, označená ako „SCH1“ 
vo výkresoch zariadenia staveniska, sa skladá 
z kusu „D“ výšky 2 m a z kusu „C“ výšky 1 m. 
Vež je umiestnená pri okraji jamy od Jesenského 
ulice a je opatrená zábradlím. 

Schodisková vež ,označená ako „SCH2“ 
vo výkresoch zariadenia staveniska, sa skladá 
taktiež z kusu „D“ výšky 2 m a z kusu „C“ výšky 1 
m. Vež bude umožňovať pracovníkom prístup do 
šatní, ktoré sú vyskladané nad seba a bude 
k dispozícií počas celej výstavby stavebného 
objektu. 

Schodisková vež, označená ako „SCH3“ 
vo výkresoch zariadenia staveniska, sa skladá 
z dvoch kusov „D“ výšky 2 m.  Vež je umiestnená 
pri okraji jamy od Legionárskej ulice a je 
opatrená zábradlím.     Obr. 3.2.6.1. Schodisková vež 
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Na nasledujúcom obrázku sú znázornené jednotlivé kusy lešenia. Šírka 
schodov je 100 cm. Vďaka nízkej váhe jednotlivých stupňov je ich montáž jednoduchá 
a rýchla. 

 

 
Obr. 3.2.6.2. Kusy schodiskovej veže 

 
3.3 Sociálne zariadenie staveniska 
 

3.3.1. Sanitárna bunka SAN 600  
 
 Na stavenisku sa bude nachádzať jedna sanitárna bunka, ktorá bude plniť 
funkciu umyvárne a toalety. Bunka bude napojená na kanalizáciu na novo vybudovanú 
kanalizačnú šachtu Š2 a elektrickú energiu podľa  výkresu zariadenia staveniska.  
 
Vonkajšie rozmery:  D/Š/V 6058 x 2438 x 2600 mm 
Izolácia:   štandard 
Elektroinštalácia:  komplet. elektroinštalácia 
Vnútorné obloženie:  biely alebo drevený dekór 
Základné vybavenie:  1 x vonkajšie, oceľové dvere 875 x 2000 mm 
    3 x sanitárne okno 600 x 600 mm 
    1 x medzi-stena s vnútornými dverami  
    2 x  KW kúrenie 
Segment WC:   2 x toaletná kabína so záchodovou misou  
    vnútorné dvere 
    2 x držiak na papier 
    2 x pisoár 
Segment sprcha:  2 x sprchovacia kabína 
    1 x elektrický boiler 220 l 
    4 x keramické umývadlo 
    4 x zrkadlo 
    2 x vešiak na oblečenie 
Označenie vo výkrese: 4 – UMYVÁREŇ 
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Obr.3.3.1.1. Sanitárna bunka SAN 600 

 
3.4 Výrobné zariadenie staveniska 
    

3.4.1 Autožeriav 
 

Autožeriav LIEBHERR TM 1055-3.2 bude najskôr použitý k uloženiu 
stavebných buniek na stavenisku. Následne bude využívaný prevažne počas etapy 
zemných a základových prác k premiestňovaniu materiálu a stavebných strojov do 
a zo stavebnej jamy. Ďalej bude slúžiť k montáži a demontáži vežového žeriavu 
LIEHBERR 90 EC-B 6. 

Autožeriav bude umiestnený v južnom rohu staveniska na časti Legionárskej 
ulice blízko vjazdu. Po zapätkovaní bude zaberať autožeriav plochu 7,34 x 6,3 m a 
jeho vzdialenosť od okraja výkopu bude 0,5 m.  
 

3.4.2 Vežový žeriav  
 
 Vežový žeriav LIEHBERR 90 EC-B 6 bude na stavenisku zdemontovaný 
pomocou autožeriavu počas realizácie základových konštrukcií. Bude umiestnený 
v átriu objektu na betónovom základe rozmerov 3,8 x 3,8 x 1,7 m. Rozmery 
betónového základu sú orientačne navrhnuté podľa technického listu výrobcu a pred 
zhotovením založenia statik prepočíta presné rozmery. 

Vežový žeriav sa bude využívať počas celej etapy realizácie hrubej vrchnej 
stavby. Žeriav bude napojený na zdroj elektrickej energie  pomocou predlžovacieho 
kábla dĺžky 14 m z mobilného rozvádzača o napätí 400V. 
 

3.4.3 Stacionárne čerpadlo 
 
 K doprave čerstvého betónu z auto domiešavača na miesto uloženia bude 
slúžiť stacionárne čerpadlo BSA 1005 D. Auto domiešavače budú musieť cez vjazd 
staveniska cúvať aby sa mohli napojiť na čerpadlo. 
 Z mobilného staveniskového rozvádzača bude čerpadlo napojené na zdroj 
elektrickej energie predlžovacím káblom dĺžky 14 m. 
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3.4.4 Zariadenie MS 1000 
 
 Automatické zariadenie pre výrobu a dopravu polystyrén betónu MS 1000/m 
bude dodané firmou Sircontec. Zariadenie je určené pre výrobu ľahkého polystyrén 
betónu priamo na stavbe pre spádovú vrstvu plochej strechy. Zariadenie bude plnené 
cementovým mliekom z auto domiešavača. Súčasťou zariadenia je závitové čerpadlo 
GB 800 s výtlačnou výškou do 25 m a miešacie zariadenie.  
 Zariadenie MS 1000/m bude umiestnené v južnom rohu staveniska na časti 
Legionárskej ulice blízko vjazdu, tak aby k nemu mohli auto domiešavače 
s cementovým mliekom nacúvať a bude zaberať plochu 5 x 3 m. V blízkosti zariadenia 
budú umiestnené palety s balenou EPS drťou.  

Napojenie na elektrickú energiu sa zabezpečí pomocou predlžovacieho kábla 
z mobilného rozvádzača o napätí 400V a dĺžky 18m. Miešacie zariadenie bude 
napojené na zdroj vody PVC hadicou priemeru 3/4“ s výdatnosťou min. 2 l/ sec, ktorá 
bude vedená cez 1NP stavebného objektu v chráničke. 
 

 
Obr. 3.4.4.1. Miešacie centrum 

 

4 Náklady na zariadenie staveniska  
 
 Náklady na zariadenie staveniska sú počítané pre technologickú etapu hrubej 
stavby. Jednotlivé ceny za prenájom buniek, oplotenia a ďalších produktov zariadenia 
staveniska sú kalkulované ako priemerné ceny z cenníkov, ktoré uvádzajú dodávatelia. 
V cenách stavebných buniek sú zahrnuté aj náklady na dopravu, montáž, demontáž 
a pravidelný servis. 
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Tab. 4.1. Náklady na zariadenie staveniska 

Označenie Množstvo 

Cena / m.j. Doba 
trvania 

( 
mesiac 

) 

Cena ( 
Kč ) 

Poznámka ( Kč / mesiac 
) 

Obytná bunka AB 6 / WC 1 ks 3 990 9 35 910 Prenájom 

Obytná bunka AB 6 3 ks 3 700 9 88 800 Prenájom 

Skladový kontajner  1 ks 2 500 9 22 500 Prenájom 

Sanitárna bunka SAN 600 1 ks 7 500 9 67 500 Prenájom 

Oplotenie City 68 m 
25 296 ( 12 
Kč/m/deň ) 9 227 664 Prenájom 

Vaňový kontajner Mulda 1 ks   - 34 000 Zakúpené 

Plastový kontajner CLE1100 1 ks - - 5 200 Vlastný 

Plastový kontajner CLD 240 3 ks - - 2 400 Vlastný 

Mobilný staveniskový 
rozvádzač 2 ks - - 30 000 Vlastný 

Hasiace prístroje 3 ks - - 2 500 Zakúpené 

Ďalšie vybavenie - - - 10 329 2 % viď vyššie 
Verejná pozemná 
komunikácia 

226 m² 
20 Kč / 
m²/deň 9 854 280 Prenájom 

Cena celkom  
1 381 
083 Kč 

  

Tab. 4.2. Spotreba energie pre zariadenie staveniska 

Označenie Množstvo M.J. Cena / 
m.j. 

Cena ( 
Kč ) 

Poznámka 

Voda 1861,2 m³ 58,37 108 638 (5,17m³ x 10h x 5 dní x 9 
mesiacov)*0,8 

Elektrická energia 14002,2 kWh 3,62 50 688 (38,895kWx 10h x 5 dní x 9 
mesiacov)*0,8 

Cena celkom  159 326 Kč 
 
 Približná cena za zariadenie staveniska pre zhotovenie hrubej stavby stanovená 
výpočtom uvedením vyššie je 1 540 410 Kč. Do tohto výpočtu boli počítané prevážne 
prenájmy jednotlivých objektov zariadenia staveniska. Následne bola táto hodnota 
započítaná do celkového rozpočtu hrubej stavby, ktorý bol spracovaný pomocou 
programu BuildPower.  
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1 Obecné informácie o stavbe 
 
1.1 Základné údaje  
 
Názov stavby:   ART PASSAGE – Polyfunkčný dom so 6 b.j. 
Miesto stavby:   Trenčín, Legionárska ulica 
Druh a účel stavby:  Obchodné, administratívne, bytové a garážové priestory 
Charakter stavby:  Novostavba 
Katastrálne územie:  Trenčín 
Kraj:    Trenčiansky 
Okres:    Trenčín 
 
Investor:   DDA s.r.o., nám. A. Hlinku 25/30, 017 01  
Považská Bystrica 
Generálny dodávateľ:  PSS s.r.o., Považská Bystrica 
Zodpovedný projektant: Ing. Henrich Pavlík 
Architekt. riešenie:  PIO Keramoprojekt a.s., Trenčín    
Dátum:   4/2014 
Stupeň:   Realizačný projekt 
 
1.2 Popis stavby 
 
 Polyfunkčný objekt Art Passage sa nachádza v zastavanom území mesta 
Trenčín a tvorí prieluku medzi existujúcimi objektmi. Jedná sa o novostavbu 7 
podlažnej budovy, ktorá ma 1 podzemné podlažie, 6 nadzemných podlaží a strešnú 
nadstavbu. Pôdorys objektu tvorí lichobežník s maximálnymi rozmermi 24,4 x 20,4 m. 
Pozemok objektu je výškovo mierne svahovitý a nachádza sa v II. pásme hygienickej 
ochrany vodného zdroja Soblahovská cesta. Vzhľadom k týmto skutočnostiam sa jedná 
o stavenisko so zložitými základovými pomermi. 
 Objekt je založený na pilótach opretých o únosné podložie v hĺbke – 10,050 m 
pod terénom. Navrhované pilóty podopierajú trámy základového roštu. Konštrukčný 
systém objektu je navrhnutý ako kombinovaný stenovo-skeletový. Zvislú konštrukciu 
tvoria  železobetónové monolitické stĺpy kruhového alebo obdĺžnikového prierezu  
a murované steny od susedných objektov. Vodorovné konštrukcie sú navrhnuté ako 
železobetónové stropné dosky, ktoré sú po okraji podopreté stĺpmi a  nosnými stenami  
a v strede sú spojené so železobetónovým schodiskovým jadrom. Strešnú konštrukciu 
tvorí plochá strecha riešená ako intenzívna zelená strecha. Nadstavba objektu je 
zastrešená dreveným prístreškom. 
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2 Technické informácie o strojoch 
 
2.1.  Autožeriav LIEBHERR TM 1055-3.2 
 

Trojnápravový mobilný teleskopický žeriav na terénnom podvozku bude použitý 
k montáži a demontáži vežového žeriavu LIEBHERR 90 EC-B 6. Najprv bude však 
autožeriav použitý k uloženiu stavebných buniek na stavenisku. Ďalej bude slúžiť 
k premiestňovaniu materiálu a stavebných strojov do a zo stavebnej jamy počas etapy 
zemných a základových prác 
 

 
Obr. 2.1.1. Autožeriav LIEBHERR TM 1055-3.2 

 
Rozmery ( d x š x v ):   11960 x 2680 x 3750 mm 
Šírka s vysunutými operami:  6300 mm 
Celková hmotnosť:   36 t 
Nosnosť (3m):    55 ton 
Teleskop:    10,5 – 40 m 
Max. použité vyloženie:  34,2 m 
Priehradová špička:   9,5 – 16 m 
Stúpavosť:    60 % 
Protiváha:    12,0 ton 
Pohon:     6 x 6 x 6 
Výkon motora:   270 kW 
Max. dopravná rýchlosť:  80 km/h 
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Obr. 2.1.2. Rozmery autožeriavu LIEBHERR TM 1055-3.2 

 
Overenie autožeriavu LIEBHERR TM 1055-3.2: 

• Umiestnením autožeriavu do južnej časti staveniska bude vzdialenosť od 
stavebnej jamy 0,5 m. 

• Najťažšie bremeno, ktoré bude musieť autožeriav preniesť je dielec vežového 
žeriavu. Jeho hmotnosť je 3820 kg, vodorovná vzdialenosť 22,5 a zvislá 
vzdialenosť 25 m. Označenie na obr. 2.1.3. ako „A“. 

• Najvzdialenejšie a najťažšie bremeno, ktoré bude musieť autožeriav preniesť je 
sanitárna bunka SAN 600. Jej hmotnosť je 2100 kg a vzdialenosť od 
autožeriavu je 33,1 m. Označenie na obr. 2.1.3. ako „B“. 
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• Najbližšie prenášané bremená budú stavebné stroje a materiál, ktorých 
vzdialenosť od autožeriavu bude 14,5 m. Hmotnosti jednotlivých bremien sú 
nasledovné: 

Kompresor – 738 kg     
Kontajner so štrkom – 4 625 kg   

Označenie na obr. 2.1.3. ako „C“. 
 

 
 

Obr. 2.1.3. Krivka nosnosti autožeriavu 
 
 
 



Technická správa pre návrh strojnej zostavy 

112 

2.2. Vrtná súprava SOILMEC R416 
 

Vrtná súprava SOILMEC R416 bude použitá na zhotovenie vrtov priemeru 420 
mm po obvode stavebnej jamy. Presnejšie sa jedná o vrty pre pilóty zabezpečujúce 
stavebnú jamu od Jesenského a Legionárskej ulice. Súprava bude taktiež použitá na 
zhotovenie hlavných nosných pilót objektu. 

V obidvoch prípadoch bude na vŕtanie použitá technológia vŕtania pilót 
priebežným vrtákom CFA. Bude použitý vrtný nástavec typu SF-50, s ktorým budú 
postupne zhotovené všetky pilóty priemeru 600 mm a 900 mm.  

Vrtná súprava bude zapožičaná od firmy MODEST DELTA s.r.o, so sídlom v 
Bánovciach nad Bebravou. Bude privezená na hlbinnom návesovom podvalníku  
GOLDHOFER STZ-VL 5 A. Celková hmotnosť súpravy je 48 ton. Dopravná trasa  pre 
dovoz vrtnej súpravy je podrobne popísaná v kapitole C. Koordinačná situácia stavby 
so širšími vzťahmi dopravných ciest.  
 

Obr. 2.2.1. Technické údaje vrtnej súpravy SOILMEC R416 
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Obr. 2.2.2. Rozmery vrtnej súpravy SOILMEC R416 
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2.3.  Hlbinný návesový podvalník GOLDHOFER STZ-VL 5  A 
 

Hlbinný návesový podvalník bude pripojený na ťahač IVECO STRALIS AS 
440S50 T/P a bude slúžiť na prevoz vrtnej súpravy SOILMEC R416. 
 

 
Obr. 2.3.1.  Hlbinný návesový podvalník GOLDHOFER STZ-VL 5 A 

 
Technické údaje pri 80 km/ hod: 
Celková hmotnosť návesu:  95 000 kg 
Zaťaženie točnice:   35 000 kg 
Zaťaženie nápravy:   5 x 12 000 kg 
Pohotovostná hmotnosť:  cca 25 500 kg 
Nosnosť:    69 500 kg 
Ložná plocha v hlbine:  7300 x 2750 mm 
Roztiahnuteľný o 4 600 mm na: 11900 x 2750 mm 
 
Technický popis:   5 – nápravový, vzduchom odpružený agregát zn. 
     BPW, všetky nápravy hydraulicky nútene riadené 
     Úložná výška v hlbine 440 mm ( +120/-150 mm) 
     Nezávislé hydraulické riadenie náprav 
     Hliníkové bočnice na labuťom krku 
     Výstražný maják s držiakom vzadu na vozidle 
 

 
Obr. 2.3.2. Hlbinný podvalník GOLDHOFER STZ-VL 5 A - rozmery 
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Obr. 2.3.3. Hlbinný podvalník GOLDHOFER STZ-VL 5 A – polomery 

 

 Obr. 2.3.4. Rozmery hlbiny podvalníka 
      

 
Obr. 2.3.5. Nájazdové plošinky 

 
Pre naloženie a vyloženie vrtnej súpravy budú použité nájazdové plošinky, ktoré sú 
súčasťou hlbiny a sú umiestnené za ťahačom. 
 



Technická správa pre návrh strojnej zostavy 

116 

2.4.  Vežový žeriav s hornou oto čou LIEBHERR 90 EC-B 6 
 
Požiadavky na vežový žeriav: 

• Stavebný objekt Art Passage sa nachádza v centre mesta medzi existujúcou 
zástavbou. Z dvoch protiľahlých strán susedí s existujúcimi objektmi a na 
zvyšných stranách objekt lemuje mestská komunikácia, ktorá musí byť 
prejazdná počas realizácie stavby. 

• Obmedzené priestory staveniska zasahujú sčasti na mestskú komunikáciu 
a nenachádza sa na nich miesto pre umiestnenie žeriavu. 

• Umiestňovať žeriav mimo stavenisko by bolo neefektívne. 
• Výška budovaného objektu nad terénom je 21,7 m a pod terénom 3,05 m. 

Takže celková výška objektu je 24,75 m. 

• Výška okolitých objektov nepresahuje výšku 25 m. 
• Podľa vyššie uvedených bodov vyplýva, že vežový žeriav bude umiestnený 

v priestoroch objektu.  
 

Kvôli daným podmienkam je navrhnuté použitie vežový žeriav LIEBHERR 90 
EC-B 6. Vež žeriavu sa nebude otáčať, iba výložník žeriavu bude otočný. Vežový 
žeriav bude umiestnený v átriu objektu, ktorého rozmery sú 4,41 x 4,16 m a rozmery 
veže žeriavu sú 1,6 x 1,6 m. Z toho vyplýva, že priestor átria je dostačujúci pre 
umiestenie žeriavu,  pričom je dodržaná aj minimálna vzdialenosť veže žeriavu od stien 
átria a to 450 mm.   

Pomocou autožeriavu LIEBHERR TM 1055-3.2 bude zmontovaný vežový žeriav 
na stavenisku v etape zhotovovania základových konštrukcií. Vežový žeriav sa bude 
využívať počas celej etapy realizácie hrubej vrchnej stavby. Po dokončení hrubej 
stavby sa vežový žeriav demontuje za pomoci autožeriavu.  

V suteréne bude nutné po odstránení vežového žeriavu dorobiť stropnú 
konštrukciu, cez ktorú prechádzal. Zhotoví sa debnenie, vystuží sa a vybetónuje 
vzniknutý priestor. Zvyšná časť átria sa ponechá prázdna až po svetlík na plochej 
streche. 

 

 
Obr. 2.4.1. Vežový žeriav LIEBHERR 90 EC-B 6
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Obr. 2.4.2. Vyloženie, nosnosť a zaťažovacia krivka žeriavu 

 
Overenie vežového žeriavu LIEBHERR 90 EC-B 6: 

• Umiestnením žeriavu do átria objektu sa bude najvzdialenejší bod objektu 
nachádzať max. 19,9 m od žeriavu. 

• Najvzdialenejší bod staveniska sa bude nachádzať max. 25 m od vežového 
žeriavu. 

• Najvzdialenejšie bremeno je paleta s betónovými tvárnica s hmotnosťou 1670 
kg vzdialená od osi žeriavu 20 m. Označenie na obr. 2.4.2. ako „A“. 

• Výložník žeriavu bude navrhnutý na dĺžku 25 m s nosnosťou 2,6 tony na konci 
výložníku.  

• Najvzdialenejšie prenášané bremeno vyhovie. 

• Max. hmotnosť prenášaného bremena je 4 625 kg pri vyložení 15 m. Jedná sa 
o ťažené kamenivo fr. 16 – 32 mm vo vaňovom kontajneri Mulda ZAV-2,5. 

Objemová hmotnosť kameniva: 1700 kg / m3 
Objem kontajnera:   2,5 m3 
Hmotnosť kontajnera:   375 kg 
Hmotnosť kameniva v kontajneri: 2,5 x 1700 = 4250 kg 
Celková hmotnosť:   375 + 4250 = 4625 kg 
Označenie na obr. 2.4.2. ako „B“. 
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• Maximálna nosnosť žeriavu je 6 kg pri vyložení 15 m. Z čoho vyplýva, že 
vežový žeriav vyhovie prenosu najťažšieho bremena. 

 
Parametre vežového žeriavu: 
Typ veže:    100 LC 
Max. hmotnosť bremena:  6000 kg 
Max. výška háku:   53,6 m 
Zvolená výška háku:   29,55 m 
Výška dielcov pre vež:  12 + 5,85 + 3 x 3,9 = 29,55 m  
Max. vyloženie:   50 m 
Zvolené vyloženie:   25 m 
Napätie:    400 V 
Príkon:     28 kW 
Základ:    betónový hranol 3,8 x 3,8 x 1,7 m 
 

 
Obr. 2.4.3. Založenie žeriavu 

 

 

 
Obr. 2.4.4. Dielce výložníka vežového žeriavu 
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2.5.  Ťahač IVECO STRALIS AS 440S50 T/P 
 

Ťahač IVECO STRALIS AS 440S50 T/P bude súčasťou zostavy, ktorá bude 
prevážať vrtnú súpravu SOILMEC R416. Po pripojení návesu bude ťahač slúžiť aj pre 
dovoz pracovného materiálu a menších strojov. 

 
Obr. 2.5.1. Ťahač IVECO STRALIS AS 440S50 T/P 

 
A Rázvor:      3800 / 3650 mm 
B Celková dĺžka:     6256 / 6076 mm 
C Predný previs:     1410 mm 
D Zadný previs:     1048 mm 
E Celková šírka:     2550 mm 
F Zadná časť kabíny od osy prednej nápravy: 940 mm 
K Celková výška zaťažené/ nezaťažené:  3708 / 3763 mm 
L Výška rámu zaťažené/ nezaťažené:  938 / 962 mm 
M Rozchod kôl prednej nápravy:   2049 mm 
N Rozchod kôl zadnej nápravy:   1818 mm 
O Poloha točne EURO pred osou ZN:  700 mm 
Stand. výška točnice v zaťaženom stave (150+50):1130 mm 
P Svetlá výška ťahača:    197 mm 
Max. predný polomer návesu:   2040 mm 
Min. zadný polomer návesu:    2040 mm 
Priemer otáčania obrysový:    14 730 mm 
 
Celková hmotnosť vozidla:    19 000 kg 
Pohotovostná hmotnosť – základ. vyhotovenie: 7530 kg 
Celková hmotnosť súpravy:    44 000 kg 
Povolené zaťaženie prednej nápravy:  7500 kg 
Povolené zaťaženie zadnej nápravy:  13 000 kg 
 



Technická správa pre návrh strojnej zostavy 

120 

2.6.  Plachtový náves KRONE  Profi Liner 
Typ – SDP 27 eLB4-BW 
 
 Plachtový náves KRONE Profi Liner s trojstranným plachtovým systémom sa 
napojí na ťahač IVECO STRALIS AS 440S50 T/P a bude využitý k doprave 
stavebného materiálu na paletách a menších strojov.   
 

 
Obr. 2.6.1. Rozmery plachtového návesu 

 
Zaťaženie kráľovského čapu:   12 000 kg 
Zaťaženie náprav:     27 000 kg 
Prípustná celková hmotnosť:    39 000 kg 
Vlastná hmotnosť:     6 250 kg 
Užitočné zaťaženie:     32 750 kg 
Rázvor:      1310/1310 mm 
Výška hrdla:      125 mm 
Výška dosky točnice:     1050 – 11700 mm 
Vnútorná dĺžka:     13 620 mm 
Vnútorná výška:     2650 mm 
Vnútorná šírka:     2480 mm 
Polomer otáčania:     2040 mm  
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2.7.  Kolesové rýpadlo CATERPILLAR M315 D 
 

Kolesové rýpadlo bude používané k odstráneniu ornice, výkopu hlavnej 
stavebnej jamy, k nakladaniu na nákladný automobil a k svahovaniu stien obslužnej 
rampy. S hĺbkou dosahu z terénu 5,37 m bude možné ťažiť zeminu aj z horného okraja 
stavebnej jamy, pretože hĺbka jamy je 4 m. Na stavenisko bude kolesové rýpadlo 
dopravené na podvalníku pripojenému k ťahaču IVECO STRALIS AS 440S50 T/P. 
 

 
Obr. 2.7.1. Kolesové rýpadlo CATERPILLAR M315 D 

 
Max. rypná hĺbka:  6,09 m 
Max. dosah:   9.38 m 
Objem lopaty:   0,38 – 1,26 m³ 
Hmotnosť:   15 700 kg 
Výkon motora:  108 kW 
Max. rýchlosť jazdy:  34 km/hod 
Rýchlosť rolovania:  1. stupeň – 3 km/hod 
    2. stupeň – 13 km/hod 
Max. stúpavosť:  69 % 
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Obr. 2.7.2. Rozmery a špecifikácia kolesového rýpadla M315 D 
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Obr. 2.7.3. Pracovný dosah rýpadla 

 
Násada - Hydraulické kladivo CATERPILLAR H115  
 

Po vymenení násady kolesového rýpadla za 
hydraulické kladivo CATERPILLAR H115 bude stroj využitý k 
búracím prácam. 
 
Prevádzková hmotnosť:  1000 kg 
Priemer nástroja:   106 mm 
Pre stroje do:    20 t 
 
 
 

Obr. 2.7.4. Hydraulické kladivo 
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2.8.  Čelný lopatový naklada č CATERPILLAR 930 K 
 

Lopatový nakladač bude použitý k nakladaniu odpadu z búracích prác na 
nákladný automobil TATRA T158 a k zhŕňaniu vykopanej zeminy na dne stavebnej 
jamy. Na stavenisko bude čelný lopatový nakladač dopravený na podvalníku 
pripojenému k ťahaču IVECO STRALIS AS 440S50 T/P. 
 

 
Obr. 2.8.1. Čelný lopatový nakladač CATERPILLAR 930 K 

 
Objem lopaty:    2,1 – 5 m³ 
Statický klopený moment:  10 202 kg 
Hmotnosť:    13 829 kg 
Výkon motora:   119 kW 
Menovitá hmotnosť:   5101 kg 
 

 
Obr. 2.8.2. Technické údaje lyžice 
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Obr. 2.8.3. Rozmery čelného lopatového nakladača 

 
Obr. 2.8.4. Rozmery čelného lopatového nakladača s lyžicou 
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2.9.  Kolesový šmykom riadený naklada č CATERPILLAR 246 C 
 

Menší kolesový šmykom riadený nakladač bude používaný pri rozprestieraní 
štrkovej vrstvy na dne stavebnej jamy. Po vymenení lopatového nástavca za vibračný 
valec bude následne stroj použitý k zhutneniu štrkového násypu. Na stavenisko bude 
kolesový šmykom riadený nakladač dopravený na podvalníku pripojenému k ťahaču 
IVECO STRALIS AS 440S50 T/P. 
 

 
Obr. 2.9.1. Kolesový šmykom riadený nakladač CATERPILLAR 246 C 

 
Objem lopaty:   0,4 m³ 
Statický klopený moment: 2004 kg 
Hmotnosť:   3348 kg 
Menovitá nosnosť:  975 kg 
Výkon motora:  55 kW 
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Obr. 2.9.2. Rozmery kolesového šmykom riadeného nakladača 

 
Násada -  Vibra čný valec CATERPILLAR CV16B  
  
Táto násada bude využitá pri zhutňovaní štrkodrte na dne stavebnej jamy. 
Technické údaje:  - výmenné gumené silentbloky 

- odpružený obojsmerný nekovový škrabák 
- natáčanie valca v rozmedzí ± 15° vďaka otočnému medzikusu 

 
Priemer valca:   610 mm 
Hmotnosť:   921 kg 
Dynamická sila:  5399 kg 
 
 
 
 
 
       Obr. 2.9.3. Vibračný valec 
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2.10.  Nákladný automobil TATRA 
8x8 Jednostranný sklápač 
 

Nákladný automobil bude slúžiť na prevoz vykopanej zeminy a odpadu z 
búracích prác zo staveniska na skládku. Aby sa zabezpečil plynulý odvoz zeminy, budú 
používané tri nákladné automobily. 
 

 
Obr. 2.10.1. Nákladný automobil TATRA T158 – 8P5R44.231 

 
Motor:    PACCAR MX 340, EURO 5, 340 Kw, 2300  
    nM/1000 – 1410 ot/min 
Prevodovka:   ZF 16S 2530 TO 
Kabína:   Krátka, s dvoma sedadlami, s klimatizáciou 
Rázvor:   2150 + 2300 + 1320 mm 
Max. prípustná hmotnosť: 44 000 kg 
Užitočné zaťaženie:  28 250 kg 
Max. rýchlosť:   85 km/hod 
Nadstavby:   Jednostranne sklopná korba so zadným čelom 
Objem korby:   18 m³ 
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Obr. 2.10.2. Rozmery nákladného automobilu 
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2.11.  Dvojramenný nosi č kontajnerov MCBT 12 
 

 
Obr. 2.11.1. Dvojramenný nosič kontajnerov MCBT 12 

 
Kapacita zdvihu:     12 000 kg 
Hmotnosť:      2 675 kg 
Doporučený rázvor:     3 500 mm – 3 900 mm 
Maximálny pracovný tlak:    280 bar 
Množstvo oleja dodávaného čerpadlom:  60 l / min 
Optimálne otáčky motora:    1 000 ot / min 
Objem olejovej nádrže:    75 l 
Teleskopicky výsuvné ramená 
 
Vaňový kontajner Mulda ZAV-2,5 
 
Objem:  2,5 m3 

Vnútorné rozmery: 2100 x 1600 x 930 mm 
Hmotnosť:  375 kg 
Výška:   400 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
       Obr. 2.11.2. Vaňový kontajner 
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2.12.  Stacionárne čerpadlo BSA 1005 D 
 

Pretože pozemok staveniska je malý a nachádza sa uprostred mestskej 
zástavby bolo zvolené stacionárne čerpadlo BSA 1005 D, ktoré zaistí úsporné využitie 
priestoru. Stacionárne čerpadlo bude zapožičané od dodávateľa čerstvého betónu a 
bude použité pre zhotovenie všetkých  železobetónových konštrukcií. 

Dopravná trasa  pre dovoz čerstvého betónu je znázornená v kapitole C. 
Koordinačná situácia stavby so širšími vzťahmi dopravných ciest. Dĺžka trasy je 4,2 km 
a doba dopravy betónu je približne 10 minút. 

Stacionárne čerpadlo sa na stavenisko dopraví pomocou ťahača IVECO 
STRALIS AS 440S50 T/P . 

  

 
Obr. 2.12.1. Stacionárne čerpadlo BSA 1005 D 

 
Max. výkon:   54 m3 / hod 
Max. dopravný tlak:  71 bar 
Počet zdvihov za min.: 35 
Priemer dopr. valca:  180 mm 
Zdvih doprav. valca:  1000 mm 
Pohon motora:  diesel DEUTZ, 4 – valcový 
Výkon motora:  61 kW 
Hmotnosť:   3 150 kg 
 

 
 

Obr. 2.12.2. Rozmery stacionárneho čerpadla BSA 1005 D 
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2.13.  Auto domiešava č Stetter C3 BASIC LINE AM 15 C 
 

Auto domiešavač Stetter C3 BASIC LINE bude dovážať na stavenisko čerstvý 
betón pre zhotovenie všetkých železobetónových konštrukcií. Pre plynulé zásobovanie 
stacionárneho čerpadla betónom bude nutné použiť 2 auto domiešavače. 

Dopravná trasa  pre dovoz čerstvého betónu je znázornená v kapitole C. 
Koordinačná situácia stavby so širšími vzťahmi dopravných ciest. Dĺžka trasy je 4,2 km 
a doba dopravy betónu je 10 minút. 
 

 
Obr. 2.13.1. Auto domiešavač Stetter C3 BASIC LINE AM 15 C 

 
Objem:    15 m3 
Geometrický objem:   23 520 l 
Vodorys:    16 330 l 
Stupeň plnenia:   63,8 % 
Sklon bubnu:    9,2° 
Hmotnosť nadstavby:   5 380 kg 
Rozmery  
A – priemer bubnu:   2 400 mm 
B – výška násypky:   2 568 mm 
C – prejazdná výška:   2 671 mm 
D – výsypná výška:   1 211 mm 
 

 
Obr. 2.13.2. Rozmery auto domiešavača Stetter C3 BASIC LINE AM 15 C 
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2.14.  Pojazdný kompresor ATLAS COPCO XAS 97 Dd 
 

Pojazdný kompresor spolu s čerpadlom betónovej zmesi bude použitý 
k zhotoveniu torkrétu na pilótových stenách. Na stavenisko  sa dopraví napojený na 
 ťahač IVECO STRALIS AS 440S50 T/P. 
 
 

 
Obr. 2.14.1. Pojazdný kompresor ATLAS COPCO XAS 97 Dd 

 
Výkon:     36 kW 
Hmotnosť:    738 kg 
Rozmery:    3470 x 1410 x 1258 mm 
Palivová nádrž:   80 – 105 l 
Pracovný tlak:    7 bar 
Výkon:     5,4 – 5,6 m3 / min 
Obrat pri plnom zaťažení:  2750 / min 
Skutočná výkonnosť:   89 l / s 
Max. akustický výkon:  98 dB (A) 
Max. akustický tlak:   72 dB (A) 
Max. okolitá teplota:   45 °C 
Výstupné ventily vzduchu:  3 x 3 / 4“ 
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2.15.  Zariadenie MS 1000/m 
 

Automatické zariadenie umiestnené na stavenisku sa použije pre výrobu 
a dopravu polystyrén betónu pre spádovú vrstvu plochej strechy. Na stavenisko bude 
zariadenie dopravené na podvalníku pripojenému k ťahaču IVECO STRALIS AS 
440S50 T/P. 
 
 

 
Obr. 2.15.1. Zariadenie MS 1000/m 

 
Inštalačný príkon:    od 17,2 kVA 
Užitočný objem miešadla:   1000 l 
Doba výrobného cyklu ( 1 m3 ):   od 4,6 min. 
Presnosť dávkovania vstup. komponentov: ± 3 %  
Výrobná kapacita:    do 13 m3  PsB za hodinu 
Výtlačná výška:     25 m 
Hlavné rozmery – d x š x v:   4465 x 1940 x 1980 mm  
 ( bez podvozku )   ( 3040 x 1500 x 1450 ) 
Výška násypky nad zemou:   1930 mm 
 ( bez podvozku )   ( 1450 mm ) 
Napätie:     400 V/50 Hz 
Zdroj vody:     min. 3/4“ s výdatnosťou min. 2 l / sec. 
Potrebná spevnená plocha:   5 x 3 m bez plochy pre silo  
 
Súčasťou zariadenia MS 1000/m sú: 
 

Závitové čerpadlo typovej triedy GB 800 
 
Inštalačný príkon:    7,5 kW 
Dopravná kapacita:    do 15 m3/hod 
Výtlačná výška:    do 25 m 
Rozmery – d x š x v:    2200 x 850 x 1150 mm 
Priemery nasávanie / výtlak:   Js 80 mm/ Js 50 mm 
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Vlastná hmotnosť:    240 kg 
Napätie:     3 x 400 V/50 Hz 
Potrebná plocha:    2 x 2 m bez plochy pre silo a MS 1000 

 
Obr. 2.15.2. Závitové čerpadlo GB 800 

 
Miešacie zariadenie M 1000 

 
Užitočný objem:    1 m3   
Inštalačný príkon:    5,5 kW 
Doba miešania 1 m3 :    od 5 min/m3  
Rozmery – d x š x v:    1980 x 1280 x 1650 mm 
Vlastná hmotnosť:    od 350 kg 
Napätie:     400 V/50 Hz 
Potrebná plocha:    3 x 3 m bez plochy pre silo a MS 1000 
 
 

 
Obr. 2.15.3. Miešacie zariadenie M 1000 
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2.16.  Vibračná doska BOMAG BP 18/45-2 
 
 Vibračná doska sa použije k zhutneniu štrkodrte na dne stavebnej jamy a tiež 
na zhutnenie štrkových vrstiev v skladbe plochej strechy. 
 
Výkon:    4 kW 
Typ motora:   Honda GX1 60 
Hmotnosť:   91 kg 
Šírka spodnej platne:  558 x 450 mm 
Odstredivá sila:  18 kN 
Frekvencia:   90 Hz 
Stúpavosť:   30 % 
Plošný výkon:   377 m2 / hod 
Typ paliva:   benzín 
 
 
 
       Obr. 2.16.1. Vibračná doska 
 
2.17.  Ponorný vibrátor ENAR AX 48 
 
Pohonná jednotka Dingo     
Príkon:    2 300 W 
Napätie:   230 V 
Otáčky:   18 000 ot/min 
Frekvencia:   50 Hz 
Rozmery:   343 x 243 x 
228 mm 
 
 
Ohybný hriadeľ TDX 4 
Dĺžka:    4 m 
Hmotnosť:   6 kg 
 
Vibračná hlavica AX 40 
Priemer:   40 mm 
Dĺžka:    345 mm  Obr. 2.17.1. Ponorný vibrátor 
Hmotnosť:   1,9 kg 
Výkonnosť:   17 m3 / hod 
Otáčky:   13 500 ot / min 
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2.18.  Vibračná lišta ENAR – QZH 
 
Motor:   Honda GX-25 4-taktný 
Zdvihový objem: 25 cm3 
Palivo:   bezolovnatý benzín 
Objem nádrže: 0,5 l 
Frekvencia:  9 500 l/min 
Odstredivá sila: 150 kN 
Dĺžka:   3 m 
Hmotnosť:  22 kg 
 
 
      Obr. 2.18.1. Vibračná lišta 
 
 
2.19.  Zvárací automat Leister VARIMAT V2 
 
Napätie:    230  V 
Príkon:     4600  W 
Teplota:    20 – 620 °C 
Rýchlosť:    0,7 – 12 m/min. 
Šírka trysiek:    40 mm 
Rozmery ( d x š x v ):   640 x 430 x 330 mm 
Hmotnosť:    35 kg 
 
 
 
 
        Obr. 2.19.1. Zvárací automat 
 
2.20.  Ručný zvárací poloautomat Leister TRIAC DRIVE PID 
 
Napätie:    230 V 
Frekvencia:    50 / 60 Hz 
Výkon:     1700 W 
Šírka prekrytia:   30 mm 
Teplota:    20 – 600 °C 
Hlučnosť:    65 dB 
Posuv:     0,5 – 3 m / min 
Hmotnosť s prívodným káblom: 4,15 kg s 3 m káblom 
Rozmery d x š x v:   300 x 230 x 380 mm 
 
 
 

Obr. 2.20.1. Ručný zvárací poloautomat 
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2.21.  Ručná zváracia pišto ľ Leister TRIAC S 
 
Napätie:    230 V 
Výkon:     1600 W 
Frekvencia:    50 / 60 Hz 
Teplota:    20 – 700 °C 
Rozmery ( d x priemer ):  340 x 90, rukoväť priemeru 56 mm 
Hmotnosť s prívodným káblom: 1,3 kg 
Hladina emisie hluku:   65 dB 
 

 
Obr. 2.21.1. Ručná zváracia pištoľ 

 
2.22.  Vŕtacie kladivo Hilti TE 2-M 
 
Rozmery ( d x š x v ):     360 x 203 x 89 mm   
Min. vzdialenosť vŕtaného otvoru od steny:  34 mm  
Otáčky:      0 – 1200 / min.  
Počet príklepov:     0 – 4600 / min. 
Výhody: - dve rýchlo vymeniteľné skľučovadlá 
  - SDS plus skľučovadlo 
  - jednoduché prepínanie jednotlivých režimov 
  - pomalý rozbeh 
  - pravý a ľavý chod 
 
Max. priemer vrtu s príklepom do betónu:  4 - 22 mm 
Max. priemer vrtu do dreva:    10 – 20 mm 
Max. priemer vrtu do ocele:    8 - 13 mm 
Okružné píly:      25 – 68 mm 
 
Menovitý príkon:  650 W 
Napájacie napätie:  240 V 
Odoberaný prúd:  2,9 A 
Kmitočet napájacej siete: 50 – 60 Hz 
Celková váha:   2,7 kg 
 
 
 
 
 

Obr. 2.22.1. Vŕtacie kladivo Hilti TE 2-M 
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2.23.  Akumulátorová v ŕtačka ( skrutkova č )  
Hilti 14-A Aku vŕtací skrutkovač s príklepom 
 
Napätie batérie:      47,52 Wh 
Rozmery ( d x š x v ):     245 x 80 x 249 mm 
Hmotnosť :      2,4 kg 
Menovité napätie:     14,4 V 
Kapacita akumulátora:    3,3 Ah 
Typ batérie:      Li-ion 
Počet článkov:     8 
Nastaviteľný krútiaci moment 
Počet rýchlostí:     3 
Otáčky pri 1/2/3 rýchlosti:    0 – 400/ 1300 / 2250 ot. / min. 
Rozsah vŕtacej kapacity:    1,5 – 13 mm 
Max. uťahovací moment:    40 Nm 
Typ skľučovadla:     čeľuste z karbidu s wolframom 
Max. priemer vrtu do dreva:    26 mm ( mäkké ) 
Max. priemer vrtu do dreva:    20 mm ( tvrdé ) 
Max. priemer vrtu do kovu:    13 mm 
Priemer vrtu s príklepom do muriva:   3 – 6 mm 
Skrutky do dreva max. dĺžky 120 mm:                     1,5 – 8 mm 
Hmoždinky HUD max. dĺžky 50 mm:                    6 – 10 mm 
Hmoždinky HRD-U max. dĺžky 120 mm:             10 mm 
 

 
Obr. 2.23.1. Akumulátorová vŕtačka Hilti 14-A Aku 
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2.24.  Plynová kotviaca pišto ľ Hilti GX 120 
 
Plynová nádoba:   GC 22 
Kapacita 1 nádoby:   750 nástrekov 
Náplň nádoby:   izobutan, propan 
Rozsah dĺžky klinca:   14 – 39 mm 
Rozsah prevádzkovej teploty: -10 – 45 °C 
Rozmery ( d x š x v ):   431 x 134 x 192 mm 
Hmotnosť :    3,8 kg 
Výkon:     100 J  
 

Obr. 2.24.1. Plynová kotviaca pištoľ Hilti GX 120 
 
2.25.  Horák na propán-bután ROMAXI PRO-AKCIA 
 
Priemer horáku:     60 mm 
Bezpečnostná rukoväť s dlhým predĺžením:  600 mm 
Propánová hadica:     5 m 
Ochrana proti zlomeniu hadice 
PB redukčný ventil:     W 21,8 x G 3/8“  
Spotreba plynu pri tlaku 2 bar:   5700 g/ hod.    
 

 
Obr. 2.25.1. Horák na PB 

 
Súčasťou horáka je: 
 
Fľaša na propán PROBUGAS 
 
Objem:     33 kg 
Výška fľaše:     140 cm 
Priemer fľaše :    30 cm  

 
 

Obr. 2.25.2. Fľaša na propán-bután 
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2.26.  Mobilný rozvádza č 
Staveniskový rozvádzač MULTI HM 422/FI/P 
 

Rozmery: 530 x 990 mm 
Materiál: polyetylén 
Krytie skrine: IP 44 
Vyhotovenie: nárazu vzdorný 
Farba: červená 
Zásuvky: 2 x 400V / 16 A  
 2 x 400V / 32 A 
 4 x 230V / 16 A 
 1 x FI 4/40/0,03 A 
Istenie: 4 x 1/16 A 
 2 x 3/16 A 
 2 x 3/32 A 
Pripojenie: prívodka 5/32 A 
         Obr. 2.26.1. Mobilný rozvádzač 
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3 Stanovenie časovej náro čnosti  

 
3.1 Stanovenie časovej náro čnosti pre výkop stavebnej jamy 
 
I. Etapa výkopu = 235 m3  
II. Etapa výkopu = 1572 m3 
Súčiniteľ nakyprenia = 1,2 
Vj = 1,2 . ( 235 + 1572 ) = 2 168,4 m3 
 
Doba  pre vykopanie stavebnej jamy ( pre jedno rýpadlo Wryp = 0,0252 Nh/m3): 
 
Tj = Vj . Wryp [hod]   Tj = 2168,4 . 0,0252 = 54,64 hod 
 
Pracovná smena = 8 hod 
Celkový čas výkopu = 54,64/8 = 6,83 ≈ 7 pracovných dní 
 
Doba 1 pracovného cyklu pre odvoz na skládku: 
 
Tc = t1 + t2 + t3 + t4 
 
t1 - čas naloženia nákladného auta  
t2 – odvoz zeminy na skládku  
t3 – čas pre vyloženie zeminy 
t4 - čas pre návrat na stavenisko 
 
t1 = Vkorby . Wryp [hod]    t1 = 18 . 0,0252 = 0,45 hod 
 

rýchlosť
skládkyťvzdialenos

=t 2    hod255,0
40

2,10
t2 ==  

 
t3 = 0,17 hod 
 

rýchlosť
skládkyťvzdialenos

t 2 =    hod185,0
55

2,10
t2 ==  

 
Tc = 0,45 + 0,255+ +0,17 + 0,185 = 1,06 hod 
 
Počet nákladných aut: 
 

rýpadlojednopreautomobilynákladné335,2
45,0
06,1

t

T

1

c
⇒==  
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Počet cyklov: 
 

cyklov526,51
06,1
64,54

T

T
P

c

j
c ⇒===  

 
Pri použití jedného kolesového rýpadla bude treba nasadiť tri nákladné automobily pre 
plynulý odvoz vyťaženej zeminy. Celkový čas pre vyhĺbenie stavebnej jamy bude 7 
pracovných dní z toho pre I. etapu výkopu postačí 1 pracovný deň. 
 
3.2 Stanovenie časovej náro čnosti pre dovoz štrkodrte 
 
Množstvo zhutnenej štrkodrte = 88 m3  
V nakyprenom stave: 1,2 . 88 = 105,6 m3 
 
Objem korby nákladného auta = 18 m3 
Počet jázd :  105,6/18 = 5,86 ≈ 6 jázd 
 
Dĺžka trasy je 10,2 km a celkový čas pojazdu bude t1 = 9,15 min. 
 2 km po meste Trenčín 40 km/h  0,05 hod = 3 min 
 8,2 km po ceste I. triedy 80 km/h  0,1025 hod = 6,15 min 
 
Doba naloženia na nákladný automobil:  
t2 = Vkorby . Wryp [hod]    t1 = 18 . 0,0252 = 0,45 hod m = 27 min 
 
Doba vyloženia na skládke: 
t3 = 0,17 hod = 10,2 min 
 
Doba 1 cyklu pre dovoz štrkodrte: 
Tc = t1 . 2 + t2 + t3 = 9,15.2 + 27 + 10,2 = 55,5 min 
 
Celková doba pre dovoz štrkodrte: 
T = počet jázd . Tc = 6 . 55,5 = 333 min = 5,55 hod ≈ 6 hod 
 
Štrkodrť potrebná pre spevnenie stavebnej jamy bude dovezená na stavenisko za 6  
hod.  
 
3.3 Stanovenie časovej náro čnosti pre hutnenie štrkodrte 
 
Objem korby nakladača = 0,4 m3 

Objem štrkodrte Vš = 105,6 m3 
Pre jeden nakladač Wnakl = 0,0744 Nh/m3 
 
Doba pre rozloženie štrkodrte na dne stavebnej jamy: 
 
Tš = Vš . Wnakl = 105,6 . 0,0744 = 7,856 hod ≈ 8 hod 
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Celkové rozloženie štrkodrte bude možné za 8 hodín. K rozloženiu a následnému 
zhutneniu štrkodrte bude použitý kolesový nakladač CATERPILLAR 246 C. 
 
3.4 Stanovenie časovej náro čnosti pre betónovanie základovej dosky 
 
Objem betónu dosky Vd = 87,2 m3 

Auto čerpadlo SCHWING S47SX Wčer = 0,0196 Nh / m3 

Objem auto domiešavača Vaut = 15 m3 
 
Doba betónovania základovej dosky: 
Tbeton = Vd . Wčer [hod]    Tbeton = 87,2 . 0,0196 = 1,7 hod 
 
Počet auto domiešavačov celkom: 
Paut = Vd / Vaut = 87,2 / 15 = 5,813 ≈ 6 auto domiešavačov 
 
Doba 1 pracovného cyklu auto domiešavača: 
 
Taut = t1 + t2 + t3 + t4 
 
t1 - čas naplnenia auto domiešavača v betonárni 
t2 – čas dovozu betónu 
t3 – čas pre betónovanie 
t4 - čas pre návrat do betonárne 
 
t1 = Vaut . Wčer 1 [hod]    t1 = 15 . 0,008 = 0,12 hod 
  

rýchlosť
staveniskaťvzdialenos

t2 =    hod12,0
35

2,4
t2 ==  

 
t3 = Vaut . Wčer  [hod]    t1 = 15 . 0,0196 = 0,294 hod 
 

rýchlosť
betonárneťvzdialenos

t2 =    hod093,0
45

2,4
t2 ==  

 
Taut = 0,12 + 0,12+ +0,294 + 0,093 = 0,627 hod = 37,62 min 
 
Počet auto domiešavačov: 
 

2⇒13,2=
294,0
627,0

=
t

T

3

aut auto domiešavače pre jedno čerpadlo 
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Počet cyklov: 
 

cykly3711,2=
627,0
7,1

=
T

T
=P

aut

bet
c ⇒  

 
Železobetónová základová doska je konštrukcia s najväčším objemom betónu a  bude 
betónovaná naraz bez technologickej prestávky. Z výpočtu je zrejmé, že pre plynulé 
betónovanie stacionárnym čerpadlom budú potrebné dva auto domiešavače.  
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1 Obecné informácie o stavbe 
 
1.1.  Základné údaje 
 
Názov stavby:   ART PASSAGE – Polyfunkčný dom so 6 b.j. 
Miesto stavby:   Trenčín, Legionárska ulica 
Druh a účel stavby:  Obchodné, administratívne, bytové a garážové priestory 
Charakter stavby:  Novostavba 
Katastrálne územie:  Trenčín 
Kraj:    Trenčiansky 
Okres:    Trenčín 
 
Investor:   DDA s.r.o., nám. A. Hlinku 25/30, 017 01  

Považská Bystrica 
Generálny dodávateľ:  PSS s.r.o., Považská Bystrica 
Zodpovedný projektant: Ing. Henrich Pavlík 
Architekt. riešenie:  PIO Keramoprojekt a.s., Trenčín    
Dátum:   4/2014 
Stupeň:   Realizačný projekt 
 
1.2 Popis stavby 
 
 Polyfunkčný objekt Art Passage sa nachádza v zastavanom území mesta 
Trenčín a tvorí prieluku medzi existujúcimi objektmi. Jedná sa o novostavbu 7 
podlažnej budovy, ktorá ma 1 podzemné podlažie, 6 nadzemných podlaží a strešnú 
nadstavbu. Pôdorys objektu tvorí lichobežník s maximálnymi rozmermi 24,4 x 20,4 m. 
Pozemok objektu je výškovo mierne svahovitý a nachádza sa v II. pásme hygienickej 
ochrany vodného zdroja Soblahovská cesta. Vzhľadom k týmto skutočnostiam sa jedná 
o stavenisko so zložitými základovými pomermi. 
 Objekt je založený na pilótach opretých o únosné podložie v hĺbke – 10,050 m 
pod terénom. Navrhované pilóty podopierajú trámy základového roštu. Konštrukčný 
systém objektu je navrhnutý ako kombinovaný stenovo-skeletový. Zvislú konštrukciu 
tvoria  železobetónové monolitické stĺpy kruhového alebo obdĺžnikového prierezu  
a murované steny od susedných objektov. Vodorovné konštrukcie sú navrhnuté ako 
železobetónové stropné dosky, ktoré sú po okraji podopreté stĺpmi a  nosnými stenami  
a v strede sú spojené so železobetónovým schodiskovým jadrom. Strešnú konštrukciu 
tvorí plochá strecha riešená ako intenzívna zelená strecha. Nadstavba objektu je 
zastrešená dreveným prístreškom. 
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2  Materiál, doprava, skladovanie 
 
2.1.  Materiál 
 
Betón: 
Hlavné pilóty – C 30/37   

Množstvo = 125,52 m3 
 Stupeň agresivity prostredia XC4 
 Konzistencia S3 – mäkká 
 Maximálne zrno kameniva 32 mm 
 
Výstuž: 
Hlavné pilóty – zvárané armokoše z betonárskej výstuže R 10 505  
 Približne 70 kg / m3 

Množstvo = 8,786 t 
 
Betonárska výstuž V 10 425  
Dištančné plastové telieska 
Hranoly 100 x 100 mm, dĺžky 2 m, 9 ks 
 
2.2.  Doprava 
 
Primárna doprava: 
 Vrtná súprava sa dopraví na stavenisko na hlbinnom návesovom podvalníku 
GOLDHOFER STZ-VL 5 A a pomocou nájazdových plošiniek, ktoré sú umiestnené na 
hlbine podvalníku sa vyloží na stavenisku. Vyťažená zemina bude odvážaná zo 
staveniska 1 nákladným  automobilom TATRA T158 s objemom korby 18 m3 na 
skládku zeminy vzdialenú 10,2 km od staveniska. Čerstvý betón bude dovážaný dvoma 
auto domiešavačmi Stetter C3 BASIC LINE AM 15 C s objemom 15 m3 z betonárne 
vzdialenej 4,2 km od staveniska. Zvárané armokoše budú privážané pomocou ťahača 
IVECO STRALIS AS 440S50 T/P pripojeného na plachtový náves KRONE Profi Liner. 
 
Sekundárna doprava: 
 Vertikálnu dopravu materiálu a stavebných strojov bude zabezpečovať 
autožeriav LIEBHERR TM 1055-3.2. Jedná sa najmä o premiestnenie armokošov 
z návesu nákladného automobilu do pilótových vrtov. 
 Vyťaženú zeminu z vrtov budú pomocní pracovníci nakladať a prevážať na 
fúrikoch po dne stavebnej jamy k okraju a odtiaľ bude zemina pomocou kolesového 
rýpadla CATERPILLAR M315 D vyťažená a nakladaná na nákladný automobil TATRA 
T158. Na zhotovenie vrtov pre pilóty priemeru 900 mm bude použitá vrtná súprava 
SOILMEC R416. Čerstvý betón bude dopravovaný do vrtov stacionárnym čerpadlom 
BSA 1005 D. 
 
2.3.  Skladovanie 
 
 Na stavenisku sa bude nachádzať jeden uzamykateľný skladovací kontajner na 
uskladnenie náradia, menších strojov a materiálu, ako sú pohonné látky. Kvôli malým 
rozmerom staveniska sa budú arkomoše skladovať na dne stavebnej jamy na 
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drevených hranoloch, ktoré budú od okrajov armokošov vzdialené max. 1 m. Najdlhšie 
armokoše budú podložené aj v strede. Maximálne budú nad sebou skladované 2 
armokoše pre pilóty priemeru 900 mm. Armokoše sa umiestnia na dne stavebnej jamy 
na opačnú stranu ako pracujúca vrtná súprava. Pri skladovaní nesmie prísť výstuž do 
styku zo zeminou alebo inými látkami, ktoré by mohli zapríčiniť jej nesúdržnosť 
s betónom.     
 

3  Prebratie pracoviska 
 

Prebratie pracoviska prebieha medzi stavbyvedúcim a subdodávateľskou firmou 
zhotovujúcou vŕtané pilóty. Predáva sa kompletná projektová dokumentácia a 
o predaní pracoviska sa urobí zápis do stavebného denníka 

Pri predaní pracoviska musia byť dokončené všetky zemné práce. Jedná sa o I. 
a II. etapu hĺbenia stavebnej jamy, zabezpečenie a odvodnenie stavebnej jamy. Dno 
stavebnej jamy musí mať presné rozmery, hĺbku a rovinnosť. Drenážne trúbky musia 
mať správny sklon k čerpacím staniciam. Dno stavebnej jamy musí byť spevnené 
zhutneným štrkovým násypom frakcie 0 – 63 mm hrúbky max. 200 mm. 
 

4 Pracovné podmienky 
 
4.1.  Vybavenie staveniska 
 
 Celé stavenisko musí byť oplotené mobilným oplotením výšky 2 m 
s označeným uzamykateľným vjazdom z Legionárskej ulice. Stavenisko bude napojené 
na inžinierske siete a to na kanalizáciu, vodovod a elektrickú sieť. K dispozícií je 
elektrická prípojka 230 a 400 V. Na stavenisku sa bude nachádzať mobilný 
staveniskový rozvádzač, na ktorý budú napojené elektrické zariadenia. Všetky prípojky 
vedené na stavenisku musia byť viditeľne označené, aby nedošlo k ich poškodeniu 
alebo úrazu. Na stavenisku sa budú nachádzať stavebné bunky a to kancelária 
stavbyvedúceho, skladovací kontajner a sanitárne bunky. Plochy, na ktorých sa bude 
skladovať materiál musia byť riadne označené. 

Podrobne je zariadenie staveniska spracované v kapitole F. Projekt zariadenia 
staveniska. 
 
4.2.  Obecné podmienky 
 
 Všetky stavebné práce sa budú vykonávať v priebehu dňa, kedy bude 
stavenisko osvetlené denným svetlom. Práca v noci pri umelom osvetlení sa 
neuvažuje. 
 Vrtné práce budú prebiehať za priaznivých klimatických podmienok, čiže 
v rozmedzí teplôt + 5 až + 30 °C. Pri dlhotrvajúcich dažďoch, snežení, nízkej 
viditeľnosti kvôli hmle a pri rýchlosti vetra nad 8 m/s musia byť práce pozastavené. 
 Betonáž pilót by nemala prebiehať v zimných mesiacoch, avšak pokiaľ by 
teplota prostredia klesla pod + 5°C je nutné prijať odpovedajúce opatrenia. V tomto 
prípade sa môže upraviť zloženie betónu napríklad použitím cementu s vyššou 
počiatočnou pevnosťou. Alebo sa môže čerstvá betónová zmes zahrievať, prípadne sa 
môžu ohrievať iba jej jednotlivé zložky ( zámesová voda, kamenivo ). Pokiaľ by teplota 
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klesla pod – 5 °C je nutné betónové konštrukcie ohrievať, avšak treba dávať pozor aby 
nedochádzalo k nadmernému vysušovaniu povrchu betónu. Počas dažďov je potrebné 
zamedziť styku vody s povrchom betónu. Naopak v letných mesiacoch je nutné 
ošetrovať povrchu čerstvého betónu vlhčením,  prípadne náterom, ktorý by 
zamedzoval jeho nadmernému vysušovaniu. 
 

5 Personálne obsadenie 
 
 Všetky práce budú vykonávať preškolení a kvalifikovaní pracovníci. O školení 
pracovníkov sa urobí zápis do stavebného denníka. Na práce bude osobne dozerať 
stavbyvedúci alebo ním poverený majster. Pracovné stroje budú obsluhovať iba 
pracovníci k tomu určení a poriadne preškolení. 
 

Tab. 5.1. Personálne obsadenie 
Profesia Osvedčenie Počet 
Geodet Školenie 1 

Obsluha vrtnej súpravy Preukaz strojníka  školenie 1 
Obsluha stacionárneho čerpadla Preukaz strojníka, školenie 1 

Vodič auto domiešavača Preukaz strojníka, školenie 2 
Vodič autožeriavu Preukaz strojníka, školenie 1 

Vodič nákladného automobilu Vodičský preukaz typu C, školenie 1 
Vodič lopatového nakladača Preukaz strojníka, školenie 1 
Vodič kolesového rýpadla Preukaz strojníka, školenie 1 
Vodič ťahača s návesom Vodičský preukaz typu C, školenie 1 

Vedúci čaty Školenie 1 
Betonár Školenie 2 

Viazač výstuže Preukaz viazača 2 
Pomocný pracovník Školenie 2 

Celkom pracovníkov 17 
 

6 Stroje a pracovné pomôcky 
  
6.1.  Zoznam nasadených strojov 
 

• Autožeriav LIEBHERR TM 1055-3.2 
• Vrtná súprava SOILMEC R416 
• Hlbinný návesový podvalník GOLDHOFER STZ-VL 5 A 
• Kolesové rýpadlo CATERPILLAR M315 D 
• Nákladný automobil TATRA T158 
• Ťahač IVECO STRALIS AS 440S50 T/P 
• Plachtový náves KRONE Profi Liner 
• Stacionárne čerpadlo BSA 1005 D 
• Auto domiešavač Stetter C3 BASIC LINE AM 15 C  
• Ponorný vibrátor ENAR AX 48 
• Mobilný staveniskový rozvádzač RS 1.0.2.4 IP44 
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6.2. Zoznam meracích pomôcok 
 

• Nivelačný prístroj, laserový diaľkomer, meter, vodováha 1,2 m a 3 m 
• Oceľové pásmo, olovnica, uholník 

 
6.3.  Zoznam náradia 
 

• Lopaty, fúriky, metly, krompáče, hrable, kladivá 
• Murárske náradie, nožnice na výstuž, uhlová brúska 

 
6.4.  Zoznam osobných ochranných prostriedkov a pom ôcok 
 

• Ochranný odev, pevná obuv, reflexná vesta, prilba, rukavice, ochranné okuliare 
 

7 Pracovný postup  
 
 Na dne stavebnej jamy postupne geodet vytýči polohu stredov všetkých 32 pilót 
pomocou nivelačného prístroja. V projektovej dokumentácii sa nachádzajú súradnice 
osí jednotlivých pilót. Zamerané stredy sa označia prútom betonárskej ocele dĺžky 0,5 
m, ktoré sa  zatlačia do zeme. 
 Po dočasnej obslužnej rampe sa vrtná súprava SOILMEC R416 presunie na 
dno stavebnej jamy. Vrtná súprava sa môže pohybovať po svahu s max. sklonom 15° 
čo je približne 26,79 %. Zhutnená obslužná rampa má sklon 23,5 %, takže vrtná 
súprava sa môže po nej bez problémov pohybovať. 
  Pre vŕtanie sa použije vrták v tvare špirály pre priemer pilót 900 mm, ktorý je 
vhodný pre zeminy F3 CS. V hlbších vrstvách sa podľa potreby použije vŕtacia 
korunka, ktorá je vhodnejšia pre štrkové zeminy triedy G4.  
 Na okraj stavebnej jamy sa pristaví stacionárne čerpadlo BSA 1005 D 
s pružnou hadicou dĺžky min. 40 m. Na stavenisku sa na čerpadlo napojí auto 
domiešavač Stetter C3 BASIC LINE AM 15 C, ktorým sa bude dodávať čerstvý betón 
triedy C 30/37.  
 Vrtná súprava sa presunie k prvej vytýčenej pilóte na okraji stavebnej jamy 
bližšie k Legionárskej ulici. Pružná hadica stacionárneho čerpadla sa napojí na hlavu 
vrtného nástroja. Hrot vrtného nástroja vrtmajster nastaví nad osu vrtu, čiže nad 
označený prút betonárskej ocele. Pomocný pracovník skontroluje pomocou vodováhy 
zvislú polohu vrtáku. Zvislosť vrtu sa kontroluje priebežne podľa potreby, najmenej 
však po vyvŕtaní  1 m vrtu. 

Po odstránení vytyčovacieho prútu sa začne s vŕtaním. Keďže zeminy v súvrství 
sú väčšinou nesúdržné bola zvolená technológia vŕtania metódou CFA. 
 Pri technológii CFA sa priebežný vrták zavŕtava, bez toho aby sa zemina ťažila 
na povrch. V tomto prípade je vrt neustále zapažený zeminou, ktorá sa prichytí na 
závitoch vrtáku. Po dosiahnutí požadovanej hĺbky vrtu podľa projektovej dokumentácie 
sa začne s betonážou vrtu zospodu pomocou strednej rúry priebežného vrtáku, na 
ktorú je napojená pružná hadica stacionárneho čerpadla. 
 Počas betonáže sa zároveň vrták za neustálej rotácie priebežne vyťahuje z vrtu 
rýchlosťou, ktorá zodpovedá objemu betónu natlačeného do uvoľneného priestoru vrtu. 
Po dobetónovaní vrtu až do úrovne dna stavebnej jamy sa odstráni opadaná zemina z  
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vrtáku. Pomocní pracovníci naložia zeminu na fúriky a prevezú ju k okraju stavebnej 
jamy odkiaľ sa bude kolesovým rýpadlom CATERPILLAR M315 D ťažiť a nakladať na 
nákladný automobil TATRA T158 
 Po vytiahnutí vrtáku sa do vrtu naplneného betónovou zmesou zatlačí armokôš. 
K tomu sa použije autožeriav, ktorý premiestni armokôš zo skladovacej plochy na dne 
stavebnej jamy nad vrt. Armokôš sa nemôže zavibrovať, aby nedošlo k rozrušeniu 
betónovej zmesi. Pri vtláčaní armokoša do betónu pomocný pracovník priebežne 
kontroluje jeho zvislosť. Na zabezpečenie krytia výstuže 100 mm sa použijú plastové 
dištančné telieska, ktoré budú nasadené na armokôš už vo výrobni. Armokôš je nutné 
osadiť podľa projektovej dokumentácie a zabezpečiť presah kotviacej dĺžky výstuže 
min. 700 mm nad hornou hranou pilóty.  
 Vrtná súprava sa presunie k ďalším označeným stredom pilót a rovnakým 
spôsobom sa zhotovia všetky pilóty. Postupuje sa podľa schémy v prílohe E.7 – 
Vŕtanie hlbinných základových pilót a o každej zhotovenej pilóte sa vystaví protokol. 
 Priemer všetkých pilót je rovnaký 900 mm avšak dĺžka a úroveň hornej hrany 
pilóty je rôzna. Zhotoví sa 11 pilót s hĺbkou 6 m, 18 pilót s hĺbkou 6,4 m a 3 pilóty 
s hĺbkou 5,4 m. Umiestnenie všetkých druhov pilót je znázornené na schéme v prílohe 
E.8 – Znázornenie druhu pilót. 
 Kvôli rôznym druhom pilót je nutné skontrolovať pred zatlačením armokoša do 
vrtu jeho štítok, aby sa predišlo osadeniu nesprávneho druhu armokoša.  
 Po zatvrdnutí betónu sa upravia hlavy pilót odbúraním nadbytočného betónu, 
tak aby sa kóta hornej hrany pilóty zhodovala s projektovou dokumentáciou. Správnu 
výškou hornej hrany zameria geodet nivelačným prístrojom. Odbúravanie je nutné 
vykonávať opatrne, aby sa nepoškodila vyčnievajúca výstuž.    
 Po zhotovení všetkých pilót sa vrtná súprava presunie po obslužnej rampe 
z dna stavebnej jamy.   
    

8  Akos ť a kontrola kvality 
 
 Podrobne sú jednotlivé druhy kontrol, ich postup a početnosť popísané 
v kapitole I. Kontrolný a skúšobný plán pre vŕtané pilóty. 
 
8.1.  Vstupná kontrola 
 

- prebratie pracoviska  
- kontrola projektovej dokumentácie ( kontrolujeme jej úplnosť ) 
- kontrola dodaného materiálu – kontrola podľa dodacieho listu, jeho označenie, 

rozmery, množstvo a kvalita 
- kontrola rozmerov stavebnej jamy 
- kontrola vytýčenia všetkých stredov pilót 
- kontrola pracovných podmienok 
- kontrola funkčnosti a použiteľnosti strojov, nástrojov a bezpečnostných 

pomôcok 
 
8.2.  Medziopera čná kontrola 

 
- v prílohe I.1 - Kontrolný a skúšobný plán pre vŕtané pilóty 
- priebežná kontrola vytýčených stredov pilót 
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- kontrola správneho postupu pri vŕtaní  
- kontrola hĺbky vrtu, medzná odchýlka ± 100 mm 
- kontrola zvislosti vrtu, povolená vodorovná odchýlka osy od zvislice je 2% 

z dĺžky vrtu 
- kontrola konzistencie, zloženia a triedy betónu 
- kontrola druhu použitého armokoša, jeho čistota 
- kontrola osadenia armokoša 
- kontrola úrovne hornej hrany pilóty po odbúraní prebytočného betónu 
 

8.3.  Výstupná kontrola 
 

- kontrola celkového zhotovenia prác – vizuálne sa kontrolujú všetky zhotovené 
viditeľné konštrukcie 

- kontrola zhodnosti realizácie s projektovou dokumentáciou 
- výstupný protokol o každej zhotovenej pilóte 
- kontrola hláv jednotlivých pilót ( kvalita betónu, dĺžka a nepoškodenosť 

vyčnievajúcej výstuže ) 
 

9 Bezpečnos ť a ochrana zdravia pri práci 
 
 Všetci pracovníci musia prejsť vstupným školením BOZP, ktoré vykoná 
stavbyvedúci. Pri školení budú pracovníci zoznámení so špecifickými rizikami 
a opatreniami ako týmto rizikám predísť. O školení sa urobí zápis do stavebného 
denníka a každý pracovník potvrdí absolvovanie školenia svojím podpisom. Všetci 
pracovníci sú povinní používať prostriedky osobnej ochrany, ktoré im musí zabezpečiť 
zamestnávateľ. 
 Stavbyvedúci pravidelne vykonáva kontroly pracoviska, najmä zaistenie otvorov 
proti pádu, zábradlia atď. Po stavenisku sa môžu pohybovať iba oprávnené osoby 
a ďalšie osoby len v sprievode oprávnenej osoby. 
 
Predpisy pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci: 
 

• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

• Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění 
bezpečnostních značek a zavedení signálů 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky 

• Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště 
a pracovní prostředí 

• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci 

• Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajštění 
bezpečnosti práce a technických zařízení 
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Predpisy pre ochranu životného prostredia pri výstavbe: 
 

• Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí 
• Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
• Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů 

 
Podrobnejšie sú environmentálne a bezpečnostné požiadavky spracované 

v kapitole J. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. V rámci plánu BOZP sú 
vypracované aj bezpečnostné riziká vznikajúce pri hlavných technologických etapách 
a súvisiace bezpečnostné opatrenia. 
 

10 Nakladanie s odpadmi 
 
 Odpady budú likvidované podľa zákona č. 185/2006 Sb. Zákon o odpadech. 
 Všetok odpad vzniknutý na stavbe sa bude triediť. Recyklovaný odpad bude 
odvážaný k recyklácii. Zvyšný odpad bude odvážaný na skládky. 
 Stavba nebude mať žiadny negatívny vplyv na životné prostredie. 
Odpad bude odvážaný do zberného strediska odpadov ERSON, Trenčiansky kraj. 
 

Tab. 10.1. Odpady 
Kód Názov 

17 01 01 Betón 
17 02 01 Drevo 
17 02 03 Plasty 
17 04 05 Železo a oceľ 
17 04 07  Zmesové kovy 

17 05 Zemina, kamene a vyťažená hlušina 
15 01 01  Papierové a lepenkové obaly 

17 09  Iné stavebné a demolačné odpady 

 
11 Literatúra 
 
http://www.zakladani.cz/cz/piloty 
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I. Kontrolný a skúšobný plán pre v ŕtané pilóty 
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Prílohy 
 
I.1 - Kontrolný a skúšobný plán pre vŕtané pilóty  
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Použité skratky: 
HSV – stavbyvedúci     TP – technologický predpis 
PSV – majster      SD – stavebný denník 
TDI – technický dozor investora   G – geodet 
PD – projektová dokumentácia   S - špecialista 

 
1 Vstupná kontrola 
 
 Kontrolný a skúšobný bod 1 : Kontrola PD  
 
 Kontroluje sa rozsah a úplnosť projektovej dokumentácie podľa zákona 
183/2006 Sb. a vyhlášky č. 499/2006 Sb. Projektová dokumentácia bude odsúhlasená 
investorom. Dokumentácia musí mať pečiatku. 
 

Kontrolný a skúšobný bod 2 : Kontrola prebratia pracoviska 
 

Kontroluje sa dosiahnutá výška a rovinatosť pilótovej úrovne a základovej 
škáry, pričom výška musí byť ± (40 + dmax10-1) mm podľa 73 3050. Rovinatosť sa ďalej  
meria 3 m latou s odchýlkou + 30 mm a – 50 mm s hĺbkou priehlbiny maximálne 50 
mm. Kontroluje sa začistenie pilótovej úrovne, základovej škáry a ich konzistencia. 
 

Kontrolný a skúšobný bod 3 : Kontrola dodaného materiálu 
 

Kontroluje sa označenie armokošov, ( štítky, technické listy, protokoly ), 
zhodnosť výrobku s projektovou dokumentáciou, množstvo ( podľa výpisu prvkov ), 
geometrické rozmery, znečistenie a pevnostné charakteristiky. Ďalej sa 
kontroluje uloženie pri skladovaní, pričom výstuž musí byť umiestnená na teréne na 
drevených hranoloch, aby sa zabránilo jej znečisteniu. Maximálne sa budú nad sebou 
skladovať dva armokoše pre pilóty priemeru 900 mm. 
 

Kontrolný a skúšobný bod 4: Kontrola pracovných podmienok 
 
Každý deň sa kontrolujú klimatické podmienky na pracovisku. Stavebné práce 

môžu prebiehať v rozmedzí teplôt + 5 až + 30 °C. Pri dlhotrvajúcich dažďoch, snežení, 
nízkej viditeľnosti kvôli hmle a pri rýchlosti vetra nad 8 m/s musia byť práce 
pozastavené. 

 
Kontrolný a skúšobný bod 5: Kontrola odvodnenia stavebnej jamy 
 
Kontroluje sa správne osadenie drenážnych trubiek do štrkového lôžka hrúbky 

150 mm a ich správny rozmer DN 100 mm. Ďalej sa kontroluje vyspádovanie 
k čerpacím košom so sklonom 5 %, a umiestnenie čerpacích košov a ich následné 
napojenie na kanalizáciu.  
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Kontrolný a skúšobný bod 6: Kontrola strojov, nástrojov a bezpečnostných  
         pomôcok 
 

Kontroluje sa funkčnosť, použiteľnosť a údržba strojov. Kontrola používaných 
bezpečnostných pracovných pomôcok. Kontrola zariadení pre vertikálnu, horizontálnu 
dopravu a montážnych zariadení. Pri zdvíhacích zariadeniach skontrolovať, či nedošlo 
k roztrhnutiu lanka. Pri vrtnej súprave sa kontroluje umiestnenie a zvislosť vrtného 
nadstavca. 
Požadované listiny:  -    technické listy strojov 

- údaje o únosnosti a vlastnej hmotnosti – overenie bremien 
- stav zariadenia a správne plnenie jeho funkcie 
- osvedčenie o pevnosti lana, montážnych častí a hákov 
-     súhlas k užívaniu 

 

2 Medziopera čná kontrola 
 

Kontrolný a skúšobný bod 7: Kontrola vytýčených bodov 
 
Kontrolujú sa polohy vytýčených stredov pilót totálnou stanicou, kedy je 

povolená odchýlka osi pilóty od projektového stredu max 20 mm v úrovni hlavy pilóty. 
Osy pilót sú označené prútom betonárskej ocele dĺžky 0,5 m a priemeru 20 mm. 

 
Kontrolný a skúšobný bod 8: Kontrola zhotovenia vrtov 
 
Pri zhotovovaní vrtov sa kontroluje zvislosť vŕtacieho zariadenia vodováhou, 

ktorá sa prikladá na plášť hydraulického motora v dvoch na seba kolmých smeroch. 
Kontroluje sa podľa potreby, najmenej však po vyvŕtaní 1 m vrtu. Ďalej sa vizuálne 
kontroluje zavaľovanie vrtu, vznik dutín, čistota dna, prienik podzemnej vody a jej 
prípadné čerpanie. 

Medzné odchýlky osi vrtu oproti projektovej dokumentácii môžu byť najviac 0,05 
x d, prípadne 5 % najmenšej dĺžky vrtu, najviac však 100 mm. Dovolená vodorovná 
odchýlka osi vrtu od zvislice je 2 % z dĺžky vrtu a odchýlka vo vodorovnom smere je ± 
15 mm.  

 
Kontrolný a skúšobný bod 9:  Inžiniersko–geologický prieskum 
 
V priebehu zhotovovania vrtov sa kontroluje vyťažená zemina a porovnáva sa 

s predpokladmi zo zhotovených inžiniersko-geologických prieskumov s ohľadom na jej 
fyzikálne vlastnosti. Pokiaľ vzniknú nejaké pochybnosti ohľadom druhu zeminy, bude 
nutné povolať príslušného geológa, ktorý zhodnotí situáciu a prípadne navrhne 
nápravné opatrenia. O týchto zistených odlišnostiach a následných opatreniach sa 
musí zhotoviť zápis do stavebného denníka, prípadne aj verzia zvláštneho protokolu 
inžiniersko-geologickou firmou. 

 
Kontrolný a skúšobný bod 10: Kontrola armokošov pred osadením 
 
Kontroluje sa nepoškodenosť armokošov z dôvodu manipulácie na stavbe. 

Ďalej sa kontrolujú geometrické rozmery, neporušenosť, čistota, osadenie dištančných 
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teliesok a správny druh armokoša, nakoľko sú pre pilótové základy použité tri druhy 
armokošov. Správny druh a jeho umiestnenie sa kontroluje podľa schémy v prílohe E.8 
– Znázornenie druhu pilót. 

 
Kontrolný a skúšobný bod 11: Kontrola kvality betónu 
 
Z dodacích listov sa kontroluje množstvo betónovej zmesi, čas výroby, čas 

dodania a jej špecifikácia, pri ktorej je dôležitý stupeň vplyvu prostredia, konzistencia, 
obsah prísad a rýchlosť nárastu pevnosti. Doba transportu pri teplote 0 – 25 °C je 
maximálne 90 min, pri teplote nižšej ako 0 °C je 45 min a pri teplote vyššej ako 25 °C je 
45 min. 

Skúška Konzistence – Sednutí kužele podľa ČSN EN 12350-1 sa vykonáva  
z počiatku výroby z každého auto domiešavača, postupne z každého tretieho, 
a sadnutie musí byť minimálne 190 – 210 mm ± 20 mm. 

Pevnosť v tlaku betónovej zmesi sa overuje jednou z následných skúšok podľa  
ČSN EN 12350-3 Zkouška VeBe, podľa ČSN EN 12350-4 Stupeň zhutniteľnosti 
a podľa ČSN EN 12350-5 Zkouška rozlitím. Jeden z týchto postupov však musí byť 
aplikovaný. Odoberú sa skúšobné vzorky pre neskoršie skúšky kockovej pevnosti 
betónu v tlaku. Skúšobná vzorka sa odoberie približne po 0,3 m3 odliateho betónu  
z množstva približne 1,5 násobku potrebného pre skúšku. Toto množstvo sa kladie do 
skúšobných foriem (kocka o hrane 150 mm) a zhutní sa (vibrátorom, vibračným stolom, 
prepichovacou tyčou). Vzorky sa riadne popíšu štítkom s dátumom odobratia, celým 
druhom betónu a výškou sadnutia kužeľa. Skúšobné telesá sú ponechané vo formách 
v prostredí s teplotou cca 20 °C ± 5 °C minimálne 16 hodín a najviac 3 dni. Je potrebné 
zabrániť otrasom, vibráciám a vysušovaniu. Potom sa vzorky uložia do vody o teplote  
20 °C ± 2 °C alebo do prostredia s relatívnou vlhkosťou vzduchu väčšou alebo rovnou 
95% a teplotou 20 °C ± 2 °C. 

 
Kontrolný a skúšobný bod 12: Kontrola betonáže pilóty 
 
Najneskôr do 8 hodín od vyvŕtania vrtu sa musí začať s betónovaním. 

Kontrolujú sa klimatické podmienky  pri betonáži podľa kontrolného bodu 4 tohto KZP. 
Teplota betónu pred uložením musí byť + 10 °C. Kontroluje sa použitie hadice pre 
betónovanie, plynulosť betonáže, max. výška pádu do rúry je 1,5 m. Ďalej sa kontroluje 
kvalita betónovej zmesi, znečistenie betónu zeminou a dosiahnutie výškovej úrovne 
hlavy pilóty. Tuhnutie betónu sa kontroluje meraním penetračného odporu podľa ČSN 
73 1332. 

 
Kontrolný a skúšobný bod 13: Kontrola osadenia armokošov 
 
Pri osadzovaní do vrtu sa kontroluje zvislosť armokoša, pričom armokôš 

nemôže odierať steny vrtu. Kontroluje sa správnosť polohy armokoša, kedy je 
povolená odchýlka vo vodorovnom smere ± 30 mm. Po vybetónovaní sa kontroluje 
úroveň hornej hrany armokoša, ktorá musí byť rovná navrhovanej hodnote s max. 
odchýlkou ± 0,15 m. 
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Kontrolný a skúšobný bod 14: Kontrola ošetrenia mladého betónu 
 
Po betonáži je potrebné mladý betón ochladzovať a zvlhčovať po dobu vývinu 

hydratačného tepla, tzn. min. 12 hodín, za predpokladu, že doba tuhnutia nebude 
dlhšia ako 5 hodín a teplota povrchu betónu sa rovná alebo je väčšia ako 5 °C. Pri 
poklese teplôt pod hranicu danú technologickým predpisom ( + 5 °C) je potrebné betón 
udržovať najmenej v najnižšej teplote. Toho sa dosiahne použitím vykurovaných 
stanov alebo zakrytím fóliou. Pri ohrievaní betónu však nemôže dôjsť k vysušovaniu 
jeho povrchu. Tomu zabránime vlhčením, prípadne použitím špeciálnych prípravkov 
(napr. Novapor). Pri vlhčení povrchu je potrebné dbať na to, aby teplota vody nebola 
pod + 5 °C a teplota okolitého prostredia bola min. +5 °C. 

 
Kontrolný a skúšobný bod 15: Odbúranie hlavy pilóty 
 
Odbúranie hlavy pilóty musí byť zhotovené tak, aby konštrukčný spoj po úprave 

mal maximálnu odchýlku + 0,04 m / - 0,07 m oproti návrhu. 
 

3 Výstupná kontrola 
 
Kontrolný a skúšobný bod 16: Kontrola zhotovených pilót 
 
Kontrolujú sa výškové a smerové odchýlky skutočne zhotovených pilót oproti 

projektovej dokumentácii pomocou geodetického zamerania. Výstuž musí vyčnievať 
z pilóty na kotviacu dĺžku podľa PD s odchýlkou + 100 mm a – 50 mm a vo vodorovnej 
rovine je poloha nosných prútov s odchýlkou max. ± 30 mm. Osa pilóty musí byť ± 25 
mm od osi uvedenej v PD. Kontroluje sa aj zhutnenie betónu v pilóte ultrazvukom, kedy 
je možné zistiť prípadné dutiny a trhliny v pilóte. 

  
Kontrolný a skúšobný bod 17: Kontrola pevnosti betónu pilót 
 
Kontroluje sa kocková pevnosť betónu v tlaku. Pokiaľ nebude stanovené inak, 

pevnosť betónu v tlaku sa skúša na skúšobných telesách odobratých z jednotlivých 
dodávok betónu po 28 dňoch. Objemová hmotnosť podľa EN 12390-7. 

Podľa objemovej hmotnosti vo vysušenom stave sa potom betón definuje ako 
obyčajný betón, ľahký alebo ťažký. Obyčajný betón vo vysušenom stave má 2 000 
kg/m3 až 2600 kg/m3. 
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Zoznam použitých noriem a vyhlášok 
 
Vyhláška 499/2006 Sb. – O dokumentaci staveb 
Vyhláška 137/1998 Sb.  – O obecných technických požadavcích na výstavbu 
ČSN EN 13670 Provádění betónových konstrukcí   
ČSN 73 0205  Geomtrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické 

přesnosti 
ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betónových konstrukcí – Část1-1:Obecná 
   Pravidla a pravidla pro pozemní stavby 
ČSN EN 206-1 Beton – Část 1 : Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
ČSN 73 3050  Návrh a provádění zemníko tělesa pozemních komunikací 
ČSN 730212  Geometrická přesnost ve výstavbě – Kontrola přesnosti 
ČSN EN 1536  Provádění speciálních geotechnockých prací – Vrtané piloty 
ČSN EN 1997-2 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 2: 
   Průzkum a zkoušení základové půdy 
ČSN EN 12350-1 Zkoušení čerstvého betonu – Část 1: Odběr vzorků 
ČSN 73 1332  Stanovení tuhnutí betonu 
ČSN 73 6180  Hmoty pro ošetřování povrchu čerstvého betonu 
ČSN EN 1008  Záměsová voda do betonu – Specifikace pro odběr vzorků, 

zkoušení a posouzení vhodnosti vody, včetně vody získané při 
recyklaci v betonárně, jako záměsové vody do betonu 

ČSN EN 12390-3 Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních 
těles 
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1 Základné identifika čné údaje o stavbe   
 
Názov stavby:   ART PASSAGE – Polyfunkčný dom so 6 b.j. 
Miesto stavby:   Trenčín, Legionárska ulica 
Druh a účel stavby:  Obchodné, administratívne, bytové a garážové priestory 
Charakter stavby:  Novostavba 
Katastrálne územie:  Trenčín 
Kraj:    Trenčiansky 
Okres:    Trenčín 
 
Investor:   DDA s.r.o., nám. A. Hlinku 25/30, 017 01  
Považská Bystrica 
Generálny dodávateľ:  PSS s.r.o., Považská Bystrica 
Zodpovedný projektant: Ing. Henrich Pavlík 
Architekt. riešenie:  PIO Keramoprojekt a.s., Trenčín    
Dátum:   4/2014 
Stupeň:   Realizačný projekt 
 

2 Obecné požiadavky 
 
 Všetky stavebné práce súvisiace s realizáciou výstavby sa musia riadiť platnými 
zákonmi a nariadeniami vlády. Základné pravidlá pre zaistenie bezpečnosti pri prácach 
na stavenisku určuje plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V rámci plánu BOZP 
sú vypracované aj bezpečnostné riziká vznikajúce pri hlavných technologických 
etapách a súvisiace bezpečnostné opatrenia.  

 
Predpisy pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci: 
 

• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

• Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění 
bezpečnostních značek a zavedení signálů 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky 

• Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště 
a pracovní prostředí 

• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci 

• Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu 

• Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajštění 
bezpečnosti práce a technických zařízení 
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Predpisy pre ochranu životného prostredia pri výstavbe: 
 

• Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí 
• Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
• Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů 

 

3 Povinnosti zhotovite ľa stavby 
 

Zhotoviteľ stavby je povinný zabezpečiť plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci pre danú stavbu. Súčasťou plánu musia byť vytipované riziká vznikajúce pri 
stavebnej činnosti a následné bezpečnostné opatrenia. Zhotoviteľ je povinný 
informovať všetkých pracovníkov na stavenisku o týchto rizikách a súvisiacich 
opatreniach. Ďalej musí počas celej výstavby zisťovať príčiny a zdroje vzniku rizík 
a prijímať opatrenia k ich odstráneniu. Podľa Zákonníka práce je zhotoviteľ povinný 
viesť evidenciu úrazov zapisovanú do knihy úrazov, ktorá bude uložená v kancelárii 
stavbyvedúceho. 

Zhotoviteľ stavby zaistí, aby všetky materiály a prostriedky použité na stavbe 
mali platný certifikát. Taktiež je nutné sa riadiť pokynmi, požiadavkami, technickými 
a technologickými predpismi, ustanoveniami ČSN a podnikovými normami.  
 

4 Školenie pracovníkov 
 

Všetci pracovníci zúčastňujúci sa výstavby sú povinní prejsť vstupným školením 
BOZP. Počas tohto školenia sa zoznámia s možnými rizika na pracovisku, s 
následnými bezpečnostnými opatreniami a budú im pridelené osobné ochranné 
pomôcky, ktoré budú povinní používať počas svojej pracovnej činnosti. Každý 
pracovník potvrdí absolvovanie školenia svojím podpisom a tieto záznamy budú 
uložené v kancelárii stavbyvedúceho.  

Práce môžu vykonávať len kvalifikovaný pracovníci a odborné firmy, ktoré sa 
preukážu príslušnou kvalifikáciou a osvedčením o preškolení pracovníkov. Pracovníci, 
ktorí nebudú preškolení, nemôžu vykonávať žiadnu činnosť. Je povinnosťou 
pracovníkov dodržovať bezpečnostné predpisy a používať osobné  ochranné pomôcky.  

Pracovníci sú ďalej povinní pracovať iba na pridelených pracoviskách a bez 
závažných dôvodov sa nemôžu vzdialiť od daného pracoviska. Obsluhovať stroje 
a zariadenia môžu iba pracovníci k tomu určení, ktorí majú potrebnú kvalifikáciu ( 
preukaz zvárača, preukaz žeriavnika atď.)  

 

5 Požiadavky na stavenisko 
 

V zastavanom území musí byť stavenisko súvisle oplotené na hranici do výšky 
najmenej 1,8 m. Na všetkých vstupoch na stavenisko je nutné umiestniť označenie 
zákazu vstupu nepovolených osôb. Vjazdy na stavenisko musia byť vybavené 
dopravnými značkami upravujúcimi prednosti a prevádzku vozidiel. Materiály, stroje 
a bremená pri doprave a manipulácii na stavenisku nesmú ohroziť bezpečnosť 
a zdravie fyzických osôb. ( v súlade s prílohou č.1 k Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.) 
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Všetky nepoužívané otvory a jamy musia byť zakryté krytom pripevneným 
k podkladu. Voľné okraje, pri ktorých hrozí pád z výšky väčšej ako 1,5 m, musia byť 
opatrené bezpečnostným zábradlím. 

Práce, ktoré budú prebiehať vo výškach väčších ako 1,5 m, musia byť 
vykonávané z pomocných konštrukcií vybavených zábradlím alebo musia byť 
pracovníci zabezpečení inými prostriedkami kolektívnej ochrany. 

Na stavenisku nie je plánovaná práca počas nočných hodín, preto nebude 
potrebné stále osvetlenie. Avšak pre zaistenie dostatočného osvetlenia v skorých  
ranných hodinách sú na stavenisku k dispozícii reflektory. 

Dočasné zariadenia pre rozvod energie na stavenisku musia byť navrhnuté 
a používané tak, aby nevznikol požiar alebo výbuch. Dočasné elektrické zariadenia 
musia byť podrobované pravidelným kontrolám a revíziám. Hlavný staveniskový 
vypínač sa bude nachádzať na prednej strane mobilného staveniskového rozvádzača. 
Bude prístupný pre všetkých pracovníkov a všetci o ňom budú informovaní. 

Na stavenisku sa bude skladovať iba materiál nevyhnutne nutný pre 
zabezpečenie stavebných prác. Všetky nákladné automobily budú mať pri cúvaní zo 
staveniska zapnutý upozorňujúci zvukový signál. Autožeriav ako aj vežový žeriav budú 
mať presne vyhradené plochy, kde sa budú môcť pohybovať s bremenami.  
  

6 Všeobecný prevádzkový poriadok stavby 
 

• Všetci pracovníci musia prejsť vstupným školením BOZP a túto skutočnosť 
potvrdiť svojím podpisom. 

• Všetci pracovníci sú povinní používať osobné ochranné pracovné pomôcky. 
• Vstup na stavenisko je povolený iba cez hlavnú bránu a všetci pracovníci sú 

povinní sa pri vstupe nahlásiť stavbyvedúcemu, ktorý vedie dochádzku 
a zapisuje počty pracovníkov do stavebného denníka. 

• Všetci pracovníci sú povinní dodržovať bezpečnostné opatrenia a chovať sa tak 
aby svojou činnosťou neohrozili seba ani ostatných. 

• Na jednotlivých pracoviskách je nutné udržovať poriadok a všetok vzniknutý 
odpad triediť. 

• Na stavbe je zakázaná konzumácia alkoholických nápojov a všetkých 
omamných látok. 

 

7 Všeobecné požiadavky na obsluhu strojov 
 

Pred použitím zhotoviteľ oboznámi obsluhu s prevádzkovými a pracovnými 
podmienkami majúcimi vplyv na bezpečnosť práce. Všetky stroje môžu obsluhovať iba 
preškolení a kvalifikovaní pracovníci. Každý stroj musí byť pred začiatkom svojej 
činnosti skontrolovaný, či nevykazuje zjavné poruchy. Pri prevádzke stroja musí 
obsluha zaisťovať stabilitu stroja v priebehu všetkých pracovných činností.  

Obsluha stroja zaznamenáva poruchy stroja alebo prevádzkové odchýlky 
zistené v priebehu práce a s prípadnými poruchami oboznámi aj striedajúcu obsluhu. 
Stroje a nástroje musia byť používané v súlade s návodom na použitie a po ukončení 
činnosti musia byť riadne očistené a uskladnené.   
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 Kvôli zabráneniu rizika úrazu pracovníka elektrickým prúdom, musí byť 
dodržaný zákaz odstraňovať kryty a otvárať prístupy k elektrickým častiam. Taktiež je 
nutné šetrné zaobchádzanie s káblami a prívodnými šnúrami na stavbe.  

Hadice a iné zariadenia pre dopravu betónovej zmesi na miesto uloženia musia 
byť vedené a zaistené tak, aby nespôsobili preťaženie alebo nadmerné namáhanie 
konštrukčných častí stavby. 
 Kvôli vyhnutiu sa nebezpečenstvu pádu bremena na pracovníka pri nakladaní 
a vykladaní, je nutné pri manipulácii s kusovým materiálom zaistiť fixáciu 
prepravovaného materiálu na paletách. Pracovníci zúčastňujúci sa nakladania 
a vykladania sa nemôžu zdržovať v tesnej blízkosti zdvíhaného bremena, prechádzať 
sa pod ním a ani pridržovať bremeno v priebehu činnosti manipulačného zariadenia. 
 
Dôležité telefónne čísla: 
 
Záchranná služba  155 
Hasičská služba  150 
Polícia    158 
Mestská polícia  159 
Tiesňové volanie  112 
 

 
Obr. 7.1. Značka nepovoleným vstup   Obr. 7.2. Značka pri vstupe na stavenisko 
  zakázaný 
      

 
Obr. 7.3. Značka výjazd vozidiel stavby 
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8 Vybrané riziká a ochranné opatrenia 
 

Tab. 8.1. Tabuľka vybraných rizík pre zemné a výkopové práce 
Zdroj 

nebezpečenstva 
Ohrozenie zdravia 

pracovníka 
Ochranné opatrenia 

Stavebné stroje 
pre zemné 

práce 

Pád stroja z okraja 
stavebnej jamy na 

pracovníka 

Dodržovanie max. povolených vzdialeností 
stavebných strojov od okrajov výkopu 

Ohrozenie 
pracovníkov v okolí 
pracujúceho stroja 

Zákaz vstupu osôb do nebezpečného 
manipulačného dosahu stavebného stroja  

Obsluhovať stroj môže iba osoba s odbornou 
spôsobilosťou pre daný typ stroja 
Strojník môže pracovať iba na stroji, ktorý mu 
bol pridelený 
Pri prestávkach nesmie strojník ponechať 
kľúče v zapaľovaní stroja 

Pracovné stroje nemôžu pracovať na 
nestabilných povrchoch 
Pri nakladaní a manipulácii s materiálom 
musí byť stroj zaistený v polohe, pri ktorej 
nedôjde k nebezpečnej strate stability a 
obmedzeniu výhľadu obsluhy 
Zákaz zdržiavania sa s naplnenou lyžicou 
materiálu nad výkopom 

Autožeriav Pád stroja pri práci 
Zapätkovanie stroja musí byť v dostatočnej 
vzdialenosti od hrany výkopu, aby nedošlo k 
pádu stroja do výkopu, min. 0,5 m 

Zemné a 
výkopové práce 

Pád osôb do výkopu 

Okolie výkopu musí byť zabezpečené 
stabilným zábradlím výšky 1,1 m vzdialeným 
0,5 m od hrany výkopu 
Všetky vstupy do výkopu aj výstupy musia 
byť ľahko prístupne z priestorov staveniska 

Zavalenie osôb vo 
výkope 

Kontrola zabezpečenia stavebného výkopu 
Zákaz pohybu ťažkej mechanizácie v 
miestach otvoreného výkopu 
Nutnosť OOPP - prilba a reflexná vesta 

Hutnenie 
vibračnou lištou 
alebo pechom 

Ohrozenie pracovníka 
pádom zariadenia 

Zoznámiť pracovníkov s návodom na obsluhu 
zariadenia 
Pri pracovnej činnosti vylúčiť prítomnosť osôb 
v nebezpečnom priestore zariadenia 
Pracovník sa nesmie vzdialiť od zariadenia v 
chode a počas prestávky je povinný 
zariadenie vypnúť 
Nepracovať so zariadením vo svahoch 
presahujúcich max. povolený sklon 

Vibrácie a otrasy 
pôsobiace na ruky 

pracovníka 

Neštartovať zariadenia na tvrdom povrchu, 
pravidelná údržba 
Dodržovanie kľudových bezpečnostných 
prestávok uvedených v návode na obsluhu 
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Tab. 8.2. Tabuľka vybraných rizík pre hrubú vrchnú stavbu 
Zdroj 

nebezpečenstva 
Ohrozenie zdravia 

pracovníka Ochranné opatrenia 

Miešačka 

Úraz spôsobený 
elektrickým prúdom 

Dodržovanie návodu na obsluhu, správne 
zachádzanie s káblami a prívodnými šnúrami 

Úraz spôsobený 
prevrátením 
zariadenia 

Postavenie zariadenia na rovný a tvrdý 
poklad, zaistenie stability pri čistení, 
nepreplňovanie bubna 

Zachytenie končatiny 
v rotujúcom bubne 

Dodržovanie zákazu čistenia bubna za chodu 
zariadenia 

Vežový žeriav 

Pád žeriavu Prehliadky, revízie, skúšky, kontrola 
podkladovej konštrukcie 

Nebezpečenstvo 
pádu bremena 

Zákaz zdržovať sa v tesnej blízkosti 
zdvíhaného bremena, prechádzať sa pod 
ním, max. rýchlosť vetra 8m/s pri manipulácii 
s bremenom 

Ručné náradie Nebezpečenstvo 
poranenia pracovníka 

Používanie vhodného druhu, typu a veľkosti 
náradia, dodržovanie dostatočných 
vzdialeností, nepoužívať poškodené náradie 

Zvárací agregát 
– propán-bután 

Vznik a šírenie 
požiaru 

Zákaz zvárania v blízkosti horľavých látok a 
predmetov, správne zapaľovanie horáku len v 
smere vetra do otvoreného priestoru, 
používanie tlakovej nádoby iba vo zvislej 
polohy, ochrana nádoby pred priamym 
slnečným žiarením, skladovanie v 
označenom sklade horľavín, zákaz fajčenia  

Nebezpečenstvo 
poranenia očí 

pracovníka 
Nutnosť OOPP - ochranný oblek a okuliare 

Zváranie teplým 
vzduchom 

Otrava pracovníka 
výparmi  Nutnosť OOPP - respirátor 

Betonáž 

Rozpojenie 
transportného 

potrubia 

Dodržovanie pracovných postupov, 
obmedzenie pohybu osôb v miestach 
transportnej hadice, použitie určeného a 
nepoškodeného zariadenia 
Dopravné prvky transportných hadíc musia 
byť medzi sebou pevne spojené 

Zasiahnutie očí 
betónovou zmesou 

Nerozpojovanie hadíc a častí pod tlakom, 
dodržovanie predpísaného zloženia a  
konzistencie zmesi 

Rozkmitanie 
transportného 

potrubia vplyvom 
vetra 

Max. výška zhodu je 1,5 m, prítomnosť 
pomocných pracovníkov pre zabezpečenie 
stability hadice 

Vystužovanie Poranenie pracovníka 
o betonársku výstuž 

Voľne položené prúty betonárskej výstuže 
musia byť opatrené ochrannými krytmi proti 
prepichnutiu ( napr. plastové fľaše ) 
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Zdroj 

nebezpečenstva 
Ohrozenie zdravia 

pracovníka 
Ochranné opatrenia 

Montáž a 
demontáž 
debnenia 

Ohrozenie pracovníka 
pádom debnenia 

Všetky montované diely musia byť stabilné, 
priestorovo tuhé a skontrolované pred 
betonážou 
Pri použití systémového debnenia je nutné sa 
držať technologických predpisov udávaných 
výrobcom 
OOPP - ochranné postroje  
Pri oddebňovaní je zakázaný pohyb 
pracovníkov pod demontovaným debnením 

Lešenie 
Pád pracovníka z 

lešenia 

Dočasné staveniskové lešenie môže stavať 
iba osoba s odbornou kvalifikáciou 
Lešenie musí byť umiestnené na spevnenom 
únosnom podklade 
Konštrukcia musí byť priestorovo stužená a 
zavetrovaná 
Zhotovené lešenie musí byť pred použitím 
skontrolované 
Dodržanie povolenej výšky zábradlia 1,1 m 
Min. podchodná výška v poschodí lešenia je 
1,9 m so šírkou podlahy min. 0,6 m 

Práca a pohyb 
pracovníkov na 

strechách 

Pád pracovníka pri 
pohybe na streche k 
miestu výkonu práce 

Zaistenie bezpečného prístupu na strechu 
pomocou komunikačných prostriedkov ( 

lávky, lešenie, stavebný výťah),  
Pád pracovníka z 

výšky 
Zhotovenie záchytného oceľového lešenia 

výšky 1,1 m nad úrovňou strešnej konštrukcie 
Prepadnutie 

pracovníka otvormi 
na streche 

Zaistenie všetkých otvorov dostatočne 
únosnými poklopmi 

Ukĺznutie pracovníka 
pri výkone práce 

Použitie OOPP - ochranné postroje, správne 
kotvenie  

Pád náradia a 
materiálu zo strechy 

na osobu  

Bezpečné ukladanie materiálu na streche 
mimo okraj, zriadenie záchytných striešok 
nad vstupmi do objektu, použitie ochrannej 

sieťky na lešenie, pracovníci sú povinný nosiť 
prilby 
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ZMLUVA  O  DIELO  č. ……. 
Uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č. 513/91 Sb. (Obchodní zákoník), v 

platnom znení  

   

I. Zmluvné strany 
 

Objednávate ľ:  Mesto Tren čín 
Sídlo:  Mierové nám. č.2, 911 64 Trenčín 
Zastúpenie:  Mgr. Juraj Rybníček, primátor mesta 
IČO:  00 312 036 
DIČ:  2021079885 
Bankové spojenie:  ČSOB, a.s. 
Tel.:  032/65 348 44 
Fax:  032/65 414 51 
E-mail:  primator@trencin.sk 
(ďalej len: „Objednávateľ“) 
 
Zhotovite ľ:  MONOLIT Slovakia, s.r.o. 
Sídlo:  Nám. sv. Anny 360/10, Trenčín 911 01 
Zastúpenie:  Ing. Alena Dvorská, konateľ 
Oprávnený na rokovanie 
- vo veciach technických: Ing Tomáš Orság 
- vo veciach zmluvných: Ing. Alena Dvorská 
Bankové spojenie:  Tatrabanka, a.s. 
Číslo účtu:  2637251056/1100 
IČO:  34235488 
DIČ:  2020374421 
Tel.:  032/65 245 39 
Fax.:  032/64 853 06 
E-mail:  monolit@zoznam.sk 
(ďalej len: „Zhotoviteľ“) 
                     

II. Predmet zmluvy 
 
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť vymedzenú časť diela: 

„Polyfunk čný objekt Art Passage v Tren číne“ , a to v rozsahu a za podmienok 
uvedených v projektovej dokumentácii: „Polyfunkčný objekt Art Passage 
v Trenčíne“, ktorú vypracovala spoločnosť PSS s.r.o., nám. A. Hlinku 25/30, 
Považská Bystrica, zodpovedný projektant Ing. Henrich Pavlík z 4/2014 (ďalej 
v texte označovaná len ako: „projektová dokumentácia“ alebo aj „projekt“), ktorá 
bola neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov k verejnému obstarávaniu – 
k zákazke na uskutočnenie stavebných prác (Vyhlásenej vo vestníku verejného 
obstarávania) „Polyfunkčný objekt Art Passage v Trenčíne“.  

2. Vo vymedzenej časti diela sú zahrnuté: 
- Zariadenie staveniska vrátane prípojok a oplotenia 
- Hrubé terénne úpravy 
- Hrubá spodná a vrchná stavba polyfunkčného objektu 
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- Zastrešenie objektu 
- Prípojky vody, kanalizácie, plynu, NN a preložky prípojok 
- Komunikácie a spevnené plochy 

3. Miesto vykonania diela je Legionárska 4, 911 01 Trenčín (ďalej len „miesto 
vykonania diela“). 

4. Zhotoviteľ je povinný vykonať predmet zmluvy uvedený v článku II. tejto zmluvy ( 
tzn.: “dielo“) odborne, kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve, v súlade  
zo zákonom č. 183/2006 Sb. (stavebního zákona) a súvisiacich ČSN, podľa 
projektovej dokumentácie uvedenej v ods. 1 tohto článku a na základe 
právoplatných a vykonateľných rozhodnutí príslušných správnych orgánov 
vydaných v súvislosti s dielom na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo. 

5. Zhotoviteľ je povinný vykonať predmet zmluvy v súlade s jeho ponukou, ktorú 
predložil objednávateľovi ako uchádzač vo verejnom obstarávaní – k zákazke na 
uskutočnenie stavebných prác (Vyhlásenej vo vestníku verejného obstarávania) 
„Polyfunkčný objekt Art Passage v Trenčíne“. Táto ponuka je archivovaná ako 
súčasť dokumentácie o verejnom obstarávaní u objednávateľa. Tieto dokumenty 
(tzn. súťažné podklady, vrátane projektovej dokumentácie uvedenej vyššie 
a cenová ponuka) sú obom zmluvným stranám známe, boli zmluvnými stranám 
navzájom odovzdané a obe zmluvné strany ich považujú za súčasť tejto zmluvy.  

 

III. Termín plnenia 
 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví a dodá predmet zmluvy uvedený v čl. II tejto 

zmluvy v nasledovných termínoch: 
 

Termín predania staveniska objednávateľom: 01.04.2014 
Termín zahájenia prác:               03.04.2014 
Termín dokončenia prác:    19.12.2014 

 
2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred 

dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom 
ponúkanom termíne, pokiaľ bude dielo zhotovené v súlade s platnými technickými 
normami, touto zmluvou a projektovou dokumentáciou uvedenou v čl. II tejto 
zmluvy. 

3. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho 
zhotovenie  dohodnutú cenu. 

 

IV. Cena predmetu zmluvy 
 
1. Zmluvné strany sa dohodli na stanovenej cene za dielo vo výške: 
 

Cena bez DPH 22 958 440 Kč 
DPH 15%   
Cena s DPH  26 402 206 Kč 

 
2. Dohodnutá cena je v súlade s rozpočtovými nákladmi stavby uvedenými 

v ponukovom rozpočte podľa objektov v členení podľa výkazov výmer z projektovej 
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dokumentácie uvedenej v čl. II tejto zmluvy. Rozpočet je neoddeliteľnou súčasťou 
tejto zmluvy (Príloha č. 1).  

3. V cene uvedenej v ods. 1 tohto článku sú zahrnuté aj náklady na: 
a) vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska, 
b) aj všetky ostatné náklady súvisiace so zhotovením predmetu zmluvy. 

4. Zvýšenie alebo zníženie dohodnutej ceny bude možné iba na základe 
odsúhlaseného zmenového listu s podpismi oprávnených osôb oboch zmluvných 
strán. 

5. Práce navyše musia byť vopred odsúhlasené oboma zmluvnými stranami, pred 
začiatkom realizácie prác navyše. 

6. Dodatočné práce navyše, zistené až po zhotovení práv zhotoviteľ vypíše a podľa 
skutočnosti a kontrolných výpočtov budú odsúhlasené objednávateľom. Pri 
oceňovaní prípadných vzniknutých prác navyše budú použité jednotkové ceny 
uvedené v cenovej ponuke zhotoviteľa. 

 

V. Platobné podmienky 
 
1. Objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi preddavky ani zálohy. Platby sa budú 

realizovať bezhotovostným stykom na základe vystavených faktúr. 
2. Objednávateľ bude cenu stavebného diela vyplácať na základe mesačných faktúr 

od zhotoviteľa, ktoré budú fakturované podľa skutočne realizovaných stavebných 
prác. 

3. Splatnosť mesačných faktúr je stanovená na 30 pracovných dní odo dňa jej  
doručenia. 

4. Konečnú faktúru vystaví zhotoviteľ po podpísaní zápisu o odstránení všetkých 
porúch diela. Splatnosť konečnej faktúry je 45 pracovných dní odo dňa jej 
doručenia. 

5. Faktúry zhotoviteľa musia obsahovať nasledujúce náležitosti: 
- označenie faktúry a čísla IČO a DIČ 
- názov a sídlo zhotoviteľa a objednávateľa, vrátane čísiel bank. účtu 
- názov stavby a číslo zmluvy 
- predmet plnenia zmluvy 
- cenu zhotovených prác 

  - dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia 
  - účtovanú sumu 
  - deň vystavenia a splatnosti faktúry 

- v prílohe výkaz výmer alebo súpis zhotovených prác  
6. Objednávateľ môže faktúru vrátiť, pokiaľ bude obsahovať nesprávne údaje a 

v tomto prípade sa faktúra považuje za nedoručenú. Splatnosť faktúry bude 
stanovená na 30 pracovných dní od doručenia faktúry so správnymi údajmi. 

 

VI. Povinnosti zhotovite ľa 
 
1. Zhotoviteľ je povinný dielo zhotoviť v súlade s podmienkami uvedenými v zmluve 

a podľa platných právnych predpisov a ČSN EN ISO 9002. 
2. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť dielo v súlade so schváleným stavebným povolením. 
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3. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v troch kópiách, pričom je povinný 
zaznamenávať všetky činnosti prebiehajúce na stavenisku, počty pracovníkov, 
materiálu, stav počasia a odôvodniť prípadné vzniknuté odchýlky od projektovej 
dokumentácie.   

4. Zhotoviteľ musí umožniť priebeh kontrolných dní každých 7 až 15 dní podľa potreby 
a prizvať všetky zainteresované osoby. Ku každému kontrolnému dňu bude 
zhotovený zápis s výsledkami jednaní. 

5. Na výzvu objednávateľa je zhotoviteľ povinný podávať akékoľvek informácie 
súvisiace s realizáciou diela počas samotnej realizácie ako aj v záručnej dobe 
diela. 

6. Pri realizácii diela musí zhotoviteľ dodržovať najmä nasledujúce predpisy: 
a) zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánováni a stavebním řádu (stavební zákon) 
b) zákon č. 137/1998 Sb. o obecných požadavcích na výstavbu. 

7. Zhotoviteľ je povinný skontrolovať stav staveniska pri predávaní, najmä vytýčenie 
konštrukcií a nesmie zabudnúť skontrolovať tiež úplnosť poskytnutej projektovej 
dokumentácie. Zhotoviteľ všetky kontrolované záležitosti potvrdí svojím podpisom 
v stavebnom denníku. 

8. Na žiadosť objednávateľa musí zhotoviteľ poskytnúť k nahliadnutiu podklady 
súvisiace s realizáciou diela a o všetkom ho informovať.  

 

VII. Odovzdanie a prevzatie diela 
 
1. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých 

predpísaných skúšok. Vzájomne a preukázateľne prevzaté doklady o výsledkoch 
skúšok sú podmienkou prevzatia diela.  

2. Zhotoviteľ 15 dní pred termínom dokončenia diela písomne vyzve objednávateľa 
k záverečnému prevzatiu diela. 

3. Zhotoviteľ predá dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby za účasti projektanta 
a zameranie skutočného stavu diela. Taktiež dodá potrebné certifikáty, záručné 
listy, návody a osvedčenia použitých materiálov a ďalšie potrebné dokumenty, 
ktoré sú súčasťou diela. 

4. Dielo sa bude považovať za riadne a úplne dodané až po odstránení všetkých 
prípadných porúch a nedorobkov.  

5. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo, ktoré bude vykazovať vady 
a nedorobky, ktoré sú v rozpore s plnohodnotným užívaním diela. 

6. O finálnom prevzatí diela spíšu obe strany zápis, ktorý obsahuje najmä 
zhodnotenie akosti vykonaných prác, prehlásenie zhotoviteľa, že dielo odovzdáva 
a prehlásenie objednávateľa, že dielo preberá. 

7. Dňom odovzdania diela prechádza na objednávateľa vlastnícke právo k dielu. 
 

VIII. Záručná doba a poruchy diela 
 
1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude mať počas záručnej 

doby vlastnosti dohodnuté v zmluve. 
2. Záručná doba na celý predmet zmluvy je 5 rokov a začína plynúť odo dňa 

odovzdania diela objednávateľovi. Výrobky a zariadenia zabudované do stavby od 
iných výrobcov podliehajú záručnej dobe uvedenej jednotlivými výrobcami. 
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3. Zhotoviteľ zodpovedá za poruchy, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho 
odovzdania objednávateľovi. Za poruchy, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela 
zodpovedá zhotoviteľ vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností. 

4. V prípade, že počas záručnej doby sa zistí porucha na zrealizovanom diele, 
objednávateľ písomne upozorní zhotoviteľa na tento jav. Zmluvné strany sa 
dohodli, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ 
povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované poruchy. Následne sa 
záručná doba predlžuje minimálne o dobu, počas ktorej bude prebiehať 
odstraňovanie vzniknutých porúch. 

5. Objednávateľ v reklamácii uvedie popis poruchy a prípadný spôsob zjednania 
nápravy. Taktiež uvedie pevný termín do kedy musí byť porucha odstránená. Pri 
nedodržaní termínu bude zhotoviteľovi udelená ponuka v hodnote 1000 Kč za 
každý deň prekročenia tohto termínu. 

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním porúch predmetu diela v čo 
najkratšom čase, najneskôr však do 3 pracovných dní od uplatnenia reklamácie 
objednávateľom.  

7. Nenastúpi zhotoviteľ k odstráneniu reklamovaných porúch do 15 dní od dodania  
reklamácie, je objednávateľ oprávnený poveriť odstraňovaním porúch inú 
špecializovanú firmu a všetky takto vzniknuté náklady nárokovať od zhotoviteľa.                
                       

IX. Zmluvné pokuty 
 
1. V prípade, že zhotoviteľ nedodá predmet zmluvy v dohodnutom termíne, 

objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny diela bez DPH 
za každý aj začatý deň omeškania. 

2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, má zhotoviteľ právo na úrok 
z omeškania vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania. 

                                           

X. Odstúpenie od zmluvy 
 
1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípadoch špecifikovaných v iných 

ustanoveniach tejto zmluvy a v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy zo 
strany zhotoviteľa.  

2. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy najmä ak zhotoviteľ: 
a) bude meškať s termínom plnenia podľa tejto zmluvy o viac ako 5 dní 
b)  bude preukázateľne vykonávať poruchové práce, t.j. v rozpore s podmienkami  
     dohodnutými v tejto zmluve.  
c) v rozpore s ustanovením tejto zmluvy zastaví práce na zhotovení diela, alebo 
     inak prejavuje svoj úmysel nepokračovať v plnení tejto zmluvy 

3. Pokiaľ objednávateľ odstúpi od zmluvy bude zhotoviteľovi uhradená cena doposiaľ 
zhotovených prác. 

                                                                                                               

XI. Záverečné ustanovenia 
 
1. Táto zmluva nadobúda účinnosť v deň podpisu zmluvy oboma stranami. 
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2. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov 
podpísaných opravenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť 
neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

3. Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ po jej 
podpísaní dostane tri a zhotoviteľ jedno vyhotovenie. 

4. Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodního zákonníku 
v platnom znení. 

 
 
Zmluvné strany potvrdia svojimi podpismi, že s obsahom tejto zmluvy súhlasia 
a nemajú žiadne výhrady. 
 
 
 
 
V Trenčíne dňa: .............................   V Trenčíne dňa: .............................  
 
 
Objednávateľ:      Zhotoviteľ: 
 
 
 
…………………………….................   …………………………….................. 

Mgr. Juraj Rybníček       Ing. Alena Dvorská 
primátor mesta Trenčín     konateľ 
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1 Úvod 
 
 Objekt Art Passage sa nachádza v prieluke medzi existujúcou výstavbou 
a z ostatných strán je obklopený frekventovanou pozemnou komunikáciou. Kvôli 
nesúdržným zeminám v základovej pôde je navrhnuté spevnenie stavebnej jamy. 
V dostupnej projektovej dokumentácií sú zmienené rôzne alternatívy paženia stavebnej 
jamy.  
 Ako prvá bola navrhnutá bezvibračná technológia vŕtaných pilót s priemerom 
pilóty 420 mm a dĺžkou 6 m. Alternatívne bola navrhnutá konštrukcia zo zavibrovanými 
oceľovými I – profilmi HEB 280 v osovej vzdialenosti 1 m,  medzi ktoré by boli vložené 
drevené hranoly. Na záver mala byť pilótová stena kotvená do svahu  ťahanými 
kotvami.  
 Pretože v projektovej dokumentácii nie je detailnejšie popísaná zvolená  
alternatíva zabezpečenia stavebnej jamy, bolo nutné prepočítať možné varianty 
a zvoliť jednu, najvýhodnejšiu, metódu. 
 K výpočtu bol použitý program GEO 5, ktorý je určený k riešeniu základných 
geodetických úloh. Prvým krokom vo výpočte bol návrh samotného paženia stavebnej 
jamy. Porovnávali sa rozmery a hĺbka pažiacich konštrukcií pri návrhu pilótovej steny 
kotvenej a nekotvenej. V druhom kroku boli porovnávané jednotlivé navrhnuté 
alternatívy zabezpečenia stavebnej jamy a ich maximálne deformácie.  
 

2 Návrh pažiacich konštrukcií 
 
 Na základe geologických pomerov v oblasti staveniska, geotechnických 
charakteristík súvrství a zaťaženiu pôsobiacemu od okolitej pozemnej komunikácie boli 
v programe GEO 5 spočítané dva návrhy pilótovej steny.  
 
2.1 Návrh nekotvenej pilótovej steny 
 

 
Obr.2.1.1. Parametre nekotvenej pilótovej steny 
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Obr.2.1.2. Max. hodnoty momentov a posúvajúcich síl nekotvenej pilótovej steny 
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2.2 Návrh kotvenej pilótovej steny 
 

 
Obr.2.2.1. Parametre kotvenej pilótovej steny 
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Obr.2.2.2. Max. hodnoty momentov a posúvajúcich síl kotvenej pilótovej steny 

 
 Z návrhov je zrejmé, že kotvená pilótová stena, ktorá má menšie hodnoty 
maximálnych posúvajúcich síl, ohybových momentov a tiež celkovú dĺžku konštrukcie, 
sa zdá ako výhodnejší variant. 
 Následne bola v programe GEO 5 na základe návrhov spočítaná vnútorná 
stabilita a stabilita svahu pre jednotlivé varianty pažiacich konštrukcií. 
 

3 Posúdenie pažiacich konštrukcií 
 
 Podľa návrhov z programu GEO 5 boli zvolené tri alternatívy pažiacich 
konštrukcií. Prvá alternatíva kotvenej pilótovej steny je totožná s návrhom 
v projektovej, dokumentácii. Pretože z PD sa nedajú presne určiť rozmery ťahaných 
kotiev vo výpočte sú použité vlastné približné hodnoty. 
 Druhá alternatíva pilótovej steny je nekotvená a zachováva rovnaký priemer 
a hĺbku pilóty ako pri kotvenej pilótovej stene. Cieľom tohto výpočtu bolo overiť nutnosť 
kotvenia pilótovej steny. 
  Tretia alternatíva pilótovej steny je taktiež nekotvená, avšak priemer pilóty je 
zväčšený z pôvodných 420 mm na 600 mm a pilóta je hlbšia o 1 m. Táto alternatíva 
bola navrhnutá kvôli tomu, že vrtáky vrtnej súpravy sú omnoho častejšie k dispozícii 
v priemere 600 mm ako 420 mm.  
 V prílohách L.1 až L.6 sú uvedené celkové výstupy z programu GEO 5. 
V nasledujúcom texte budú uvedené iba najdôležitejšie časti výpočtov a ich 
zhodnotenia. 
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3.1 Posúdenie kotvenej pilótovej steny alt. 1 
 

 
Obr.3.1.1. Parametre kotvenej pilótovej steny alt. 1 
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Obr.3.1.2. Deformácie nekotvenej pilótovej steny alt. 1 

 
 Pri prvej alternatíve kotvenej pilótovej steny vyhovie vnútorná stabilita 
konštrukcie a taktiež stabilita svahu. Maximálna deformácia konštrukcie je v tomto 
prípade 3,1 mm.  
  
3.2 Posúdenie nekotvenej pilótovej steny alt. 2 
 

 
Obr.3.2.1. Parametre nekotvenej pilótovej steny alt. 2 
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Obr.3.2.2. Deformácie nekotvenej pilótovej steny alt. 2 

 
Pri druhej alternatíve nekotvenej pilótovej steny je maximálna deformácia 

konštrukcie príliš veľká, až 39.6 mm. Výpočtom ale bolo zistené, že pilótová stena 
nemusí byť nutne kotvená. Pretože vyhovie vnútorná stabilita konštrukcie ako aj 
stabilita svahu. 

Samotnú hodnotu povolenej maximálnej deformácie určí až statik. Táto hodnota 
sa môže odlišovať u jednotlivých druhov stavieb. Po konzultácii so špecialistom 
z oboru geotechniky bola v tomto prípade povolená maximálna deformácia 20 mm. 
Táto deformácia nebude mať nepriaznivý vplyv na suterénne konštrukcie. Medzi 
samotným torkrétovým plášťom pilótovej steny a prímurovkou suterénu je navrhnutá 
medzera hrúbky 100 mm.  
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3.3 Posúdenie nekotvenej pilótovej steny alt. 3 
 
 Kvôli vysokej deformácii nekotvenej pilótovej steny alt. 2 bola navrhnutá ďalšia 
alternatíva, v ktorej boli zmenené jednotlivé parametre. Priemer pilóty bol zväčšený na 
600 mm a hĺbka na 7,6 m. 
 

 
Obr.3.3.1. Parametre nekotvenej pilótovej steny alt. 3 
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Obr.3.3.2. Deformácie nekotvenej pilótovej steny alt. 3 

 
 Pri tretej alternatíve vyhovie vnútorná stabilita konštrukcie ako aj stabilita svahu. 
Maximálna deformácia 16,8 mm je menšia ako povolená maximálna deformácia 20 
mm.  

 
4 Záver 
 
 Na prvý pohľad sa môže zdať podľa geotechnických výpočtov, že kotvenie 
pilótovej steny je najlepšia voľba. Toto je však pravda iba v prípade pokiaľ sa 
zameriame na geostatiku a nebudeme brať v úvahu samotnú technológiu zhotovenia. 
Pretože kvôli technológii ťahaných kotiev sa predražia stavebné práce a taktiež sa 
predĺži samotná realizácia pilótovej steny.  
 Ďalším nepriaznivým aspektom je poloha pilótových stien, ktoré sú osadené 
priamo pri pozemných komunikáciách. Väčšina inžinierskych sietí je umiestnená práve 
v tých komunikáciách a pri nastreľovaní kotiev by mohli byť poškodené. 
 Kvôli vyššie uvedeným skutočnostiam bude použitá tretia alternatíva nekotvenej 
pilótovej steny. Hĺbka vrtu sa predĺži iba o jeden meter na 7,6 m, čo nebude finančne 
náročné. Priemer pilóty sa zväčší zo 420 mm na 600 mm, takže bude jednoduchšie 
zadovážiť vrták na vrtnú súpravu. Jedinou nevýhodou tejto alternatívy bude podstatne 
väčšia spotreba betónu a armovacej výstuže. Avšak v porovnaní s problémami, ktoré 
by vznikli pri použití ťahaných kotiev, je táto nevýhoda prijateľnejšia. 
   

5 Zoznam použitej literatúry 
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M. Záver 
 
 Ako už bolo spomenuté v úvode, práca sa zameriavala na štúdiu realizácie  
hlavného stavebného objektu, konkrétne na zhotovenie vŕtaných pilót. Jednalo sa 
najmä o  vŕtané pilóty, ktoré zabezpečujú stavebnú jamu. Nakoľko bolo toto 
zabezpečenie nevyhovujúce z hľadiska realizácie, boli porovnávané rôzne alternatívy. 
Na záver bola zvolená alternatíva zabezpečenia, ktorá bude výhodnejšia pri realizácii 
a jej nevýhody sú prijateľné v porovnaní s ostatnými riešeniami.  
 Diplomová práca bola spracovaná s použitím programu BuildPower, MS Project 
a Contect. 
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